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Ao contrário de ameaças fabricadas e promovidas com finalidades políticas e econômicas, como as atribuídas à dinâmica
do clima, a pandemia de Covid-19 representa uma autêntica
emergência global para toda a humanidade, e o seu enfrentamento efetivo sinaliza a necessidade inadiável da consolidação
de um novo marco cooperativo e não hegemônico nas relações
internacionais. Assim, seria bastante oportuno que se declarasse uma virtual guerra mundial contra a pandemia, além de
outras doenças endêmicas e a fome que atinge ainda uma grande parcela da população mundial.
Além da surpresa da irrupção do coronavírus Sars-Cov-2 e
das condições precárias de boa parte dos países do mundo para
responder à ameaça, o problema se agravou pela nefasta combinação de sectarismo ideológico-político e interesses políticos
e econômicos, que tem se manifestado desde o início da pandemia, fomentando divisões até mesmo nos meios científicos
e entre os profissionais de medicina e saúde encarregados do
primeiro combate à doença.
De forma previsível, tais fatos também têm influenciado
negativamente a percepção pública da doença, gerando grandes
dúvidas, questionamentos e insegurança, por uma falsa dicotomia entre o tratamento clínico imediato e o papel das vacinas,
que devem ser empregados em conjunto nas estratégias de
combate à pandemia. Confusão para a qual tem contribuído a
própria Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo papel na
pandemia tem sido alvo de críticas fundamentadas.
A agilidade de adaptação e mutação do coronavírus está a
apresentar um sério desafio para todo o mundo. Um caso exemplar é o de Israel, que mesmo com mais de 80% de sua população totalmente vacinada, viu-se às voltas com uma súbita alta
de casos provocados pela chamada variante Delta do coronavírus. Desde abril, o país vinha registrando um número bastante reduzido de novos casos, mas estes voltaram a subir rapidamente ao final de junho, chegando a mais de 6 mil no
início de agosto, com centenas de pessoas precisando ser internadas diariamente, a maioria em estado grave. Casos semelhantes estão ocorrendo em países do Sudeste Asiático, como
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o Vietnã e outros, que haviam logrado um
considerável sucesso na contenção da pandemia, mesmo sem vacinação.
Um desafio dessa magnitude, com seus
altos custos humanos, psicossociais, econômicos, políticos exige uma mudança civilizatória, com elevados níveis de cooperação,
entendimento e solidariedade entre os indivíduos e as nações do planeta. É incompatível
com uma estratégia vitoriosa o clima de “cada
um por si” que se instalou rapidamente entre
algumas das nações mais avançadas do Hemisfério Norte, com alguns governos chegando a confiscar equipamentos médicos destinados a outros países em aeroportos e postos
fronteiriços. E a exploração política das vacinas, inclusive, com a desqualificação de algumas das produzidas em países rotulados
como adversários pelos governos dos EUA e
seus aliados europeus, as quais estão sendo
desconsideradas para permitir a entrada de
cidadãos daqueles países.
Um exemplo deplorável é o grande número
de vacinas armazenado nos mesmos países
avançados, cujos prazos de validade expiraram
ou estão prestes a expirar, que poderiam ser
enviadas a países pobres com menos recursos
para a sua aquisição, como na Holanda e nos
EUA. Sintomaticamente, todas essas doses já
foram pagas aos seus fabricantes, a custos astronômicos, contribuindo para melhorar de
forma significativa os seus lucros, dividendos
e bônus para executivos.
Outro caso sério é a atitude dos EUA, deportando migrantes do México e da América
Central sem serem vacinados, como se o vírus
respeitasse fronteiras.
Diante de fatos como esses, não admira que
uma recente pesquisa da consultora internacional Ipsos, com 19 mil pessoas em 25 países
(ver artigo nesta edição), tenha demonstrado
que mais de dois terços dos entrevistados não
se consideram representados pelos seus siste-
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mas políticos e institucionais, e que as políticas públicas são viciadas para favorecer os
ricos e poderosos. Os motivos variam em cada
país, mas os níveis de falta de identificação
com as elites dirigentes e a representatividade
das instituições políticas são bastante sugestivos da dimensão da crise civilizatória com a
qual se debate o Ocidente, decorrente do esgotamento de uma ordem mundial injusta, baseada nos princípios coloniais de predestinação
e excepcionalidade e o culto a um individualismo extremado. Princípios que a pandemia
está demolindo com uma efetividade maior
que uma derrota militar clássica.
Assim, será inócuo que esse sistema hegemônico tente dar uma resposta à pandemia
dentro dos moldes mentais oligárquicos, com
soluções de corte neomalthusiano, como é o
caso da histeria climática, refletida na proposta do “Grande Reset” do Fórum Econômico
Mundial de Davos e no novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o mais alarmista dos seis
emitidos até agora.
O que se requer é algo bem diverso, como
exemplifica o presidente do México, Andrés
Manuel López Obrador, em sua recente proposta ao G-20 para que “não se faça geopolítica com vacinas”, ou seja, que qualquer vacina
reconhecida e avalizada pela OMS também o
seja por todos os demais países. Além disto,
as principais potências não deveriam impor
restrições à entrada de cidadãos imunizados
com as vacinas aprovadas, inclusive, nos países em desenvolvimento.
O desafio dessa literal falta de um projeto
civilizatório, prevalecente nos países ocidentais praticantes do condenado modelo oligárquico, precisa ser pronta e adequadamente
enfrentado, para que a humanidade não corra
riscos desnecessários com imprevistos e emergências reais, possivelmente, ainda mais perigosas que a Covid-19. //
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Falta de sentido
de projeto
provoca desalento
civilizatório
no Ocidente

