
 
                                      PROFECIAS FURADAS 
  

Nos meus tempos infanto-juvenis (que já vão longe) o ano 2000           
configurava-se como o símbolo do futuro. As cidades teriam dimensões          
colossais, lembrando o visual do filme Metrópolis, com cilíndricos         
edifícios de mil andares interligados entre si e o céu coalhado de veículos             
espaciais, substitutos dos obsoletos automóveis. Já as viagens        
interplanetárias, em espaçonaves flashgordianas, fariam parte do dia-a-dia e         
excursões a Marte poderiam ser acertadas na agência de turismo mais           
próxima. Bem, isso era o que prognosticavam os gibis e os filmes futuristas             
da época. 

O filme 2001, o épico de Stanley Kubrick, projetava também o           
século 21 com cores bastante otimistas, apesar do seu final sombrio e            
enigmático. As idas à lua, por exemplo, eram rotineiras e os viajantes            
espaciais apareciam alojados em estações orbitais, dispondo da mais         
avançada tecnologia para a sua segurança e conforto. Os protagonistas do           
filme, por sua vez, passavam boa parte da ação indo a... Júpiter. Ali             
pertinho. 

Entrementes, os religiosos, místicos, pacifistas e esotéricos em geral         
anunciavam o início da Era de Aquário, período em que a raça humana             
entraria num novo estágio de consciência, com todos “amando-se uns aos           
outros”, como pregava Cristo. Muitos cristãos chegavam até a propalar o           
retorno do Salvador à Terra, enquanto a religião judaica garantia que dessa            
vez quem chegaria era o verdadeiro Messias. E certas previsões mais           
alucinadas não ficavam atrás: no século 21 o ser humano já teria se tornado              
imortal (a mais megalomaníaca das pretensões).  

Já os catastrofistas aguardavam nada mais nada menos do que o           
Apocalipse e o fim do mundo, baseados numa suposta profecia de           
Nostradamus, segunda a qual a atual civilização seria exterminada por si           
mesma em 1999. 

Todos esses prognósticos quebraram a cara. O ano 2000 já pertence           
ao passado e nada do que foi previsto aconteceu, a não ser o que ninguém               
antecipou: o ataque terrorista ao World Center de Nova York, em setembro            
do ano seguinte, e o desmoronamento de suas torres gêmeas,          
transformando-se no cruento símbolo do início deste século. 

De qualquer forma, o espetáculo que nos é oferecido não é nada             
alvissareiro. Apesar de todo o progresso científico e tecnológico alcançado          
pelo século 20 e o início do atual, a raça humana ainda continua tão imatura               
e selvagem quanto os seus antepassados de milênios atrás. As          
desigualdades sociais são cada vez maiores; a fome e a população mundial            
aumentam de uma forma assustadora - fruto de crenças ainda medievais,           



que impedem que haja um responsável planejamento familiar e controle da           
natalidade, especialmente em paises subdesenvolvidos -; as guerras, os         
conflitos étnicos e o terrorismo não dão trégua em várias partes do mundo,             
que nunca esteve tão sujo e poluído, devido as próprias ações humanas,            
propiciando também o aquecimento global; a violência não para de crescer           
nos centros urbanos, os quais, por sua vez, mantêm-se reféns de um trânsito             
(ainda de veículos terrestres) caótico e infernal e, ao contrário do que            
pregava Cristo, “uns amam cada vez menos os outros.” E, como acréscimo            
extra, as catástrofes naturais (terremotos, furacões, tsunamis e quejandos)         
estão mais intensas e frequentes.  

Os próprios noticiários de TV encarregam-se de comprovar tudo         
isso, entrando nos lares mundiais com suas imagens recheadas de          
desgraças, sangue e matanças, que se tornam triviais, ao se misturar aos            
fatos cotidianos. Além do mais, a cura do câncer, assim como a da aids, as               
principais aspirações no campo da ciência desde o século passado, ainda           
não foram alcançadas.  

Por outro lado, é óbvio que, do ponto de vista material, vive-se            
melhor hoje do que há 500 anos, quando não existiam aspirina, anestesia,            
penicilina, antibióticos, etc. Mesmo na mais alta nobreza europeia do          
século 16, para curar uma simples dor de dente só havia um remédio:             
arrancá-lo. E assim foi feito até com as mais belas damas das luxuosas             
cortes monárquicas. 

Mas foi com relação à informática que os “futurólogos” pisaram feio           
na bola. O próprio Hal, o computador-vilão do filme de Kubrick, que            
ocupava um amplo espaço na nave espacial, hoje seria superado por           
qualquer computadorzinho doméstico, em termos de funcionalidade. Os        
atuais só não conseguem ainda pensar, como o Hal, o que foi outra previsão              
“furada” de alguns cientistas por demais otimistas dos anos 1960. Já o            
telefone celular, cuja expansão acelerada ninguém também previu, virou         
uma verdadeira mania mundial. 
 

           *** 
 

Chegando, portanto, ao início do segundo decênio do século 21 a           
humanidade, que tanta fé botava nos anos 2000 (como se fosse um número             
mágico), continua imersa nas mesmas dúvidas e problemas de sempre. 
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