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Paulo Guedes,

o alfaiate do
imperador
No célebre conto de Hans Christian
Andersen, um embusteiro se finge de
alfaiate e empenha-se em extorquir
um vaidoso imperador, arrancando-lhe
muito dinheiro em troca da promessa
de confeccionar um luxuoso traje que,
no entanto, segundo ele, apenas pessoas inteligentes poderiam ver. Quando, por fim, o monarca decide desfilar
pela cidade para exibi-lo, todos fingem
admiração com a magnificência da
roupa inexistente, para não denunciar
uma possível falta de inteligência, até
que uma criança aponta o óbvio: ele
estava nu em pelo.
É possível que o ministro da Economia Paulo Guedes tenha lido Andersen
antes da sua estada na Universidade de
Chicago. Mas, comandando a economia de um País onde a Receita Federal
– vinculada ao seu ministério – preten-

de taxar os livros por considerar que
apenas ricos os compram, é irônico que
insista em agir como o falso alfaiate do
conto, vendendo a ilusão de que a esperada recuperação da economia depende de se insistir um pouco mais na
aprovação das míticas “reformas” e na
venda do que resta do patrimônio do
Estado, ladainha que repete desde que
assumiu o cargo. //cont. na p.2.

O conto de Andersen, “A roupa nova do imperador”,
nunca foi tão atual como no Brasil de Paulo Guedes
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Em paralelo, a “nudez” da economia, agravada pelas consequências da pandemia de Covid-19 – caos sanitário, estagnação
produtiva, desemprego recorde, preços de alimentos e combustíveis em alta etc. –, ameaça o País com dramáticos desdobramentos, que podem escalar facilmente para convulsões sociais
de grandes proporções.
E não são apenas “crianças” oposicionistas que têm chamado
a atenção para a alfaiataria fictícia de Guedes. Em um artigo
publicado no “Estadão” de 12 de abril, o economista Luís Eduardo Assis, ex-diretor do Banco Central e professor da Pontifícia
Universidade Católica (PUC-SP) e da Fundação Getúlio Vargas
(FGV-SP) em São Paulo, disse sem rodeios que o desemprego
deverá se agravar e não haverá qualquer recuperação econômica
sem uma ação firme do governo. Para ele:
“O nível de emprego é nosso ponto nevrálgico, o nervo exposto do dente cariado da economia. (...) O que o IBGE nos conta é
trágico. O total de pessoas desocupadas subiu de 11,9 milhões em
janeiro de 2020 para 14,3 milhões em janeiro último. O número
de pessoas fora da força de trabalho saltou de 65,7 milhões para
76,4 milhões no mesmo período. Também entre janeiro de 2021
e janeiro do ano passado a massa de rendimentos efetivamente
recebidos passou, em termos reais, de R$ 255,6 bilhões para R$
226,5 bilhões, queda de 11,4%. Este tombo foi parecido com a
redução no número de pessoas ocupadas no setor privado com
carteira assinada, da ordem de 11,6%. O recuo no número de
empregadores foi ainda maior, 12,4%. O contingente de trabalhadores domésticos despencou 21,4%, ao passo que no setor de alojamento e alimentação o declínio alcançou 28,1%, sempre na
comparação entre janeiro de 2021 e janeiro de 2020. (...) Pesquisa
da XP-Ipespe de março mostra que 45% dos pesquisados acreditam que é pequena ou muito pequena a chance de manterem o
emprego nos próximos seis meses. A mesma enquete registra que
65% acham que a economia está no caminho errado.
“O Ministério da Economia não demonstra maior preocupação
com o colapso do nível de emprego. Enquanto os EUA rompem
com paradigmas fiscais e anunciam um megaprograma de incentivo ao crescimento, ficamos aqui enroscados em dogmas e
crenças. O pequeno auxílio emergencial de 2021 foi extraído a
fórceps, o programa de sustentação dos empregos formais não
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foi renovado e a barafunda na aprovação do Orçamento de 2021, em pleno mês de abril, mostra
que a política econômica se perdeu. O desemprego ainda vai se agravar no segundo trimestre.
A recuperação, mais adiante, será lenta, na ausência de uma ação mais firme do governo. (...)”
A menção aos EUA é das mais oportunas,
pois o megapacote de investimentos públicos de
2 trilhões de dólares anunciado pelo presidente
Joe Biden remete às raízes da prosperidade econômica estadunidense, cujos fundamentos têm
muito menos ideologia e muito mais pragmatismo
do que se geralmente se supõe. Não é à toa que
o plano de Biden tem sido comparado ao New
Deal de Franklin Roosevelt (1933-1945), com
o qual os EUA começaram a sair da Grande
Depressão da década de 1930. Mas é pouco provável que Guedes tenha estudado seriamente o
New Deal e a tradição de intervencionismo do
Estado por ele representada, a qual remonta às
políticas do secretário do Tesouro Alexander
Hamilton, no final do século XVIII, que lançaram as bases para a construção e consolidação
da maior potência industrial e econômica do
planeta, nos dois séculos seguintes (e que começou a ser desmontada apenas pela “globalização
financeira” iniciada na década de 1970).
Como insinua Assis, o “Posto Ipiranga” não
demonstra a menor sensibilidade social. Ao
contrário, suas declarações públicas denotam
um inequívoco compromisso com os interesses
da sua classe social, o 0,1% do topo da pirâmide,
beneficiário das políticas pró-rentismo hegemônicas no País desde a década de 1990, que converteram os títulos da dívida pública no melhor
“investimento” disponível na praça, em detrimento das atividades produtivas reais (com o
setor agropecuário como uma rara exceção) e
do bem-estar da grande maioria da população.
Basta recordar duas dessas “pérolas”.
A primeira foi a sua insuperável crítica à suposta perdulariedade dos pobres, que não saberiam poupar: “Os ricos capitalizam seus recursos. Os pobres consomem tudo” – disse ele, em
uma reveladora entrevista à Folha de S. Paulo,
em novembro de 2019.
E por que será que os pobres “consomem
tudo”, ministro? Dica: antes da pandemia, cerca
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de um quarto das famílias brasileiras tinha renda
mensal de até R$ 1.650,00, e a proporção passou
para 26,7% ao final de 2020. E três em dez domicílios chegaram ao final do ano sem qualquer
fonte de renda obtida por meio de trabalho. Os
dados são do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada-IPEA, órgão vinculado ao Ministério
da Economia (O Estado de S. Paulo, 08/04/2021).
A segunda, na célebre reunião ministerial de
22 de abril do ano passado, convocada para a
discussão do natimorto Plano Pró-Brasil da Casa
Civil da Presidência, foi a afirmativa de que o
governo perderia dinheiro com empréstimos a
empresas pequenas, ao contrário do que ocorreria com as grandes: “Nós vamos botar dinheiro,
e vai dar certo e nós vamos ganhar dinheiro. Nós
vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos pra salvar grandes companhias. Agora, nós
vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas (UOL, 22/05/2020).”
Ocorre que, como em quase todas as economias, as micro e pequenas empresas (MPEs)
representam a maioria dos empregos formais
oferecidos. Em janeiro deste ano, em meio aos
efeitos da pandemia, elas responderam por nada
menos que 75% dos postos de trabalho formais
registrados no mês, de acordo com o Sebrae
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).
No conto de Andersen, a vaidade do imperador o impede de constatar a vigarice do falso
alfaiate. No caso de Guedes, a sua permanência
se deve, em grande medida, à confessada ignorância econômica do presidente Jair Bolsonaro,
a quem até agora serviu como um fiador do
apoio dos mercados financeiros ao seu governo.
Todavia, não é mais possível ignorar o caráter
ilusório das suas promessas sobre a recuperação
da economia. E a solução para o dilema – que,
convém enfatizar, pode assumir contornos perigosos para a estabilidade social e política do
País – não reside, simplesmente, na sua substituição por alguém com mais sensibilidade para
a realidade nacional, mas passa também por
uma inadiável mudança de rumo que volte a
privilegiar a economia real, e não apenas os interesses dos seus pares na Avenida Faria Lima
e na Casa das Garças. //
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Lara Resende assusta os
neoliberais de plantão
// GERALDO LUÍS LINO E LORENZO CARRASCO

N

ovamente, as críticas rigorosas do
economista André Lara Resende
contra a ortodoxia econômica prevalecente no País, baseada no equilíbrio
fiscal a qualquer custo, o uso da taxa de
juros no controle inflacionário e na livre
flutuação do câmbio (o celebrado “tripé
macroeconômico”), têm provocado reações dos seus pares alinhados com a visão dos mercados financeiros, que, evidentemente, defendem ferreamente esse
viés pró-rentista.
A edição de 1° de abril da revista EU&Fim de Semana do jornal Valor Econômico publicou um novo artigo de Lara Resende (“A quem interessa a alta dos juros?”), no qual critica a elevação de 0,75%
da taxa Selic, decidida na última reunião
do Conselho de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). Nele, faz a
pergunta crucial: “Faz sentido falar na
volta da inflação num contexto de recessão com desemprego altíssimo?”
Para ele: “Se existe um consenso hoje,
é que o país precisa investir. Não há crescimento sem investimento, e o Brasil,
depois de crescer abaixo da média mundial desde os anos 1980, viu o seu produto per capita cair na última década... Sabe-se que juros altos desestimulam a demanda, reduzem o consumo e o investimento. Como então justificar a decisão do
Banco Central de reverter a queda dos
juros, quando o país precisa investir, tanto para superar a crise sanitária, quanto
para voltar a crescer? A resposta do governo e dos analistas financeiros que têm

acesso à mídia é a baseada na tese da ‘austeridade fiscal expansionista’.”
Adiante, desmistifica a surrada base
teórica que tem justificado a ortodoxia
monetária e financeira: “A defesa da austeridade retoma a velha e anacrônica
crença de que a inflação é resultado do
excesso de emissão monetária e que o déficit fiscal é a principal fonte de emissão
de moeda. O fantasma da Teoria Quantitativa [que vincula a inflação ao excesso
de moeda em circulação – n.e.], silenciosamente aposentada a partir do final do
século XX, continua a cumprir o seu papel
histórico de assustar com a ameaça da
inflação para atar as mãos do Estado e
pressionar pela redução dos gastos públicos (grifos nossos).”
E dispara: “Assim como é impossível
encontrar uma justificativa fundamentada para negar recursos para a crise sanitária e cortar investimentos indispensáveis para a recuperação da economia, é
também impossível encontrar lógica na
defesa da alta dos juros. Elevar os juros
desestimula o investimento, aumenta o
custo da dívida e obriga a mais cortes de
gastos essenciais, na tentativa de equilibrar o orçamento.”
De fato, como sabe qualquer observador minimamente atento, o repique inflacionário dos últimos meses não decorre
de qualquer pressão de demanda – por si
bastante deprimida pelos efeitos socioeconômicos da pandemia de Covid-19 –,
mas da desvalorização do real frente ao
dólar e a alta dos preços internacionais de
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commodities alimentícias, além de tarifas
de serviços públicos com reajuste contratual automático e da inexistência de uma
política de estoques reguladores, algo que
nenhum governo sério deveria desprezar.
A propósito, nesse quadro inflacionário, vale destacar a pretensão da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), ao propor ao governo um reajuste extraordinário para os pedágios rodoviários, com o propósito de cobrir as perdas de arrecadação das concessionárias,
em decorrência da pandemia. Escusado
dizer que os diretores da agência não dão
a mínima para o impacto inflacionário de
um aumento dos pedágios, com reflexos
imediatos sobre os custos dos fretes e os
preços dos alimentos e de outros produtos
transportados por via rodoviária. Pode-se
afirmar com certeza que a alta da Selic
não terá qualquer efeito sobre tal mecanismo inflacionário.
O artigo de Lara Resende foi rebatido
pelo economista José Júlio Senna, ex-diretor do BC e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) (“Os beneficiários da
alta dos juros”, EU&Fim de Semana,
16/04/2021). No texto, depois de 17 parágrafos de jargão financista, ele admite
que a ação do BC não oferece qualquer
garantia de sucesso contra a alta inflacionária: “É difícil saber se o BC terá ou não
sucesso em controlar as expectativas e a
própria inflação. Na certa, à medida que
façamos verdadeiro progresso em vacinar
a população, o desvio de demanda a que
acima nos referimos começará a ser revertido, aliviando as atuais pressões sobre os gargalos da produção. Isso poderá
ser uma boa ajuda.”
Para completar o argumento, ele afirmou que, “na medida em que o objetivo
seja atingido (sic), o grande beneficiário
da alta dos juros será a sociedade como
um todo (duplo sic), cujo sistema econômico funciona melhor com inflação baixa”.
E, sem a menor cerimônia, conclui dizen-

do: “Neste caso, especialmente beneficiados serão os integrantes das classes mais
baixas de renda, por serem os mais vulneráveis aos efeitos da alta de preços.”
Lara Resende respondeu na edição
seguinte (“Ainda sobre a alta de juros”,
EU&Fim de Semana, 23/04/2021), demolindo a falaciosa hipótese das “expectativas racionais” usada por Senna e seus
pares pró-rentistas:
“A hipótese de ‘expectativas racionais’,
hoje praticamente hegemônica na macroeconomia, é exatamente isso: a realidade
pouco importa, supõe-se que as expectativas são um mero espelho da formação de
preços no modelo teórico utilizado. Resolve-se assim o problema de nada ter a dizer
sobre a formação das expectativas, desconsidera-se a realidade e as circunstâncias e, de quebra, tem-se uma solução formalmente elegante... O que ele fica devendo é explicar como a alta de juros irá reverter esse ambiente fiscal e político. (...)
“(...) Quando o comércio, a indústria,
os restaurantes, os hoteis e todas as atividades ligadas ao turismo estão praticamente paralisados pela pandemia, passam
por sérias dificuldades e são obrigados a
se endividar para sobreviver, elevar o custo do crédito não é exatamente um elixir
para a paz política e social.”
E vai ao cerne da questão, o “Sistema
da Dívida”, que desde a década de 1990
converteu a dívida pública no negócio legal mais rentável do País e para cuja preservação a todo custo têm sido orientadas
as políticas econômicas de todos os governos do período. Diz ele:
“A dívida pública hoje é uma dívida
interna, expressa em moeda nacional e
carregada essencialmente por brasileiros.
É um passivo do Estado e um ativo do
setor privado brasileiro. O aumento dos
juros é uma transferência direta do Estado para os detentores da dívida, para
aqueles a quem a fortuna, vamos dizer
assim, deu renda superior às suas neces-
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sidades e lhes permitiu acumular riqueza
em títulos públicos. (...)
“A recém-aprovada lei que deu autonomia ao BC acrescentou entre os seus objetivos a suavização dos ciclos econômicos
e o estímulo ao pleno emprego. Ninguém
em sã consciência irá afirmar que, nas
atuais circunstâncias, a alta dos juros
atende a esses objetivos.”
Usando uma linguagem pouco comum
entre os egressos dos mercados financeiros, Lara Resende critica a “ideologia de
que o mercado está sempre certo e que
toda intervenção de políticas públicas
cria distorções em relação ao melhor dos
mundos”. No entanto, observa, quando o
mercado provoca grandes crises como a
de 2008, “o BC e o Tesouro são chamados
a intervir” para “salvar o sistema financeiro de seus excessos”. Em tais casos,
cobra, “o BC e o Tesouro podem emitir e
gastar, mas nunca para enfrentar a pandemia e o desemprego”.
E encerra com uma defesa contundente da ação do Estado: “A ideologia do fiscalismo, a obsessão em atar as mãos do
Estado, inclusive para investir em áreas
essenciais, como infraestrutura, saúde,
educação, segurança, pesquisa e desen-

volvimento, paralisa o país há pelo menos
três décadas... A teoria econômica convencional, uma ideologia que se pretende
ciência, é hoje o principal empecilho ao
entendimento correto do papel do Estado.”
Os argumentos de Lara Resende vão de
encontro ao que temos reiterado neste jornal, desde antes da pandemia: o Brasil não
poderá superar a estagnação socioeconômica em que se encontra desde 2015, sem
maciços investimentos públicos em atividades multiplicadoras de valores, em especial, infraestrutura, além de outros setores
citados pelo economista, bastante afetados
pelas consequências da pandemia. E é relevante que venham de alguém com a sua
trajetória na vida pública e a vivência nos
mercados financeiros.
A despeito da seriedade dos argumentos de Lara Resende, a grande mídia nacional e boa parte das redes sociais de
várias inclinações ideológicas têm se esquivado da discussão, certamente, para
evitar que um debate de interesse nacional
ganhe espaço ao imbróglio institucional
em curso, que está servindo como biombo
protetor para o desmanche do que resta
das estruturas econômicas do Estado, pelas mãos de Paulo Guedes. //
No capitalismo sem risco
à brasileira, a Agência
Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT) quer
um aumento extraordinário
dos pedágios rodoviários,
para compensar as perdas
de arrecadação decorrentes
da pandemia. Contra tais
aumentos, o aumento da
taxa Selic é absolutamente
inócuo (Foto: Agência de
Notícias do Paraná)
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República “Verde”
ou República Velha?
// GERALDO LUÍS LINO

N

o governo do presidente Jair Bolsonaro,
pela primeira vez, o Brasil começou a ter
uma política ambiental ditada pelos interesses do País, em lugar de limitar-se a responder passivamente à pauta ditada pelo movimento ambientalista-indigenista internacional e
seus controladores entre as elites dirigentes das
potências hegemônicas do Hemisfério Norte.
No entanto, esse esforço de reversão do vácuo
de soberania efetiva sobre a Amazônia não tem
sido acompanhado por um projeto sério de retomada do desenvolvimento socioeconômico,
condição fundamental para uma política ambiental que assegure de fato uma proteção real
do meio ambiente.
Isto ocorre devido à predominância de uma
combinação da obsessão financista-fiscalista,
com a insistência no serviço da dívida pública
como prioridade absoluta da política econômica, somada ao pragmatismo míope de setores
empresariais engajados com as “finanças verdes”, às pressões políticas internas e externas e
à acomodação midiática e acadêmica. Um
amálgama fatal, que ameaça devolver o País a
uma condição potencialmente mais vulnerável
do que nos governos anteriores, com a consolidação de uma inaceitável dependência de recursos externos para a implementação da política setorial e da sua subordinação a questionáveis metas de “proteção” do meio ambiente –
em especial, dos biomas Amazônia e Cerrado
–, devidamente submetidas a uma fiscalização
internacional pretensamente mandatória.
Para complicar o quadro, enquanto o governo parece ter perdido de vez a campanha da
narrativa sobre as questões ambientais que de-

veriam constituir o foco principal da política setorial, outros atores nacionais –
governadores, empresários, lideranças
indígenas, intelectuais etc. – se movimentam para estabelecer ligações diretas com
governos estrangeiros que estão no topo
da agenda “verde” internacional, em especial, os EUA de Joe Biden.
Um exemplo é a carta enviada ao presidente estadunidense por 22 dos 27
governadores estaduais, propondo-lhe
uma parceria para a criação de uma economia de “carbono neutro” (a nova palavra de ordem do ambientalismo) para
o enfrentamento da alegada crise climática. O documento manifesta a intenção
de “implementar ações conjuntas, propondo a cooperação entre os Estados Unidos
e os governos estaduais brasileiros, responsáveis pela maior parte da Floresta
Amazônica, a mais extensa floresta tropical do mundo, e de outros biomas que,
somados, abrigam a mais ampla biodiversidade já registrada, e que são capazes de
regular ciclos hídricos e de carbono em
escala planetária”.
O texto enfatiza: “Nossa parceria pode
somar rapidamente capacidade técnica,
grandes áreas regeneráveis de terra e governanças locais, com a imensa capacidade de investimentos da economia americana, conectando políticas públicas,
conhecimentos científicos, instrumentos
inovadores e iniciativas empresariais.
Nossos Estados possuem fundos e mecanismos criados especialmente para res-
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ponder à emergência climática, disponíveis
para aplicação segura e transparente de recursos internacionais, garantindo resultados rápidos e verificáveis (grifos nossos).”
A iniciativa remete à República Velha, quando os governadores (então chamados presidentes) dos estados tinham autonomia administrativa e política para contrair dívidas no exterior
sem passar pelo governo federal, além de contratar assessores estrangeiros para treinar as
suas Forças Públicas, como eram chamadas as
Polícias Militares controladas por eles.
E esta não é a única área em que o fantasma
da República Velha volta a assombrar o País,
cuja economia se assemelha cada vez mais ao
modelo primário-exportador prevalecente na
época, com um processo de desindustrialização
sem paralelo na história econômica mundial.
E nada contra as exportações agropecuárias,
setor que constitui uma honrosa exceção em
meio à deterioração das capacidades produtivas
gerada pela estagnação que se arrasta desde
2015, no contexto de um processo geral de “financeirização” da economia, no qual os títulos
da dívida pública se converteram no “negócio”
mais rentável da praça. A questão-chave é que
um País com mais de 212 milhões de habitantes
(o número preciso ficará para o próximo Censo,
quando houver) não pode abrir mão de um parque industrial amplo, moderno e atualizado
com as inovações que estão reconfigurando
rapidamente a economia produtiva mundial,
além de um setor de serviços sintonizado com
tal impulso modernizante.
Nesse cenário, é perigosamente ilusória a
intenção de consolidar o Brasil como uma “potência ambiental”, cuja principal contribuição
para o processo civilizatório global seriam os
“serviços ambientais” prestados ao planeta,
conceito enganosamente baseado em ilações
sem fundamento científico sobre a suposta importância dos grandes biomas nacionais para o
clima global. Leia-se uma “monetarização” do
meio ambiente brasileiro.
Na esteira dessa tendência submissa, o
Governo Biden partiu com tudo para cima
do Brasil, disparando autênticos ultimatos

com uma agressividade inaceitável por
uma nação soberana.
No final de março, um funcionário
do Departamento de Estado já havia antecipado à imprensa, em Washington,
que os EUA pretendiam “exigir” do Brasil um plano “ambicioso, concreto e
real” para zerar o desmatamento ilegal
até 2030 (Alerta Científico e Ambiental,
08/04/2021).
Em Brasília, em 11 de abril, o embaixador Todd Chapman, personificando um
procônsul imperial, teve uma reunião virtual privada com políticos, economistas,
empresários e diplomatas brasileiros, na
qual transmitiu um recado que até alguns
veículos midiáticos consideraram como
um ultimato. Segundo ele, a Cúpula de
Líderes sobre o Clima, convocada por Biden, seria a última chance de o Brasil apresentar uma agenda ambiental capaz de
recuperar a confiança de Washington e
melhorar as relações com o seu governo.
“As relações entre nossos países dependerão muito dessa postura ambiental do
Brasil”, afirmou ele – indicando que as
relações comerciais e o apoio estadunidense ao ingresso brasileiro na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estão entre os
temas vinculados ao bom comportamento
ambiental exigido do País.
Curiosamente, um dos presentes à reunião foi o ex-juiz e ex-ministro Sérgio
Moro, que perguntou se haveria algo que
o setor privado pudesse fazer se o governo
brasileiro não cooperar com a agenda ambiental. Chapman respondeu que muitas
empresas estadunidenses exigem uma
resposta mais contundente sobre a proteção ambiental no Brasil, e que não haveria
atitude melhor do que “salvar a Amazônia” (sic), além de apoiar um acordo global sobre os mercados de carbono.
Em meio ao festival de relações diretas
com Washington, a Associação dos Povos
Indígenas do Brasil (APIB) divulgou um
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vídeo em inglês com uma mensagem direcionada a Biden: “Ou a
Amazônia, ou Bolsonaro. Você não
pode ter ambos. De que lado você
está?... Não deixe esse homem negociar o futuro da Amazônia. Ele declarou guerra contra nós. Contra os
povos indígenas, contra a democracia. Ele espalha Covid, mentiras e
ódio. Ele é um extremista que disse
que a sua eleição é uma fraude
(Carta Capital, 12/04/2021).”
No vídeo, a ONG pediu nada
menos que um “canal direto” com
o presidente estadunidense, que
respondeu pedindo que o procônsul, perdão, embaixador Chapman,
se reunisse por vídeo com representantes da APIB, o que ele fez no dia
Segundo a Folha de S. Paulo, este slide teria sido exibido pelo
seguinte (O Globo, 13/04/2021).
do Meio Ambiente , Ricardo Salles, a funcionários
Infelizmente, o próprio governo ministro
do governo dos EUA, para ilustrar a expectativa brasileira pelo
parece estar convencido do acerto pagamento de “serviços ambientais”. Não é esta a imagem que
(ou a inevitabilidade) do compro- o País precisa transmitir ao exterior.
metimento com a agenda dos “serviços ambientais”, como tem enfatizado o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E, a se dar crédito a uma tempo em que ressaltou a necessidade de
reportagem da Folha de S. Paulo (14/04/2021), financiamento externo: “Ao sublinhar a
fazendo uso de exageros retóricos pouco lou- ambição das metas que assumimos, vejo-me na contingência de salientar, uma
váveis e até ofensivos à imagem do País.
Segundo o jornal, em uma reunião com vez mais, a necessidade de obter o adeintegrantes da equipe do Enviado Especial quado apoio da comunidade internaciopara o Clima de Biden, John Kerry, em março, nal, na escala, volume e velocidade comSalles mostrou um slide em que se via a ima- patíveis com a magnitude e a urgência
gem de um cachorro sentado e abanando a dos desafios a serem enfrentados (CNN
cauda diante de uma máquina de frango assa- Brasil, 14/04/2021).”
No afã de apresentar-se ao mundo
do, com a legenda em inglês “expectativa de
pagamento” acima da imagem dos frangos, como uma “potência ambiental”, o Brasil
que ostentavam cifrões de dólares. A matéria de 2021 mostra uma faceta cada vez mais
informa que foi preciso explicar aos o signi- assemelhada à República Velha. E conficado da imagem aos representantes estadu- vém não esquecer que ela ruiu sob os
nidenses, que não deviam conhecer tal produ- efeitos da grande crise de 1929, uma
brincadeira de crianças, se comparada
to das padarias nacionais.
Em 14 de abril, Bolsonaro enviou uma car- ao potencial explosivo da presente situta a Biden, na qual se comprometeu com a ação financeira mundial, o qual à preprincipal exigência dos EUA, a eliminação tensa “República Verde” escassas espedo desmatamento ilegal até 2030, ao mesmo ranças de longevidade. //
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Quem é Joe Biden
para julgar o Brasil?