C

rescentemente dominadas por agendas
“identitárias”, as nações ocidentais e influenciadas pelo Ocidente estão às voltas
com um sério surto de desalento e depressão
cultural, em contraste com o florescimento eurasiático puxado pela rápida ascensão da China
e o retorno da Rússia ao primeiro plano das
potências mundiais. O fenômeno se reflete no
estudo da consultoria internacional Ipsos sobre
o desalento de uma boa parte da população
mundial com a situação das suas sociedades e
sistemas de representação política, que teve
ampla repercussão mundial. O estudo, intitulado “Sentimento de sistema partido em 2021:
antielitismo e nativismo populista em 2021”
(Broken System Sentiment: Populist Anti-elitism and Nativism in 2021), baseou-se em uma
pesquisa via Internet com 19 mil pessoas entre
16 e 74 anos, em 25 países, e os números não
são abonadores para as elites dirigentes da
maioria deles, acusadas de perseguir apenas os
seus próprios interesses.
Em média, 71% dos entrevistados consideram que as economias são viciadas para favorecer os ricos e poderosos; 68%, que os partidos
e políticos tradicionais não se importam com
pessoas “como eu”; 65%, que os especialistas

não entendem as vidas das pessoas comuns; 64% querem “um líder forte
para recuperar o país dos ricos e poderosos”; e 44%, “um líder forte disposto
a quebrar as regras”.
Dos cinco países com índices mais
altos de insatisfação, sem surpresa,
quatro são ibero-americanos – em ordem decrescente: Colômbia, Peru,
Brasil, Chile e África do Sul. E os
brasileiros levam a medalha de ouro
na modalidade crença de que seu país
está em declínio, com 69%, seguidos
por um empate triplo de 68% entre o
Chile, Argentina e África do Sul, e a
Colômbia levando o bronze, com 67%.
Os outros países ibero-americanos na
lista são o Peru (59%) e o México
(48%), ficando à frente apenas da Alemanha (47%), Canadá (43%), Coreia
do Sul (41%) e Austrália (36%).
As elites dirigentes saem muito mal
da pesquisa. Em média, 70% dos entrevistados concordam com a afirmativa
de que a principal divisão na sociedade
é aquela entre as pessoas comuns e as
elites políticas e econômicas, com o

SOLIDARIEDADE IBERO-AMERICANA // AGOSTO DE 2021 //

Brasil registrando 76% (o campeão é o
Chile, com 84%). E 72% afirmam que
as elites políticas e não se importam
com as pessoas que trabalham duro (no
Brasil, 82%). Na média dos 25 países,
apenas 14% dos entrevistados afirmaram identificar-se com as elites nacionais (18% no Brasil).
Quanto à percepção de falta de representatividade dos sistemas políticos, 60% afirmaram que os assuntos
políticos mais importantes de seus
países deveriam ser decididos diretamente pela população, por meio de
referendos, e não pelos políticos eleitos
(Brasil - 70%).
A contundência dos números sinaliza um dilema crucial das sociedades
ocidentais e das que adotaram as linhas
de desenvolvimento influenciadas pelo
Ocidente: a perda de perspectiva de um
futuro positivo e de um sentido de
propósito coletivo das sociedades, ou
seja, de um projeto civilizatório. Evidentemente, os motivos variam em
cada país, mas os níveis de falta de
identificação com as elites dirigentes
e a representatividade das instituições
políticas são bastante sugestivos da
dimensão da crise civilizatória com a
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qual se debate o Ocidente. Crise decorrente do
esgotamento de dois processos que marcaram
a época que vive os seus estertores.
O primeiro é o sistema econômico liberal
surgido da Revolução Inglesa de 1688, da qual
emergiu o sistema de bancos centrais privados “independentes” dos governos nacionais,
hoje refletido no esgotamento do “modelo
anglo-americano”, com a perda da hegemonia
militar dos EUA, a esterilidade de um sistema
financeiro convertido em um fim em si
próprio, crescentemente desvinculado da economia real, e o culto de um individualismo
extremado, formando um conjunto descompromissado com o Bem Comum.
O segundo, o sistema de representação
política inspirado pelo Iluminismo da Revolução Francesa de 1789, base das instituições
políticas nominalmente democráticas que se
afastam cada vez mais dos princípios de uma
representação efetiva da cidadania.
Os números da pesquisa devem ser avaliados
com a devida cautela, pois não são índices matemáticos objetivos, assim como não são os índices de transparência, corrupção e outros, criados por organizações vinculadas ao Establishment oligárquico anglo-americano e suas agendas hegemônicas. Não obstante, eles manifestam
uma característica universal de uma mudança
de época que olha para o passado com um

Os resultados
da pesquisa da
Ipsos explicitam
a profunda perda
de perspectivas
de futuro por
grande parte
da população
mundial.
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A “corrida espacial dos bilionários”, como Richard Branson, da Virgin Galactic, representa um pálido
reflexo dos programas espaciais das décadas de 1960-1970, que tanto empolgaram a humanidade
(foto Virgin Galactic/EPA)

evidente pessimismo cultural e aponta para um
sintoma de grande risco para qualquer sociedade:
a perda de confiança no futuro – fator que esteve
presente na derrocada de todas as grandes
civilizações históricas, sendo tão ou mais
importante do que qualquer fator externo a elas.
Por outro lado, a despeito dos seus sistemas políticos diversos, a China e a Rússia
(apesar de esta figurar na pesquisa em colocações não muito favoráveis) se empenham
em converter o eixo eurasiático no novo centro de gravidade geoeconômico e geopolítico
do planeta, em um marco de cooperação
não-hegemônica para um padrão de desenvolvimento produtivo compartilhado.
Este sentido de projeto está por trás da
emergência da China como a maior potência
econômica do planeta e impele a grande capacidade científica, tecnológica e militar da
Rússia, que lidera na aplicação de novos princípios físicos à tecnologia militar e assegura a
sua supremacia estratégica, a despeito de
ostentar um orçamento de defesa inferior a um
décimo do dos EUA.
O mesmo vale para a Índia, que, mesmo sem
emular o sucesso da China no combate à po-

breza de sua enorme população, tem
dado passos importantes para que tal
meta seja atingida em um futuro não
muito remoto.
De forma significativa, ambos os
gigantes asiáticos investem pesadamente em educação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. E as suas capacidades se mostram, entre numerosas áreas, nos respectivos programas
espaciais, cujas façanhas os colocam
no mesmo plano das suas contrapartes
ocidentais e, em vários casos, as superam. E é emblemático que, no Ocidente, o aspecto mais visível dos esforços
espaciais seja uma corrida de bilionários para efetuar voos “turísticos”
de relevância um tanto questionável
– um pálido reflexo do vibrante impulso do Projeto Apolo das décadas de
1960-70.
Neste particular, é de grande relevância que os EUA e a Europa Ocidental recuperem o seu próprio sentido de
projeto civilizatório, que já legou importantes avanços à humanidade.

SOLIDARIEDADE IBERO-AMERICANA // AGOSTO DE 2021 //

Quanto ao Brasil, o desalento nacional foi tema de um editorial do jornal
O Estado de S. Paulo de 2 de agosto
(“O desalento dos brasileiros”). Tratando-se do órgão representante da elite
oligárquica brasileira, o texto não admite nada parecido com uma autocrítica: “Os brasileiros têm alguma
razão (sic) em não se sentirem senhores
dos destinos do País. O custo da cidadania – ou seja, de pensar e agir como
membro de uma comunidade – parece
ser alto demais para muitos que aqui
vivem, como se o retorno do Estado e
da sociedade para o esforço individual
do cidadão não fosse perceptível. Há
muitos cidadãos que não se sentem representados em suas angústias e aspirações por instituições como a imprensa, os partidos políticos, os governos e
outras esferas de representação. Nada
menos do que 82% dos brasileiros ouvidos pela Ipsos afirmaram que ‘a elite
política e econômica não se importa
com pessoas que trabalham duro’. Para
80%, a economia é ‘manipulada para
favorecer os mais ricos e poderosos’.”
Para os editorialistas do “Estadão”,
o grande problema não é a ausência
absoluta de um projeto nacional de

No Brasil, enquanto educação (além de saúde pública
e saneamento) for considerada gasto, em vez de
investimento, o País não terá condições de galgar
um patamar civilizatório superior (foto: Rev. Bras. de
Educação Básica)
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desenvolvimento, mas o risco do “populismo”:
“Não haverá futuro auspicioso para o Brasil
enquanto parcelas expressivas da sociedade se
deixarem capturar pela falácia do discurso
populista, irresponsável, desagregador, seja
qual for o seu corte ideológico. A solução para
reverter os problemas de fundo do País – e,
consequentemente, a péssima imagem que os
brasileiros têm do Brasil – passa por um caminho diametralmente oposto à via tortuosa
do populismo, o resgate da cidadania e das
instituições republicanas.”
Desafortunadamente, o vetusto diário paulista não oferece qualquer resposta para o desafio do resgate da cidadania e das instituições
republicanas, além da referência negativa indefinida ao “populismo”. Na realidade as conceitos do Estadao sao parte da crise que contamina as elites ocidentais.
Assim, atrevemo-nos a sugerir o que seria
minimamente necessário para um projeto nacional capaz de reverter o desalento brasileiro:
um conjunto de políticas públicas que não seja
centrado no serviço da dívida pública, no qual
as rubricas orçamentárias para educação, saúde, infraestrutura, pesquisa e inovação, sejam
consideradas investimentos no futuro do País,
em vez de meros gastos limitados por tetos e
outros artifícios destinados a desviá-los para
o “Sistema da Dívida”. Que sejam orientadas
por uma sinergia entre Estado e iniciativa privada, visando aos interesses coletivos da sociedade, por exemplo, para elevar a indústria
e a economia como um todo aos patamares
superiores de qualificação exigidos pela dinâmica global. E, acima de tudo, a retomada da
ideia-força de um projeto de futuro inclusivo
e solidário, que possa dar sentido pleno às vidas da população cidadã e qualifique o Brasil
para atuar como coprotagonista relevante da
mudança de época global em curso, em cooperação e sintonia com os demais países da Ibero-América, criando um contraponto positivo
à emergência do eixo eurasiático.
A alternativa a isso é mergulhar em um
pântano anticultural, como o que ameaça as
nações andinas. //
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A fuga de Cabul e o
“reinício” da História
// LORENZO CARRASCO E GERALDO LUÍS LINO

A

s imagens de helicópteros decolando da
embaixada dos EUA e do caos no aeroporto da capital afegã Cabul, no fim-de-semana de 14-15 de agosto, não puderam deixar de evocar outra fuga açodada, da Saigon de
1975, frente ao avanço norte-vietnamita sobre
a capital do então Vietnã do Sul.
Em uma demonstração do profundo impacto daquela fuga na psique estadunidense, o secretário de Estado Anthony Blinken protestou,
em uma entrevista à rede CNN: “Isso não é
Saigon. Fomos ao Afeganistão há 20 anos com
uma missão, e essa missão era lidar com as
pessoas que nos atacaram em 11 de setembro.
E nós tivemos sucesso nessa missão (O Estado
de S. Paulo, 16/08/2021).”
Para qualificar a desastrosa ocupação militar
do Afeganistão pelos EUA e seus aliados da
Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN) e a sua retirada esbaforida diante do
Talibã, sucesso é uma palavra um tanto questionável. A menos que se refira aos colossais
lucros do “complexo de segurança nacional”
estadunidense, que abocanhou grande parte dos
2 trilhões de dólares oficialmente gastos na
“missão” afegã. E sem mencionar o fato de o
país ter voltado a ser de longe o maior produtor
mundial de ópio (cultivo que, anteriormente,
havia sido quase erradicado pelo Talibã), sob a
“proteção” das tropas estrangeiras.
Por outro lado, se a fuga de Saigon ressaltou
um limite da capacidade militar estadunidense
frente a um oponente determinado e com um
claro objetivo de libertação nacional, além da
forte oposição interna à Guerra do Vietnã, a de
Cabul simboliza algo mais profundo: o fracasso da ordem hegemônica global que os EUA se
empenharam em implementar no período pós-

-Guerra Fria, utilizando a OTAN como a sua
gendarmeria preferencial.
No Afeganistão, nada menos que 30 países,
inclusive vários não integrantes da Aliança
Atlântica, contribuíram para a lista dos quase
3.600 militares das forças invasoras mortos nas
duas décadas da ocupação (sem contar os mercenários, cujo número de baixas é incerto).
Com uma honestidade pouco comum entre
estadistas ocidentais, o presidente alemão
Frank-Walter Steinmeier admitiu: “As imagens
de desespero no aeroporto de Cabul são vergonhosas para o Ocidente político. Nestes dias,
estamos experimentando uma tragédia humana,
da qual compartilhamos a responsabilidade...
(Isto é) um ponto de inflexão político que nos
sacudirá e mudará o mundo (RT, 17/08/2021).”
Por ironia, a saída das tropas soviéticas do
Afeganistão, em 1988, após dez anos de outro
conflito fracassado, também foi uma precursora da dissolução da União Soviética, ocorrida
três anos depois, ocasionada pela instabilidade
intrínseca de uma estrutura política, econômica e cultural insustentável – que, aliás, guarda
não poucas similaridades com a estrutura hegemônica encabeçada pelos EUA. Em um comentário feito no âmbito do Fórum Econômico
Internacional de São Petersburgo, em 5 de junho, o presidente russo Vladimir Putin fez um
quase profético comentário a respeito: “Eu lhes
direi, como cidadão da antiga União Soviética.
Qual é o problema dos impérios? Eles se acham
tão poderosos que podem dar-se ao luxo de cometer pequenos erros e falhas. Que podem comprar alguns, amedrontar outros, fazer acordos
com terceiros, dar presentes a outros, ameaçar
outros ainda com navios de guerra. Pensam que
isso resolverá seus problemas. Mas a quantida-

SOLIDARIEDADE IBERO-AMERICANA // AGOSTO DE 2021 //

de de problemas está crescendo. Chega o momento em que já não conseguem lidar com eles.
Os Estados Unidos estão, em passo seguro, em
passo firme, seguindo claramente o caminho da
União Soviética (Sputnik Brasil, 05/06/2021).”
Foi em meio àquele ambiente de triunfalismo
do final dos anos 1980, quando o presidente
George H.W. Bush proclamou a “Nova Ordem
Mundial”, que o cientista político Francis
Fukuyama lançou a falaciosa tese do “fim da
História”, sobre a alegada supremacia da “democracia liberal” ocidental como forma final de
organização política e econômica da humanidade. Conceito hegeliano que o Establishment estadunidense, imbuído do seu fundamentalismo
“excepcionalista”, nas décadas seguintes, se
empenharia em expandir para justificar boa parte das suas intervenções em países recalcitrantes.
A promoção da “democracia”, ao lado da
“guerra ao terror” – iniciada, precisamente, no
Afeganistão – e da “responsabilidade de proteger” populações supostamente ameaçadas por
seus líderes nacionais, têm justificado a longa
lista de intervenções militares promovidas pelos EUA e aliados, na antiga Iugoslávia, Iraque,
Líbia, Síria, Iêmen e Somália, além das numerosas ações encobertas em países e regiões nas
áreas de influência da Rússia e da China, casos
da Ucrânia, Geórgia, Bielorrússia, Hong Kong
e outros. A maioria, com resultados desastrosos
para as respectivas populações.
No entanto, contrariando as expectativas de
Fukuyama et alii, a marcha da História não
deteve o seu avanço e o esgotamento da capacidade estadunidense de impor os seus desígnios manu militari, já vislumbrado no Iraque e
na Síria e explicitado no Afeganistão, é um dos
marcos da mudança de época em curso, ressaltada pela emergência do eixo eurasiático encabeçado pela dobradinha China-Rússia, como o
novo centro de gravidade geoeconômico e geopolítico mundial.
Não há dúvida de que o aparato de inteligência
e outros setores do “complexo de segurança nacional” tinham pleno conhecimento de que a
retirada do Afeganistão implicaria no retorno
imediato do Talibã, tendo à disposição meses para
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planejar uma retirada ordenada de suas forças,
inclusive grande parte do equipamento militar,
além de se prepararem para a inevitável onda de
fugitivos. Porém, preferiram aferrar-se à ideia de
que o corrupto e impopular governo do presidente Ashraf Ghani teria condições de se manter, até
mesmo em uma imaginária coalizão com o Talibã. E não se pode descartar a possibilidade de
que, diante da inevitabilidade da sua saída, os
EUA tenham decidido deixar uma bomba-relógio
de instabilidade no coração da região centro-asiática. Mas a celeridade da fuga de Cabul apenas
agravou a humilhação da retirada, praticamente,
como diz o vulgo, com as calças na mão.
Agora, tanto a China como a Rússia estão
articuladas para impedir que o Afeganistão se
converta em um foco de instabilidade em uma
região crucial para a integração físico-econômica eurasiática. A intenção evidente é oferecer
condições de desenvolvimento econômico ao
regime Talibã, atrelando o seu destino à Organização para Cooperação de Xangai (OCX), da
qual o Afeganistão já é membro observador e
que acaba de elevar o Irã, outro vizinho do Afeganistão, a membro permanente. E é simbólico
que a entidade, cujas molas propulsoras são a
China e a Rússia, venha a encarnar na região o
princípio cooperativo e não hegemônico de um
novo ordenamento internacional.
Para os EUA, seria desejável que as lições
da fuga de Cabul convencessem as suas elites
dirigentes da insustentabilidade das suas aspirações hegemônicas e as trocassem por uma
agenda construtiva convergente com a ordem
cooperativa que emerge na Eurásia, a qual, todavia, não poderá consolidar-se plenamente
sem um equilíbrio econômico global apoiado
na reindustrialização e no desenvolvimento da
região euroatlântica, com a participação efetiva dos EUA e seus aliados.
Entretanto, só o tempo dirá se tais grupos de
poder, viciados em impor os seus interesses
com mísseis, bombas, balas e montanhas de
dólares, aceitarão normas de conduta mais condizentes com as aspirações civilizatórias de
toda a humanidade. Ou, em outras palavras,
com um “reinício” da História. //
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Que lições estratégicas
podem ser tiradas da

derrocada no
Afeganistão?
// ELISABETH HELLENBROICH, DE WIESBADEN

O

espetacular colapso do governo afegão
diante das forças do Talibã assinala uma
mudança de fase estratégica na política
mundial. Tanto no Ocidente como no Oriente,
na Rússia, China, Índia, Irã, Turquia e Oriente
Médio, lideranças políticas e observadores internacionais qualificaram o fato como um “fracasso completo do Ocidente” e seus serviços
de inteligência.
A guerra de 20 anos custou muitas vidas e
1,4 trilhão de dólares, de acordo com um estudo da Organização das Nações Unidas (ONU),
sob o pretexto de combater o terrorismo e levar
estruturas democráticas ao Afeganistão. Tenha-se em mente que foi ainda na presidência de
Donald Trump que começaram as negociações
com o Talibã, em Doha, Catar, em 2020, e que
o presidente Joe Biden, em maio último, anunciou a retirada completa das tropas estadunidenses, em consonância com as nações aliadas
que ainda permaneciam no país. Isto abriu caminho para a conquista pelo Talibã, que não é
um grupo homogêneo, mas consiste em elementos terroristas radicais e grupos mais moderados. De acordo com muitos especialistas europeus, há razões para um ceticismo em relação
ao Talibã, ainda não havendo respostas para o
rumo que o grupo dará ao país e a chance deste ser reconstruído como nação. Igualmente,

eles alertam para uma nova onda de refugiados afegãos, que já começou a se espalhar para o Irã, Paquistão, Turquia e Ásia
Central e também ameaça a Europa.
No entanto, também está claro – e isto
tem sido articulado mais claramente por
vozes na Rússia e na Ásia Central, na
vizinhança imediata do Afeganistão –,
que a única solução a longo prazo será
um empenho comum do Ocidente, principalmente, a União Europeia (UE),
Rússia, Ásia Central, Irã, Índia, Turquia,
Paquistão e China, para encontrar uma
solução diplomática sustentável para a
crise estratégica.
Provavelmente, foi o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier quem articulou mais claramente o que muitos diplomatas ocidentais estão pensando: Durante uma entrevista coletiva em Berlim,
em 17 de agosto, ele falou sobre uma
“tragédia que está se desenrolando, da
qual somos responsáveis. É uma guinada
política, que mudará o mundo”. Além disto, enfatizou: “É o fracasso dos esforços
de anos no Afeganistão, para construir
uma comunidade viável. E levanta muitas
questões fundamentais sobre o nosso passado e nosso futuro, em termos de nossos
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compromissos políticos e militares. Existem
algumas questões amargas que devem ser levantadas, que devem ser respondidas de uma
forma séria. As respostas devem ser procuradas
em um esforço comum da Aliança Ocidental.
Uma vez que, sem esta aliança e sem solidariedade na aliança, não teríamos ido para o Afeganistão, há 20 anos.”
Em uma palestra na Universidade Federal
Báltica Immanuel Kant, em Kalinigrado, o
chanceler russo Sergei Lavrov, que conversou
por telefone com o secretário de Estado estadunidense Anthony Blinken e com seu colega chinês Wang Yi, afirmou: “É óbvio que a Rússia e
o Ocidente precisam trabalhar juntos. Os esforços conjuntos do Ocidente e da Rússia para
ajudar a resolver numerosas crises e conflitos
regionais são relevantes. Isto se tornou ainda
mais claro depois que a situação no Afeganistão
entrou em colapso, após uma retirada precipitada das tropas dos EUA e da OTAN.”
O especialista em Direito Internacional,
Prof. Francis Boyle, da Universidade de Illinois
(EUA), disse, em uma entrevista à Agência
TASS, que o presidente russo Vladimir Putin
está trabalhando bastante para limitar os danos,
para que o Uzbequistão e o Tajiquistão não sejam atacados, e está desempenhando um papel
muito construtivo junto com a China. De acordo
com ele, os EUA não invadiram o Afeganistão
para vencer o terrorismo: “Os Estados Unidos
entraram lá para criar uma base estratégica no
coração da Ásia Central... e para conquistar o
máximo de petróleo e gás que pudessem da
Ásia Central. Então, todo esse projeto falhou.”
Vozes humanitárias
Em uma entrevista ao jornal Frankfürter Allgemeine Zeitung (FAZ), em 16 de agosto, o Dr.
Reinhard Erös, presidente da organização humanitária alemã Kinderhilfe-Afghanistan
(Ajuda Infantil-Afeganistão), que tem trabalhado no Afeganistão há 35 anos, afirmou, sobre
o governo do Talibã, que “haverá um regime
de emirado religioso como o que existiu entre
1996 e 2001, mas não um governo de transição
misto”. Ele qualificou o novo emirado islâmico

no Afeganistão como determinado pela
lei islâmica Sharia (semelhante à da Arábia Saudita – “nossos amigos” –, que
envolve pena de morte e mutilações corporais). Ao mesmo tempo, deixou claro
que é preciso conversar e negociar com
o Talibã, para que a situação não não se
agrave. Ele comentou que a guerrilha venceu, pois “os EUA, obviamente, nunca
quiseram conquistar os corações e mentes
das pessoas”. O que faltava fundamentalmente era uma “estratégia” civil e militar, nos termos de Clausewitz. Em outro
artigo, ele apontou para as camadas de
afegãos educados que vivem em Cabul,
que, em vez de fugir, deveriam permanecer, por serem necessários para a reconstrução do país: “Quem se entender
com o novo regime sob o emirado islâmico, viverá sem guerra. O povo afegão
precisa de apoio maciço para uma recuperação econômica, sem qualquer interferência política egoísta.”
Esta foi também a linha repetida por
Malalai Joya, política e ativista afegã de
43 anos, que, em um artigo no diário Süddeutsche Zeitung (14/08/2021), afirmou
que a situação é extremamente crítica com
o avanço do Talibã. Mas, da mesma forma, enfatizou que as tropas ocidentais
deveriam ter deixado o país há muito tempo: “Devemos reconstruir o nosso país
com nossas próprias mãos: os compromissos de 20 anos foram em vão? Definitivamente, sim. As tropas estadunidenses e
ocidentais falharam. Elas vieram por interesses geopolíticos e, agora, partem novamente. Os estadunidenses substituíram
o bárbaro regime do Talibã pelos brutais
senhores da guerra e, ao mesmo tempo,
começaram a negociar com o Talibã, mesmo que a natureza do grupo nunca tenha
mudado. Os estadunidenses jogaram bombas, poluíram o meio ambiente e tornaram
o sistema ainda mais corrupto. Eles nunca
se interessaram pelo povo afegão. O povo
afegão deve permanecer junto e lutar con-
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tra terroristas e senhores da guerra: o que precisamos dos países estrangeiros não são armas,
mas ajuda humanitária, em particular, para
projetos de educação.”
Entrevistado pelo jornal online russo Vzdlyad, o influente “kremlinologista” alemão
Alexander Rahr, membro do prestigioso Clube
de Discussões de Valdai, se manifestou a favor
de uma discussão cooperativa entre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO), bem como entre a UE e a Organização de Cooperação de Xangai (OCX), para
ajudar a acalmar a situação no Afeganistão.
Para ele, a crise afegã é um verdadeiro “teste
de estresse para as relações russo-chinesas”.
Ele retratou a CSTO, que sucedeu a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), em 2002,
como “uma organização de coordenação política de segurança”, que inclui Estados como a
Armênia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia,
Tajiquistão e Bielorrússia. O Afeganistão e a
Sérvia têm status de observadores. O Uzbequistão deixou a organização em 2012. Rahr reclamou que os EUA ainda pretendem “conter” a
Rússia e a China, em vez de concentrarem a sua
luta contra o fator islâmico. Considerando que
os europeus, em breve, enfrentarão o problema

dos refugiados do Afeganistão, ele advertiu que “os estrategistas ocidentais devem
cooperar com a Rússia e a China e os estados da Ásia Central”.
Efeitos da crise afegã na Ásia Central
Nesse contexto, a Valdai Weekly Newsletter de 12 de agosto publicou um interessante artigo de Khudoberdi Kholiknazar,
diretor do Centro para o Estudo da Ásia
Central e China do Tajiquistão, descrevendo a situação em algumas repúblicas
da Ásia Central vizinhas do Afeganistão,
cujo destino está intimamente relacionado
com a Rússia.
No texto, Kholiknazar analisa que a
retirada precipitada das tropas estadunidenses, iniciada em maio, já criou uma
série de problemas para os países vizinhos: “O primeiro e mais importante problema para todos os vizinhos do Afeganistão foi o influxo de refugiados afegãos.” Segundo ele, em junho, lançou um
ataque na zona da fronteira afegã-tadjique,
ocupando quase toda em um mês. Em 7
de julho, o coronel-general Anatoly Sidorov, chefe militar da CSTO, afirmou que
“após a captura das regiões fronteiriças

As cenas de tentativas de fugas desesperadas, no aeroporto de Cabul, decorreram, em grande medida, da saída
descoordenada das tropas estadunidenses (foto: Farsnews)
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do Afeganistão pelo Talibã, o influxo
de deslocados internos do Afeganistão
para o Tajiquistão está se tornando
uma nova ameaça”. Ele ressaltou que,
apesar de as autoridades da Região
Autônoma Gorno-Badakhshan do Tajiquistão terem anunciado a disponibilidade para receber mais de 10 mil
refugiados afegãos, na realidade, há
“grandes dificuldades em até mesmo
acomodar mais de mil refugiados”.
As manobras militares conjuntas entre a Rússia e o Tajiquistão,
Ele chamou a atenção para o peri- próximo à fronteira deste último com o Afeganistão, foram
goso grupo terrorista tadjique-talibã claras advertências ao Talibã (foto: Anadolu Agency)
Ansarullah, afirmando que a fronteira
tadjique-afegã, antes considerada uma
“fronteira amigável”, está se transformando em Central, em que participaram cerca de
uma “fronteira hostil”, o que aumenta as ame- 1.500 militares da Federação Russa e do
aças potenciais ao Tajiquistão. Por isso, o go- Uzbequistão, foi muito oportuna.”
A fronteira com o Afeganistão é a mais
verno tadjique enviou às pressas 20 mil reservistas para a fronteira com o Afeganistão, em curta (144 km) e, ao mesmo tempo, a mais
um trabalho conjunto com a CSTO e a OCX, protegida das fronteiras do Uzbequistão,
coincidentemente, ambas presididas este ano ao passo que a fronteira Turcomenistãopelo Tajiquistão. Sidorov acrescentou: “Unida- -Afeganistão tem 804 km. Sidorov destades especiais e de manutenção da paz das For- cou que vários projetos econômicos entre
ças Armadas russas realizarão nove exercícios o Afeganistão e o Uzbequistão, bem como
conjuntos de contraterrorismo com as tropas do o Turcomenistão, que deveriam ser assiTajiquistão, Uzbequistão e Quirguistão, no fi- nados até o final deste ano, foram suspennal de agosto e setembro. Os exercícios em sos: “Os planos do Uzbequistão de assinar
grande escala terminarão com as manobras um acordo comercial preferencial com o
estratégicas da Missão de Paz 2021 das Forças Afeganistão até o final de 2021, o que poArmadas dos países da OCX, com a participa- deria aumentar o volume de negócios mútuos em 2,5 vezes, até US$ 2 bilhões, estão
ção de mais de 4 mil militares.”
Igualmente, Sidorov observou que lideranças agora no ar. O destino do projeto uzbeque
do Uzbequistão e do Turcomenistão têm manti- de construir uma ferrovia da cidade afegã
do contatos com o Talibã desde o final da déca- de Mazar-i-Sharif até a cidade de Herat
da de 1990, tendo o primeiro chegado a criar também permanece incerto.” O mesmo se
uma plataforma de negociações em seu território aplica a vários projetos econômicos entre
para conversações de paz entre o grupo e lide- o Turcomenistão e o Afeganistão. Ele conranças políticas afegãs. Por outro lado, as ativi- clui com uma linha muito semelhante à
dades dos militantes da organização terrorista de Rahr, ou seja, que “os eventos recentes
Movimento Islâmico do Uzbequistão (IMU), no Afeganistão mostraram claramente,
juntamente com o Talibã, nas zonas de frontei- mais uma vez, que os países pós-soviétiras, estão forçando o Uzbequistão a fortalecer a cos da Ásia Central deveriam cooperar
sua fronteira com o Afeganistão. “A decisão do estreitamente com organizações regionais
Uzbequistão de realizar exercícios militares internacionais como a CSTO e a OCX, a
conjuntos com a Rússia, para garantir a integri- fim de proteger as suas soberanias e indedade territorial dos estados da região da Ásia pendências nacionais.” //
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15 agosto de 1971: 50 anos
de desregulamentação
// MARIO LETTIERI E PAOLO RAIMONDI, DE ROMA

C

inquenta anos são passados desde o
fatídico discurso do presidente estadunidense Richard Nixon, em 15 de
agosto de 1971, no qual ele anunciou medidas radicais para o futuro da economia
e da política mundiais. No entanto, não há
nada para comemorar.
A decisão significou o fim do padrão-ouro; até então, os países detentores de
reservas em dólares podiam solicitar a sua
conversão em ouro a qualquer momento.
Com ela, os EUA estavam livres para “imprimir dinheiro” novamente, sem a obrigação de possuir uma quantidade de ouro
equivalente às notas verdes em circulação.
Igualmente, foi deixado de lado o regime de câmbio fixo, que regulava as relações entre as principais moedas, um dos
pilares do sistema de Bretton Woods, criado em 1944. Em lugar dele, foi introduzida a taxa de câmbio flutuante, que sempre
esteve e continua sujeita às especulações
do mercado de câmbio. Infelizmente, foi
também o início da “desregulamentação”.
Nos EUA, salários e preços também
foram congelados por 90 dias, além de
adotada uma tarifa de 10% nas importações. Os controles de preços interromperam temporariamente a inflação, que logo
voltou mais forte do que antes.
Com a decisão unilateral da flutuação
do dólar, iniciou-se um período de instabilidade que levou à desvalorização da moeda estadunidense, o que favoreceu os consequentes choques do petróleo de 1974 e
1979 e, no final da década, levou os juros
da Reserva Federal para a casa de 20%, um
choque econômico global sem precedentes.
A intenção de Nixon era induzir os países industrializados a revalorizar as suas
moedas em relação ao dólar, para reduzir
o crescente déficit da balança de pagamen-

tos estadunidense. Os efeitos, entretanto, saíram de
controle e as coisas aconteceram de forma diferente.
As novas “regras do jogo” pavimentaram o caminho
para a globalização financeira.
De fato, a situação econômica dos EUA era insustentável, inclusive, devido ao endividamento com a
Guerra do Vietnã. As próprias reservas de ouro do
país caíram de 24 bilhões de dólares, em 1948, para
10 bilhões, em 1971.
Desde então, os EUA têm enfrentado os seus déficits orçamentários e gastos crescentes imprimindo
cada vez mais dólares, inundando o mundo com eles.
Em 1971, a relação dívida pública/PIB estadunidense era de 36,2%; hoje, passa de 135%. Sem contar
as dívidas das duas gigantes do mercado imobiliário
público, Freddie Mac e Fannie Mae, que não foram
uma causa secundária da crise de 2008.
Durante esse meio século, os EUA têm vivido além
das suas possibilidades. Para administrar uma dívida
crescente e uma situação financeira cada vez mais
precária, os governos estadunidenses mudaram muitas outras regras ao longo do tempo, quebrando todo
o conjunto de regras criado pelo presidente Franklin
Roosevelt para superar a Grande Depressão da década de 1930. Em particular, em 1998, foi revogada a
Lei Glass-Steagall de 1933, que estabelecia uma separação bancária entre bancos comerciais e de investimento, proibindo os primeiros de usar os depósitos
e poupanças de cidadãos em transações financeiras
especulativas e de alto risco.
Após a Crise de 2008, com as vastas injeções de
liquidez (“flexibilização quantitativa”), os muitos
desafios planetários, a pandemia de Covid-19 e a crise econômica, está claro que, para evitar perigosas
guerras de moedas, será preciso construir um novo
acordo monetário internacional, preferencialmente,
um sistema multipolar baseado em uma “cesta estável
de moedas” – problema ainda não resolvido.
Em seu discurso de 1971, o próprio Nixon falou da
“necessidade urgente de se criar um novo sistema monetário internacional”. Talvez ele estivesse mais ciente do que os outros da gravidade de sua decisão. //
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Existe ou não o risco de
retomada da inflação?
// MARIO LETTIERI E PAOLO RAIMONDI, DE ROMA

E

xiste o risco de retomada da inflação ou
não? Esta não é uma questão acadêmica.
Está em jogo a estabilidade do sistema, já
experimentada por duas crises econômico-financeiras muito pesadas em pouco mais de uma
década. A discussão também foi aberta no âmbito do G-30, grupo de especialistas que reúne
ocupantes de altas posições em instituições
monetárias e financeiras internacionais.
O ex-governador do Banco da Inglaterra,
Mervyn King, membro sênior do G-30, argumenta que “pela primeira vez desde os anos
1980, há dois fatores que tornam a inflação um
sério risco: estímulo monetário e fiscal excessivo e fraca resistência política à ameaça inflacionária”. É a mesma análise de Larry Summers,
ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, a
respeito da situação no país e fora dele.
Ninguém questiona o fato de governos e bancos centrais intervirem em apoio às economias,
negócios e trabalhadores, devido à pandemia.
Se isto não tivesse sido feito, o mundo teria mergulhado em uma crise econômica e social sem
precedentes. A questão é como gerenciar futuras intervenções sem comprometer o esforço
feito até agora. Um nível tolerável de inflação
é, portanto, crucial.
Recorde-se que o aumento dos gastos públicos tem sido financiado pela criação de dinheiro
dos bancos centrais. De março de 2020 a junho
de 2021, o orçamento do Banco Central Europeu
(BCE) cresceu de 5 para 7,9 trilhões de euros e
o da Reserva Federal estadunidense dobrou, de
4,2 para 8,1 trilhões de dólares.
É verdade o que o premier italiano Mario
Draghi, ex-presidente do BCE, argumenta sobre
a diferença entre dívida boa, que gera novas
riquezas, e dívida má, que apenas cobre despesas correntes e rombos orçamentários. Surge aí
a questão de quando haverá taxas de juros mais
altas e uma inevitável contração dos balanços

dos bancos centrais. Sem um aumento de impostos, o que nenhum governo gostaria de fazer,
como os déficits serão financiados? Existe o
risco de uma resposta muito lenta aos sinais de
aumento da inflação. