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A passos de pombo, o jogo da liberdade 
a coexistência da diversidade humana 

 

Marco Aurélio Luz 
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A PASSOS DE POMBO, O JOGO DA LIBERDADE
A Coexistência da Diversidade Humana

No alvorecer do novo milênio, ocasionalmente ou não, o fluxo da
História marca o aparecimento de uma nova problemática teórica nas
tentativas de compreensão das sociedades humanas. Trata-se da emergência
dos problemas, advindos com a coexistência de diversos povos constituintes
da humanidade no contexto da chamada globalização.

Podemos caracterizar a atualidade das sociedades contemporâneas, de
um lado, pela diversidade ôntica característica intrínseca da humanidade, os
distintos povos que atualmente habitam o planeta, e de outro, a tentativa de
univocidade de valores de culturas e de tentativa de dominação de uma
aliança de povos de matrizes culturais homogêneas, os europeus, sobre os
demais através, primeiramente, do colonialismo, depois do imperialismo e
agora, do que se convenciona chamar de globalização.

Passada a época do colonialismo e do escravismo mercantilista, das
conquistas territoriais e da exploração do trabalho manu militari, no
imperialismo, o que voga é a política assimilacionista, a partir da imposição
de um único modo de produção e de consumo de bens manufaturados, uma
exploração do trabalho com larga margem de seduções e repressões de variados
aspectos, e enfim, constrangimentos militares retráteis.

No que ora se convenciona chamar de globalização, ou o que Marshall
Mcluhan chamava de “aldeia global”, as formas de comunicação dos centros
irradiadores do poder que constituiram outrora o colonialismo-escravista,
procuram predominar sobre todas as formas das civilizações e culturas distintas
e características dos infinitos povos constituintes do universo humano, e nesse
processo, uma cultura do espetáculo se sobressai .

Agora, ao invés da espada e do crucifixo, símbolos da colonização, nós
temos uma gama de disneylândias de toda espécie a procurar seduzir mentes
assimiláveis num movimento centrípeto, em direção ao centro do poder
imperial, e centrífugo, para os que sossobram.
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É como compreendemos a metáfora da escolha de Caty Freeman, atleta
de “origem aborígene” da Austrália, para acender a pira Olímpica 2000, ponto
culminante do espetáculo de abertura.

Depois da dramatização da lenda sobre a formação do país-colônia,
Austrália, desde o encontro da menina “ingênua”celestial e colonizadora com
o aborígene, passando pela “construção colonial” até as tentativas de
harmonização social entre os diversos, sob um Estado nacional colonial inglês
ou anglo-saxão, a metomínia da encenação mostra a pira de fogo  sendo acesa
numa bacia de água!! A mágica aborígene originária, o controle do fogo pela
humanidade, agora pelas mãos da aborígene australiana, se transforma em
magia positivista científico-tecnológica.

A bacia platinada, disco voador, tecnologia celeste, segue seu destino
de fogaréu olímpico em direção ao cume do estádio até a erecta coluna que
lembra a eternidade dos jogos sobre todos. A eternity  australiana, tecnológica,
globalizante ao alcance de todos que têm TV, rádio ou computador.

Até as diferenças dos fusos e “confusos” horários, sub-repticiamente
lembra que  todos estamos com nosso tempo esquadrinhado pelas referências
do meridiano de Greenwitch na Londres metropolitana.

Através da globalização, com o predomínio das matrizes anglo-saxônicas,
via EUA, o império britânico continua a predominar, diuturnamente, sem
que o sol nunca se ponha em seus limites.

Mas o esquadrinhamento do tempo, o tempo produtivista da sociedade
industrial se projeta também nas práticas esportivas. As modalidades se
concentram em execuções de performances em menor espaço de tempo, num
contexto de competitividade máxima. Mas também de qualidade de execuções
e de sincronismos; sublimando o exercício das formas do processo produtivo
industrial, que se conjuga hoje com a velocidade e qualidade da comunicação,
o chamado mundo virtual.

Todo esse encantamento do espetáculo, tem seu lado solene. Como súditos
da competição, todos ouvem contritamente os hinos nacionais e suas respectivas
bandeiras sendo suspensas. Mesmo quem perde com resignado respeito, aceita
a sujeição ao vencedor. Evidente que o hino mais tocado é dos EUA...

A comunicação, espetáculo em torno dos valores ascéticos do mens sana
in corpore sano é homóloga às práticas produtivistas, tecnológicas, articuladas
com a competitividade lúdica dos jogos, que avança na analogia com os valores
ascéticos da religião protestante predominantemente anglo-saxônica.

As atividades missionárias, hoje, se desviam para uma cultura do
espetáculo que tem na passividade de postura voyerista televisiva a quietude
do puritanismo metodista e do panoptismo de Bentham atualizados.

A vigia e a vigília se fazem através do encantamento do reflexo narcísico
caracterizado pela transferência das emoções propostas pelo lúdico; brinca-se
de vencer e perder, permanecer ou ser eliminado, sublimação dos destinos de
todos nós.
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Cathy Freeman agora está na pista para disputar a medalha de ouro.
O estádio em grande expectativa. Ela corre para ganhar os 400 mts. Comemora
com bandeiras da Austrália e a Aborígene. E declara: “– para mim são iguais .”
Ufa! para  os mentores de todo esse espetáculo; vitória da globalização. Mas
não tanto. Uma TV mostrou ao mundo que há movimentos sociais aborígenes
acampados há anos em frente ao parlamento australiano, exigindo direitos.
Direitos desde a garantia de  retomada territorial.

É o grilo. É o que incomoda. Nesse contexto de herança colonial-
escravista, financeira, mercantilista, capitalista imperialista, industrialista, a
diversidade étnica emerge a cada dia exigindo respeito aos direitos coletivos
dos diversos povos existentes no planeta. Um novo paradigma de ética e de
direitos coletivos, tal qual a Carta dos Direitos do Homem, está para nascer,
a passos de pombo para pacificação da humanidade.
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