O

Brasil é um Estado nacional soberano e,
ao que consta, não existe um “governo
mundial” liderado pelo presidente estadunidense Joe Biden.
Apesar da obviedade, lideranças políticas,
intelectuais e celebridades diversas parecem ter
deixado o óbvio de lado, a julgar pela sequência
de “apelos” feitos ao titular da Casa Branca, a
quem pediram um endurecimento da atitude
estadunidense em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro.
A mais aberrante, pelo seu caráter político,
foi a carta de 23 governadores estaduais, pedindo a Biden o estabelecimento de relações diretas dos seus estados com o governo dos EUA,
para a realização de ações conjuntas “para responder à emergência climática”. Apenas quatro
governadores ficaram de fora: Carlos Moisés,
de Santa Catarina, Marcos Rocha, de Rondônia, Antonio Denarium, de Roraima, e Ibaneis
Rocha, do Distrito Federal.
A iniciativa é inusitada na história nacional
e remete aos tempos da República Velha, quando os chefes dos Executivos estaduais gozavam
de autonomia diplomática para estabelecer relações diretas com outros países, inclusive,
para contrair empréstimos externos. E este
parece ser o objetivo dos governadores: disputar, independentemente do governo federal, um
naco do atrativo mercado internacional de carbono, cuja consolidação é uma das pautas prioritárias de Biden.
Outra carta foi produzida por 35 artistas
brasileiros e estadunidenses, manifestando a
Biden a sua preocupação com “que seu governo
possa estar negociando um acordo para proteger a Amazônia com Bolsonaro neste momento”. Por isso, “pedimos que o senhor continue

o diálogo com povos indígenas e comunidades tradicionais da Bacia Amazônica,
com governos subnacionais e a sociedade
civil antes de anunciar qualquer compromisso ou liberar quaisquer fundos (O Estado de S. Paulo, 20/04/2021)”.
Entre os signatários: Alec Baldwin,
Joaquin Phoenix, Leonardo DiCaprio,
Mark Ruffalo, Sigourney Weaver, Jane
Fonda, Orlando Bloom, Roger Waters,
Katy Perry, Caetano Veloso, Fernando
Meirelles, Walter Salles, Marisa Monte,
Sonia Braga, Wagner Moura e outros.
Seria conveniente que os artistas de
Hollywood recordassem aos indígenas
(e aos seus colegas) brasileiros o tratamento historicamente concedido aos
silvícolas estadunidenses pelos governos
de Washington.
Uma terceira missiva, democraticamente encaminhada a todos os líderes
participantes da cúpula climática, foi produzida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo
Arns, mais conhecida como Comissão
Arns, presidida pelo ex-ministro da Justiça José Carlos Dias. Os parágrafos finais são suficientes para se aquilatar o
conteúdo das suas litanias contra o governo brasileiro: “Os inimigos do meio ambiente e da Floresta Amazônica são muitos e difíceis de combater. Mas não são
maioria. Porém, hoje eles têm, no governo federal, um aliado ativo. Isso precisa
mudar, pelo bem do Brasil e do planeta.
Ao cobrar dos representantes do país nesta conferência compromissos claros, prazos definidos, metas precisas e métricas
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para aferir resultados, os participantes desta
reunião ajudarão os brasileiros que querem a
floresta de pé, os povos indígenas protegidos,
as populações amazônicas assistidas e um
mundo mais sustentável.”
Outro apelo a Biden saiu da lavra dos ex-ministros do Meio Ambiente, Rubens Ricupero e
Marina Silva, em artigo publicado no jornal
inglês The Guardian de 22 de abril, significativamente intitulado “Os bilhões de Joe Biden
não impedirão Bolsonaro de destruir a floresta
amazônica”. Com uma linguagem mais própria
de militantes ambientalistas radicais, eles disparam: “No ano passado, Biden pode não ter
estado plenamente informado da extensão em
que o atual governo brasileiro transformou o
Brasil em um pária ambiental, o maior destruidor de florestas tropicais do mundo e a principal
ameaça ao já precário equilíbrio climático do
planeta. Agora, na medida em que a cúpula climática de Biden está sendo realizada, ele terá
sido plenamente informado e repetidamente
alertado sobre o risco de fazer acordos que poderiam fortalecer o governo de Bolsonaro e
permitir-lhe prosseguir com suas políticas destrutivas (grifos nossos).”
Não sabemos quanto ao leitor, mas não temos registro recente de um ataque tão maciço
e inconsequente, beirando a leviandade, de
autoridades brasileiras, em serviço ou fora do
governo, contra o seu próprio País (de artistas
impregnados com as pautas identitárias “politicamente corretas”, tais atitudes são esperadas). Independentemente do conceito que se
tenha sobre o Governo Bolsonaro, definitivamente, não cabe a qualquer governo estrangei-

ro, muito menos o de Joe Biden – líder
simbólico do país que representa a maior
ameaça à estabilidade mundial –, intervir
para mudar as suas políticas.
Na cúpula, Biden demonstrou estar
plenamente sintonizado com tais apelos,
humilhando duplamente Bolsonaro: primeiro, ao colocá-lo como 21º dos 27 líderes que falaram no primeiro dia, atrás
até mesmo do primeiro-ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina, e do presidente
das Ilhas Marshall, David Kabua; e não
assistindo à sua intervenção, como também fez a vice-presidente Kamala Harris
(Biden se retirou antes da fala do argentino Alberto Fernández, que antecedeu
Bolsonaro). Uma desfeita deliberada,
para demonstrar que qualquer tipo de
“colaboração” que o Brasil pretenda conseguir junto ao seu governo terá que dar-se nos termos ditados por Washington.
O Movimento de Solidariedade Ibero-americana (MSIa) tem posições críticas
quanto a certos aspectos da política ambiental do Governo Bolsonaro, em especial, a intenção de solicitar recursos externos para implementá-la (uma posição
de “mendigo”, como explicitou o vice-presidente Hamilton Mourão), que Bolsonaro
voltou a mencionar em seu discurso na
cúpula. Porém, convém repetir e enfatizar: não cabe a nenhum governo estrangeiro interferir na formulação ou condução das políticas internas.
E quem é Joe Biden, com seus desplantes supremacistas, para julgar o Brasil? //
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A esfinge amazônica:
problema e solução
// MAYNARD MARQUES DE SANTA ROSA*

A

Amazônia tem o formato de imensa concha verde, com a cabeça no Marajó e os
olhos em Belém e Macapá, voltados para
o Atlântico. Confinada entre os Andes, o Planalto Central Brasileiro e o Maciço Guianense,
é um bioma fechado e isolado do restante do
continente. Tem o rio Amazonas como espinha
dorsal de uma rede de 20 mil quilômetros de
vias navegáveis vitais. O fator ecológico condiciona a forma de vida da sociedade, mais do
que a vontade humana.
A configuração compacta ajudou a preservar
a integridade política e dá à região uma vocação
autônoma. O Grão-Pará foi independente do
Brasil durante 209 anos, até o colapso do pacto
colonial, em 1823. Após a independência, eclodiu a revolta da Cabanagem, entre 1835 e 1840,
extravasando o ressentimento nativo contra a
tirania e a exploração histórica dos colonizadores. A convulsão consumiu 20% de toda a população e foi sufocada pela força das armas, ao
custo de um trauma que ainda sobrevive nos
arcanos do inconsciente coletivo.
O mistério que envolve a Hileia, sua hidrografia singular, floresta exuberante e habitantes
exóticos, tem alimentado lendas, mitos e interesses, desde o tempo do descobrimento. Djalma
Batista, primeiro presidente do INPA (Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia), em sua
obra O Complexo da Amazônia, comparou-a a
uma esfinge da ciência, pelos desafios que apresenta. Para o observador externo, a região é um
paraíso oculto na imensa floresta. Para quem
nela habita, porém, a realidade está mais para o
“Inferno Verde” de Alberto Rangel, pelo calor
insuportável, nuvens de mosquitos e microor*

ganismos invisíveis, que nutrem o flagelo das
moléstias tropicais. Por isso, é mais seguro orquestrar a preservação midiática em Londres,
Paris ou Nova York, do que pôr a mão na massa
nas barrancas dos igarapés.
A Amazônia brasileira é 15% maior do que
a Índia, com uma população 77 vezes menor.
São 25 milhões em toda a Amazônia Legal,
80% nas cidades. No imenso deserto verde, vivem somente 20%, mas a tendência é de esvaziar-se cada vez mais, em busca de vida melhor.
O Dr. Armando Mendes clamava que o vazio
demográfico é o maior problema político da
Amazônia. Sem população, não há presença do
Estado. Para o nosso alento patriótico, a taxa de
crescimento populacional nativa é quase o dobro da média nacional, mas, 42% desses brasileiros encontram-se abaixo da linha de pobreza
e o IDH regional é inferior à média nacional.
O risco geopolítico é notório na Calha Norte,
que ficou praticamente intocada no ciclo da borracha, devido à baixa competitividade da seringueira local em relação à dos seringais da calha
Sul. O vazio populacional do Norte do Pará é
um desafio à segurança nacional.
Nos dias atuais, interesses inconfessáveis,
patrocinados do exterior, criam pressões de toda
ordem, imperceptíveis ao grande público, mas
que vêm impondo ao mapa da Hiléia uma espécie de área de exclusão econômica, que se replica em uma legislação interna cada vez mais
restritiva. Há numerosas ONGs operando na
área sem qualquer controle governamental,
muitas delas financiadas por agências internacionais. Com isso, os recursos naturais são sonegados à atividade produtiva e o excesso de

General-de-Exército (RRm), ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
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legislação sufoca o agronegócio, estimulando a
migração rural e a favelização das cidades.
A mestiçagem natural, decantada como avanço civilizatório por Gilberto Freyre e Sérgio
Buarque de Holanda, vem sendo repelida pelos
“antropólogos da ação”, cuja ideologia artificial
rejeita a integração do índio à comunhão nacional, princípio consagrado pela História. Estranhamente, instituiu-se no Brasil o costume de
criar reservas indígenas e quilombolas, sob
questionáveis argumentos etnológicos e em geral sem respaldo histórico. Os chineses resolveram a questão de soberania sobre as áreas remotas do Tibete e do Sinkiang, por meio de uma
política de investimentos maciços em infraestrutura de transportes e migrações em massa de
pessoas da etnia han, fazendo suplantar as populações locais, tibetana e uigure.
O território amazônico representa mais da
metade do Brasil, mas a sua contribuição para o
PIB nacional não passa de 8%. A matriz econômica regional é subdesenvolvida. A base produtiva ainda se assenta no extrativismo e nos subsídios federais. O comércio intrarregional é incipiente. A Zona Franca de Manaus esgotou-se
como modelo de desenvolvimento. O que dela se
pretendia, visando a beneficiar toda a Amazônia
Ocidental, ficou concentrado na região metropolitana e, a cada ano, cresce a tendência de redução da sua contribuição ao PIB do Amazonas. O
balanço fiscal de todos os Estados amazônicos
é deficitário, se excluída a parcela das transferências obrigatórias da União. A infraestrutura
de transportes, energia e telecomunicações é
deficiente e onerosa. O frete de um contêiner de
20 pés, que custa 750 dólares de Santos a Xangai,
fica por U$ 1.229 entre Manaus e Santos.
Ao longo do tempo, pouco se fez em relação
à magnitude dos problemas e o risco cresceu,
passando do discurso ambientalista à ameaça
de pressões diplomáticas, econômicas e militares. Infelizmente, há mais de 30 anos, falta
um plano efetivo de desenvolvimento regional.
O descaso pode ser aferido nas condições da
rodovia BR-319, abandonada durante 25 anos
pelo governo federal, com a omissão das autoridades do Amazonas e de Rondônia. E a ligação
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rodoviária do Pará ao Amazonas pela Transamazônica permanece no estado original.
A propaganda adversa procura incutir a confusão entre preservação “in natura” e sustentabilidade, e o noticiário confunde propositadamente o desmatamento legal com o ilegal, tudo para
criar resistência na opinião pública. Na verdade,
o que tem de ser preservado é o equilíbrio ecológico, implícito no conceito de sustentabilidade,
o que implica avaliar previamente e compensar
o impacto ambiental dos projetos.
O Programa de Integração Nacional das décadas de 1960 e 1970, voltado à implantação da
infraestrutura econômica regional, ficou inacabado, devido à crise do petróleo. A Calha Norte precisa ser povoada e integrada ao restante
do país. Se a economia permanece estagnada,
enquanto cresce a população, cai a renda per
capita e prolifera a insatisfação social. O risco
aumenta na proporção da taxa de crescimento
urbano. A favelização das cidades ecoa o esvaziamento rural. A região precisa de novas opções de desenvolvimento. O ensino superior
permanece defasado em relação ao restante do
país. Falta capital humano.
Uma alternativa para o desenvolvimento seria
a viabilização do mercado interno regional. Para
isso, precisam-se investimentos maciços em infraestrutura de transporte e energia. Em complemento, o renomado agrônomo Kingo Oyama
sugere que uma política agrícola é mais importante para a solução dos problemas ambientais do
que a própria política ambiental: “A domesticação
das espécies amplia a oferta de produtos nativos,
barateando o preço. Podem-se plantar fruteiras
nativas em grande escala, pois existe mercado
potencial para esses produtos. E há condições de
se fazer uma revolução na produção de pescado.”
Portanto, a necessidade fundamental da
Amazônia é de progresso, isto é, de desenvolvimento econômico e social. É imperioso que
se façam investimentos e se removam as amarras artificiais de uma legislação restritiva, para
permitir o aproveitamento do imenso potencial
regional pelo empreendedorismo privado, única
forma capaz de induzir o crescimento autossustentável e tornar a economia autônoma. //
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EUA-OTAN:

“brinkmanship” com Rússia
// LORENZO CARRASCO

N

a linguagem estratégica, a expressão inglesa “brinkmanship” se aplica a uma
atitude de levar uma situação perigosa até
o limite de um desastre, com o objetivo de se
obter um resultado mais vantajoso, forçando o
oponente a admitir a derrota ou fazer concessões, diante da ameaça de um desfecho extremo, em geral, envolvendo violência. Uma tradução portuguesa aproximada seria atitude
temerária, mas, como esta nota se refere aos
praticantes por excelência de tal inclinação a
levar a extremos de inconsequência ações provocativas contra adversários eleitos inimigos,
manteremos a expressão original.
Pois, “brinkmanship” define com exatidão
o que têm feito os EUA e a Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN) contra a
Federação Russa, a qual insistem em subjugar
pelos velhos meios coercitivos das sanções e
provocações militares, algo extremamente perigoso diante de uma superpotência nuclear
dotada de armamentos uma geração tecnológica mais avançados. Assim como a atitude do
governo da Ucrânia, que estacionou forças
militares na chamada linha de contato com as
províncias insurgentes do Leste do país, Donetsk e Luhansk, ocasionando numerosos tiroteios e outras ações agressivas, que já causaram
várias fatalidades dos dois lados.
E a palavra se aplica à perfeição à iniciativa
do governo britânico, de enviar dois navios de
guerra ao Mar Negro, em maio, para “manifestar apoio” à Ucrânia, depois que a Rússia demonstrou não estar para brincadeiras, enviando navios da frota do Mar Cáspio para manobras na área e reforçando consideravelmente
os seus efetivos aéreos e terrestres na Crimeia
e nas regiões próximas – motivos que, aparen-

temente, levaram a Marinha dos EUA a desistir de uma provocação semelhante. E provocação inconsequente é do que se trata, pois o
Almirantado e o governo britânicos estão cientes de que, em uma situação de conflito real, a
sobrevivência de suas belonaves no Mar Negro
seria contada em minutos, devido à vasta combinação de recursos avançados à disposição das
forças de defesa russas, inclusive mísseis antinavio hipersônicos, contra os quais a OTAN
não tem qualquer defesa efetiva.
Em resposta à escalada de ações provocativas, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu,
fez uma queixa em tom de advertência: “Persiste o curso destrutivo da liderança militar e
política da Ucrânia, que trata de desestabilizar
a situação em Donbass. Os EUA e a OTAN
continuam realizando atividades provocativas
no espaço aéreo e nas águas do Mar Negro
(RT, 20/04/2021).”
Shoigu não precisou lembrar a disposição
russa de responder com força esmagadora a
qualquer ação militar hostil, como ocorreu em
agosto de 2008, quando o incauto governo do
presidente georgiano Mikhail Saakashvili atacou as províncias separatistas da Ossétia do
Sul e Abcásia, ignorando a presença de forças
de paz russas e causando baixas entre estas.
A audácia de Saakashvili se deveu à crença de
que os “aliados” da OTAN viriam em seu socorro e, como isto não ocorreu, as Forças Armadas russas expulsaram os invasores em quatro dias, além de estabelecer uma proteção
permanente à Ossétia do Sul e à Abcásia, que
se proclamaram repúblicas independentes.
Todavia, para marcar a sua posição, Moscou determinou a realização de manobras
aeronavais e o fechamento do espaço aéreo e
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de parte da zona marítima ao largo da Crimeia
e de todo o Mar de Azov a embarcações estrangeiras, por onde passa parte do comércio
marítimo ucraniano.
Elevando ainda mais o nível das tensões,
no domingo 18 de abril, os serviços de segurança da Rússia e da Bielo-Rússia anunciaram
a prisão, em Moscou e em Minsk, de vários
indivíduos que, alegadamente, planejavam o
assassinato do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, um firme aliado do Kremlin.
Como evidências da trama, o Serviço de Segurança Federal (FSB) exibiu conversas telefônicas entre os participantes da trama e até mesmo
um vídeo de uma reunião deles (RT, 18/04/2021).
Apesar de o episódio ainda não estar devidamente esclarecido, porta-vozes do Kremlin
e do Ministério das Relações Exteriores russo
informaram que os candidatos a golpistas tinham ligações com os governos dos EUA e da
Polônia. Segundo a agência Bloomberg, o
presidente Vladimir Putin se queixou do fato
diretamente ao seu colega estadunidense Joe
Biden, em uma ligação telefônica (Bloomberg, 19/04/2021).
Não é difícil imaginar as possíveis consequências de um sucesso da trama, dado que a Rússia e a Bielo-Rússia têm acordos de defesa mútua que, como ocorre com a própria OTAN,
asseguram que um ataque contra uma das duas
seja recebido como uma agressão à outra.
Coincidência ou não, logo após o anúncio
das prisões, o governo da República Checa
anunciou a expulsão do país de 18 diplomatas
russos, alegando que agentes de inteligência
russos teriam sido responsáveis pela explosão
de um depósito de munições – em 2014! Sete
anos após os fatos, o governo de Praga ainda
chegou ao requinte de afirmar que os dois agentes teriam sido os mesmos que seriam depois
acusados do envenamento do ex-agente de inteligência russo Sergei Skripal e sua filha Yulia,
em Salisbury, Grã-Bretanha, em 2018. A reação
de Moscou foi imediata, determinando a expulsão de igual número de diplomatas checos.
Ao mesmo tempo, o governo checo anunciou
a retirada da empresa estatal russa Rosatom de
uma licitação internacional para o melhoramen-
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to da usina nuclear de Dukovany, da qual a
empresa chinesa CGN já havia sido desqualificada, deixando apenas a francesa EDF, a coreana KHNP e a estadunidense Westinghouse.
Na segunda-feira, a porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, afirmou que a manobra diplomática teve
como objetivo ofuscar as denúncias sobre o
pretendido golpe em Minsk, o que demonstrava
a falta de independência do governo checo em
sua política externa e relações com a Rússia
(TASS, 19/04/2021).
O risco maior de tal escalada de comportamento inconsequente é que certos estrategistas
estadunidenses já voltam a pensar no impensável: um conflito nuclear real com as “potências
revisionistas”, como qualificam a Rússia e a
China. Esta possibilidade foi explicitada por
ninguém menos que o chefe do Comando Estratégico dos EUA (Stratcom), vice-almirante
Charles Richard, em um artigo de fevereiro na
revista Proceedings, no qual afirma sem rodeios: “Há uma possibilidade real de que uma
crise regional com a Rússia ou a China possa
escalar rapidamente a um conflito envolvendo
armas nucleares, se elas perceberem que uma
derrota convencional ameaçaria o regime ou o
Estado (ver Resenha Estratégica, 10/02/2021).”
Em realidade, ao contrário do que afirma Richard, as maiores probabilidades de derrota em
uma guerra convencional penalizam o lado EUA-OTAN, cuja hiperdispendiosa estrutura militar
se mostra totalmente disfuncional para travar
conflitos “quentes”, principalmente, contra forças modernas, eficientes e com numerosas vantagens tecnológicas, como as russas e chinesas
(e, a rigor, nem precisa tanto, haja vista a vindoura saída dos “aliados” do Afeganistão, onde, após
20 anos, deixarão o país nas garras do Talibã,
que já controla 80% do território afegão).
Não obstante, a mensagem ostensiva do chefe do Stratcom é: os EUA precisam preparar-se
para uma guerra nuclear, se quiserem preservar
a sua posição hegemônica em um mundo marcado pela “competição de grandes potências”.
Bem faria a Europa em desvincular-se de
semelhante sanatório de insanidades, em benefício próprio e de toda a humanidade. //
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I N F O R M E

E S P E C I A L

Uma crise de
purificação?
// SERGEI A. KARAGANOV
Nota de Elisabeth Hellenbroich – Refletindo
o desencanto do autor com a maneira com que
a Europa e os EUA lidam com a atual crise
global, este ensaio do estrategista russo Sergei
A. Karaganov (publicado na edição de março-abril da revista Russia in Global Affairs),
analisa as lições que a Rússia deve extrair da
crise. Em sua avaliação, à luz do declínio e
da crise da civilização europeia, não se deve
esperar qualquer melhora significativa nas
relações em deterioração com a União Europeia, e a extensão do confronto multifacetado
com o Ocidente deixa a Rússia virtualmente
sem alternativas, além de continuar a sua
aproximação com a Ásia e fortalecer a parceria e a aliança de fato com a China, inclusive
no campo tecnológico. Na política externa,
ele aconselha que a Rússia reduza as suas
atividades para evitar grandes perdas, exerça
um neoisolacionismo temporário e trabalhe
por uma perspectiva estratégica. Ao mesmo
tempo, o país deve usar suas energias para
mobilizar a sua força econômica e conceber
e introduzir uma nova ideologia viável para
a maioria da população russa.
Sergei A. Karaganov é doutor em História, professor da Universidade Nacional de
Pesquisa e da Escola Superior de Economia
de Moscou; é também decano da Faculdade
de Economia Mundial e Assuntos Internacionais e membro do Conselho de Política
Externa e de Defesa da Rússia.
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o início de 2020 e durante a primeira quarentena imposta pela pandemia de Covid-19, funcionários do
governo e muitos economistas previram
a probabilidade de uma retomada econômica até o final de 2020 e, de qualquer
maneira, em 2021. No entanto, nos baseamos em expectativas mais pessimistas
– ou bastante realistas. A crise será longa,
severa, perigosa e comparável à Grande
Depressão da década de 1930, que o mundo, basicamente, não superou até a Segunda Guerra Mundial. Esperemos que a
humanidade supere o cataclismo atual
sem uma grande guerra, que pode se tornar o fim de sua história.
O que está acontecendo?
Neste artigo, tentarei descrever a crise
atual, na medida em que atravessamos o
seu epicentro. Uma descrição completa,
dificilmente, seria possível, não só porque
a crise ainda está se desenrolando, mas
também pela falta de informações reais
sobre o que está acontecendo ou, para ser
mais preciso, porque há uma enxurrada
de informações falsas ou muitas vezes
manipuladas. Os seus produtores estão
confusos (e há mais deles, em várias ordens de magnitude, que em qualquer período anterior). Portanto, terei de confiar,
não no conhecimento, mas na intuição,
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que pode ser enganosa. Mesmo assim,
arriscarei a minha reputação. Na verdade,
não é a primeira vez que faço isto e o momento em que vivemos é arriscado, de
qualquer maneira.
Quaisquer que sejam os paralelos com
as crises anteriores, a atual é bastante peculiar, principalmente, pela simultaneidade de vários fatos: a tsunami econômica
causada pela pandemia; o colapso final
das ordens políticas e econômicas internacionais estabelecidas após a Segunda
Guerra Mundial e a (aparente) “vitória”
do Ocidente na Guerra Fria; elementos de
uma crise civilizatória no Ocidente, que
dominou o mundo durante séculos; a rápida diminuição da estabilidade política
e estratégica internacional; a multiplicação de conflitos e o crescimento da ameaça de sua escalada para uma grande guerra; e a visível redução da credibilidade dos
conceitos concebidos antes desta crise
complexa. Igualmente, há uma falha intelectual. Naturalmente, há a pandemia propriamente dita e a incapacidade dos países
pobres e de muitos estados de lidar com
ela. Mas, apesar de todos os perigos para
a vida e a saúde humanas, esse problema
dificilmente pode ser comparado às terríveis pragas que a humanidade já experimentou. A sua importância foi exagerada
pela ofensiva de informações que saiu do
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controle e, também, pelas tentativas das elites governantes em um
número considerável de países, de
desviar a atenção dos seus fracassos passados e se empenharem em
reter o poder. A pandemia tem sido
usada como um substituto para a
guerra, distraindo e justificando.
Em muitos aspectos, a situação é,
de fato, semelhante a uma grande
guerra. E como se trata de uma situação de guerra, é necessário atuar segundo o princípio “à la guerre
comme à la guerre” [literalmente,
na guerra, como na guerra, em
francês no original, significando, se virar com
o que se tem à mão – n.e.] ou seja, fazer o que
não tivemos coragem de fazer até agora.
Portanto, isso cria um quadro de uma crise
quase abrangente, sistêmica e multidimensional, com consequências imprevisíveis. Deixem-me começar com os aspectos econômicos
que estão mais próximos da superfície.
A crise irá exacerbar dramaticamente a crescente desigualdade e o senso de injustiça arraigado no sistema econômico moderno e reduzir
ainda mais a já encolhida classe média nos
países desenvolvidos. Todos ficarão mais pobres, mas, especialmente, os países pobres.
Uma das contradições, senão vícios fundamentais do mundo contemporâneo está se tornando bastante óbvia: o atual modelo capitalismo, baseado no crescimento infinito e no
estímulo ao consumo, já ultrapassou os seus
limites. Mesmo se (e quando) a preocupação
atual com a mudança climática produza resultados reais, isto não resolverá o problema subjacente. Nos países desenvolvidos e naqueles
que aspiram a se juntar a eles, as pessoas consomem irrefletidamente e de forma irracional,
muito acima das necessidades humanas normais. Mas, como limitar o crescimento do
consumo, quando bilhões de pessoas são pobres e, o mais importante, quando veem, graças à mídia, como vivem as pessoas e os países
ricos? Além disso, eles também veem uma
imagem que é obviamente embelezada por
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razões comerciais ou políticas. Esta questão
também é bastante aguda na Rússia.
Aparentemente, o problema da poluição ambiental está sendo afogado em conversas vazias.
Na verdade, a Europa, principal porta-voz desta questão, está simplesmente tentando transferir o fardo para outros, impondo tarifas sobre
bens intensivos em energia, embora, objetivamente, os principais poluentes sejam os consumidores excessivos, ou seja, países e indivíduos ricos. Infelizmente, ao final de 2020, quando
este artigo foi escrito, havia poucos sinais de
tentativas de se repensar seriamente o modelo
de desenvolvimento, no nosso país e no mundo,
o que muitos, inclusive eu, esperávamos que
ocorresse com a irrupção da pandemia.

equilibrado e justo. E ainda há pelo menos
uma década de caos pela frente.
A crise atual, provavelmente, estimulará uma série de tendências sociopolíticas emergentes. Estados autoritários
eficientes são melhores para lidar com a
epidemia (embora, para ser justo, também haja muitos Estados autoritários
ineficientes). A verdade, cuidadosamente escondida pela “correção política”
liberal predominante por muitas décadas, está vindo à tona.
A democracia é uma forma de gerenciar apenas sociedades ricas, e apenas na
ausência de tensões externas severas.
Todas as democracias sempre pereceram. As repúblicas gregas deram lugar ao
despotismo, a República Romana tornou-se um império, as repúblicas medievais
italianas transformaram-se em monarquias, a República de Novgorod caiu e a
Francesa foi substituída por um império.
A revolução democrática de fevereiro de
1917, na Rússia, levou ao surgimento de
um sistema totalitário. Quase todas as
democracias da Europa se renderam a
Hitler. Tal destino, aparentemente, aguardava também a Grã-Bretanha, se não
fosse pela ajuda dos Estados Unidos, protegidos ao longo de sua história pelos
oceanos e vizinhos fracos, e pelo fato de

A democracia e seus problemas
A China e a Ásia como um todo estão vencendo a atual competição acirrada, mas, de um
modo geral, todos estão perdendo. Os resultados preliminares da crise estão aumentando as
tensões sociais nas sociedades e novos casos
de fome em massa em várias regiões. E, como
resultado, a instabilidade está crescendo, tanto
dentro como entre muitos estados, incluindo
alguns próximos às nossas fronteiras. Muitos
governos cairão. A humanidade está dando
mais um passo para trás, quanto aos ideais de
paz eterna e governança global responsável.
E não é nada reconfortante que a “ordem econômica liberal” criada em Bretton
Woods, que se espalhou por
todo o mundo depois de 1991 e
deu grandes vantagens aos seus
iniciadores, por meio de um
sistema de regimes econômicos
e instituições como a Organização Mundial do Comércio
(OMC), o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e outras,
esteja se desintegrando rapidamente. Ela está sendo substituída por uma lei da selva
econômica e política (discutiA evacuação de 1.600 indústrias de grande porte para o Leste dos Urais foi
remos isso adiante). Não há uma das maiores façanhas do povo soviético na II Guerra Mundial, quando
sinais de um novo sistema se mostrou superior aos seus líderes políticos.
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a Alemanha ter atacado a URSS, cujo
povo era controlado por um rígido sistema totalitário e mostrou uma prontidão
única para o auto-sacrifício.
Os atuais regimes democráticos levados a Estados relativamente pobres estão
desmoronando, falhando e dando lugar a
regimes autoritários, a menos que as suas
estruturas democráticas sejam apoiadas
de fora, como nos países periféricos da
União Europeia. Mas a crise econômica
reduzirá a possibilidade de se fornecer
apoio e subsídios. Além disso, mesmo nos
países centrais, inclusive nos relativamente ricos, os crescentes protestos sociais são cada vez mais reprimidos por
métodos policiais que sempre estiveram
associados às formas mais duras de autoritarismo. Estes métodos são justificados, talvez com bastante sinceridade,
pela necessidade de se proteger a democracia. Na realidade, porém, não passam
de tentativas de proteger políticas anteriores e elites fracassadas. Em condições
calmas, os cidadãos de países democráticos elegem os seus pares, convenientes
para eles, razão pela qual as elites se degradaram em quase toda parte nas velhas
democracias, nas últimas décadas. Basta
comparar os líderes dos anos 1950-1960
e os dos anos 2010. Mas devemos admitir
que, mesmo sob tensão, indivíduos como
Churchill ou Roosevelt raramente são
eleitos. Populistas de direita ou de esquerda chegam ao poder com mais frequência.
Portanto, esse novo e, talvez, historicamente temporário recuo da democracia,
exacerbado pela crise, apresenta dois difíceis desafios para a classe política russa.
Um é uma revisão da convicção, profundamente enraizada desde o declínio do
sistema soviético, de que a democracia é
sempre boa, livre e satisfatória. É livre,
mas nem sempre: formalmente, os Estados democráticos são muitas vezes governados por oligarquias. E isto, certamente,
não é satisfatório.
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A democracia é o resultado do bem-estar
material, não a sua causa.
Outro desafio é ainda mais difícil: encontrar
a combinação ideal de formas de governo autoritárias, populistas e democráticas, para o
desenvolvimento efetivo do país e o bem-estar
espiritual e material da maioria da população.
As receitas padrão não são adequadas para
uma grande potência geneticamente soberana.
Teremos que seguir o nosso próprio caminho.
As crescentes tendências autoritárias no governo, que são inevitáveis durante qualquer
crise, são consistentes com as tradições russas
e as demandas atuais, embora não atendam a
todos os cidadãos da Rússia moderna; nem a
expansão das liberdades – municipais, econômicas e intelectuais. A liberdade política ilimitada na Rússia é fatal, especialmente, em
tempos de crise. No entanto, não pode haver
um impulso russo sem vontade. E, sem ela, não
terá sucesso. Na verdade, ao vencer guerras e
desenvolver espaços gigantescos, os russos
foram guiados não apenas pela “vontade do
soberano”, mas também pela sua aspiração de
liberdade, um impulso espiritual. O atual pessimismo quase total das elites domésticas (ainda não compartilhado pelas autoridades) é
simplesmente destrutivo. Claramente, todo
mundo está cansado. Mas, os jovens precisam
ser empurrados para a frente. No entanto, os
jovens dignos não irão querer se envolver no
tédio e na falta de liberdade.
É necessário reconsiderar a atitude não só
em relação à democracia moderna, mas também em relação a outros conceitos e teorias que
vieram da Europa, o Ocidente mais produtivo,
livre e rico. A crise da pandemia mostrou que
eles são ineficazes. O “não-Ocidente” está se
tornando mais rico, enquanto no Ocidente a
“correção política liberal” moderna está destruindo a liberdade de pensamento e expressão.
Ainda há um grande número de economistas e
cientistas políticos que pregam e ensinam teorias e conceitos que nasceram no mundo ocidental para as suas próprias necessidades e
que, em última análise, refletem, com todo o
relativo pluralismo (que diminui rapidamente),
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os interesses de suas elites. Muitas dessas teorias não são apenas egoístas, mas são inadequadas para nós ou completamente desatualizadas.
Em geral, o desafio mais importante exposto
pela crise atual é a erosão acelerada da civilização europeia, que a maioria de nosso povo e
até mesmo muitos antiocidentais políticos consideram como sua.
A prolongada paz relativa gerada, sobretudo,
pela dissuasão nuclear, e o crescimento do bem-estar, interrompido recentemente, salvaram os
países desenvolvidos do estresse característico
de toda a história da humanidade: a necessidade de lutar pelo que realmente é vital: vida, pão,
moradia e pátria. Houve uma mudança na consciência de uma parte significativa das elites e
sociedades ocidentais (e uma pequena parte das
não-ocidentais). As pseudoideologias começaram a ganhar força: o “democratismo” como
um sistema de tabus semitotalitário; o “climatismo” como religião (não se confundir com a
necessária preocupação com a proteção ambiental); os direitos individuais das minorias,
mas não das sociedades ou da maioria; o feminismo (não deve ser confundido com os direitos
das mulheres), pessoas LGBT, Black Lives
Matter, Me Too e assim por diante. Uma parte
significativa das sociedades está perdendo os
fundamentos ideológicos e espirituais sobre os
quais a humanidade sempre se apoiou: patriotismo, valores familiares, fé.
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Essas mudanças foram encorajadas
por elites interessadas em preservar o
status quo que elas criaram e que as criaram. As pseudoideologias distraem a atenção de problemas não resolvidos (como a
crescente injustiça social), atomizam as
sociedades, substituem emoções e valores
normais, transformam pessoas em robôs
com reações programáveis e as desumanizam. Mudanças sociais semelhantes,
embora não tão profundas, precederam a
queda do Império Romano e da República
de Veneza, além da catástrofe chinesa dos
séculos XVIII e XIX.
O “declínio” da Europa é comentado
há um século. Mas parece que, agora, um
divisor de águas qualitativo foi cruzado.
Na verdade, a Europa dentro da União
Europeia está a abandonar muitos dos valores europeus fundamentais, que se tornaram parte da identidade da Rússia e que
procuramos recuperar, depois de termos
estado parcialmente separados deles, durante grande parte do século XX. O novo
conjunto de valores e ideologias pós-europeias citado é venenoso, mas eles estão
tentando exportá-lo.
O pivô da Rússia para o Leste, para a
Ásia, iniciado na década de 2010, foi bastante racional: os seus mercados são mais
dinâmicos e a atmosfera de lá é menos
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com a Rússia é mais familiar. Portanto, não se
deve esperar nenhuma melhora significativa na
deterioração das relações com a União Europeia. Teremos que cooperar com quem pudermos – países, empresas, universidades, pessoas.

As ruidosas (e desorientadas) manifestações de jovens para
o combate às mudanças climáticas integram movimentos
insuflados por elites interessadas em preservar o status
quo (Wikimedia Commons)

hostil. A crise do coronavírus demonstrou
que a Ásia, autoritária ou aparentemente democrática, é muito mais eficiente.
A combinação de valores pós-europeus
insidiosos e a desilusão com a eficácia do
potencial modernizador da Europa/Ocidente coloca em causa a identidade-chave,
principalmente europeia, da maioria dos
russos. Ao comprovar o pivô para o Oriente, os seus defensores, inclusive eu, ficaram felizes em descobrir características
orientais nas tradições sociais e políticas
russas. Mas, agora, também podemos falar sobre como questionar a orientação
geral cultural e espiritual em relação à
Europa e às nossas raízes europeias.
A crise da civilização europeia é também a nossa crise.
As elites europeias enfraquecidas, tendo falado mais uma vez sobre independência estratégica, estão desistindo dela
de imediato e tentando se esconder sob a
asa dos Estados Unidos. Há um novo período de consolidação de curta duração do
Ocidente, que coincide com o seu declínio
atual e, portanto, é sua parte integrante.
Até o momento, a consolidação está ocorrendo, entre outras coisas, por meio do
confronto com a Rússia. Como o mercado
russo é menor, este confronto é menos
custoso do que o com a China, que está
ficando mais rica. Além disso, o conflito

Riscos atuais
O período de consolidação não durará muito,
porque as divisões internas nos Estados Unidos são muito profundas, há problemas na
União Europeia e os interesses divergem bastante. É tanto mais importante tentar prevenir
ações destinadas a provocar uma crise nas relações com a Rússia, a fim de manter a consolidação intraeuropeia e euroatlântica por mais
tempo. Vale lembrar que a “crise dos mísseis”
da década de 1970 foi iniciada, principalmente,
pelas elites europeias que temiam a retirada
estratégica de Washington, o que as teria feito
perder o guarda-chuva nuclear estadunidense
e queriam mantê-lo, com a instalação de mísseis de cruzeiro e Pershing. A situação da década de 1970 era semelhante a uma crise, tanto
no Ocidente como um todo como na Europa.
Agora, o cenário provocativo mais óbvio seria
empurrar Kiev para atos de força. Pode haver
tentativas de instalar novas armas desestabilizadoras ou intensificar a histeria cibernética.
A extensão quase inevitável do confronto
multifacetado com o Ocidente deixa a Rússia
virtualmente sem alternativas, a não ser continuar sua aproximação com a Ásia e fortalecer
a parceria e a aliança de fato com a China,
inclusive no campo tecnológico. Mas é ainda
mais importante manter o máximo de liberdade de escolha nos campos político e militar e
evitar a construção de uniões formais. É preciso ir em direção ao mundo do futuro, em
direção à Ásia, não retrocedendo e olhando
para o Ocidente, mas de maneira consciente e
calculada. Naturalmente, isto não exige o
abandono da herança europeia.
A crise está se desenrolando em meio à profunda desestabilização multilateral da situação militar-estratégica, devido ao uso de novas tecnologias (por exemplo, os drones usados nos ataques às refinarias de petróleo na
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Arábia Saudita e a alvos armênios
em Nagorno-Karabakh, ou no assassinato do general iraniano Soleimani). Os regimes de limitação de
armas restantes estão se desintegrando. Há confusão e degradação generalizadas entre as elites. Há uma
probabilidade cada vez maior de
uma escalada não intencional de
conflitos que se multiplicam e do
desejo de usá-los para desviar a
atenção de problemas internos gigantescos. As mais óbvias são a
provocação de uma crise em torno
de Taiwan, Índia-China, Índia-Pa- A presença ostensiva da Marinha dos EUA no Mar do Sul da
quistão, Mar da China Meridional, China representa uma constante e perigosa provocação à China
Irã-Arábia Saudita, Síria, Líbia, (Wikimedia Commons)
Ásia Central e, claro, Ucrânia e, ultimamente, também Bielo-Rússia e
Cáucaso. A lista não para aí.
para uma nova guerra mundial. Qualquer
O empobrecimento causado pela crise eco- envolvimento profundo no emergente
nômica provocará desestabilizações internas ambiente global extremamente volátil e
em dezenas de países. Muitos regimes políticos conflitante levará a agravos em menor
começarão a desmoronar, inclusive na vizi- escala. O envolvimento físico em tal
nhança mais próxima da Rússia.
mundo externo está se tornando cada vez
Preocupados com os seus próprios proble- mais um fator de vulnerabilidade. Mesmo
mas internos, a maioria dos principais países os ganhos táticos aparentes se tornam
do mundo (exceto, provavelmente, a China, o impossíveis ou transitórios. Recursos Leste e o Sudeste Asiático e, em parte, a Índia) políticos, econômicos, administrativos permanecerão parceiros não confiáveis a mé- gastos fora do país serão desperdiçados.
dio prazo. Isto também se aplica aos Esta- No campo da política externa, a Rússia
dos Unidos e à maioria dos países da Europa. deve reduzir a atividade para evitar granO envolvimento profundo com o mundo de des perdas, exercer um neoisolacionismo
Estados conflitantes ou decadentes e parcei- temporário e trabalhar por uma perspecros não confiáveis trará mais e mais perdas e tiva estratégica. A política externa não
menos benefícios.
deve mais desviar a atenção do renascimento interno ou encobrir a ausência de
Não regras, mas bastiões
estratégia e política relevantes.
A duração da crise multifacetada que se aproO mundo entrará em um período de
xima, o caos com conflitos agudos e a rivali- luta, não por “novas regras”, mas por bases
dade feroz não podem ser previstos – de vários político-militares, econômicas e moralanos a uma década ou mais. Mas uma coisa é culturais, a serem usadas para estabelecer
óbvia: não se pode contar com uma política essas regras (se e quando).
Para nós, as principais diretrizes para
externa de longo prazo e acordos econômicos
estrangeiros ou com um sucesso sustentado. a criação de tal ponto de apoio incluem a
As falhas são prováveis. Um fracasso gigante mobilização e o fortalecimento do poder
para todos seria a escalada acima mencionada econômico russo, a manutenção de um
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potencial de dissuasão efetivo e o preenchimento da vida nacional de significado
como uma condição crucial, concebendo e
introduzindo uma nova ideologia assertiva
viável para a maioria. Esta ideologia deve
levar para a frente, recriar o impulso russo
e ser atraente para a maior parte do mundo
exterior (não apenas para o Ocidente, como
tentamos fazer no passado).
Uma política ideológica de baixo custo,
mas extremamente importante, e o desenvolvimento de uma nova ideia russa que
corresponda à demanda da sociedade e do
mundo devem compensar a necessária
retirada parcial. Essa combinação de neoisolacionismo limitado (o isolacionismo
completo pode ser destrutivo) e concentração na recuperação econômica e ideológica doméstica e em uma política ideológica assertiva permitirá que a Rússia
use esta crise como uma chance.
O mundo se depara com a necessidade
de desenvolver um sistema de valores
baseado, não no crescimento do consumo, mas na unidade do homem e da
natureza, no fato de que uma pessoa pode
alcançar o respeito e o respeito próprio,
se não servir apenas a si mesma, mas
principalmente à família, à sociedade, ao
seu país, à paz e a Deus. Para a Rússia,
esta é uma tarefa difícil de cumprir, depois de quase um século de ilusões comunistas e liberais impostas.
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A doença do mundo moderno não tem precedentes. Aparentemente, apenas alguns perceberam até agora que a pandemia não ajudará
a resolver problemas e contradições. Ao contrário, ela está abrindo uma série de crises agudas que mudarão o mundo inteiro. No entanto,
estudar as crises anteriores e como elas foram
resolvidas ajudará no tratamento e na seleção
de tratamentos e práticas adequadas.
No final de 2020, não havia sinais de que
as elites governantes da maioria dos países se
mostravam capazes de compreender a profundidade e a natureza multidimensional do desdobramento da crise. Todas estão tentando sair
da situação atual sem fazer correções radicais
nos cursos traçados por elas (especialmente,
porque tais correções exigirão uma mudança
das elites). Até agora, o oposto tem acontecido:
a pandemia tem sido usada para encobrir e
justificar políticas fracassadas e velhas instituições. E, no entanto, dentro de alguns anos,
poderemos perceber que a crise atual foi, entre
outras coisas, uma purificação, que ajudou a
empurrar todos para os valores normais e políticas racionais voltadas para o benefício comum. É importante que cheguemos ao período de construção mais fortes, não mais fracos.
E, para isto, precisamos fortalecer a “Fortaleza
Rússia”, que está potencialmente aberta ao
mundo e pronta para a cooperação e, até mesmo,
liderança. Uma série de convulsões se aproxima e devemos preparar a nós mesmos e ao
nosso país para enfrentá-las. //
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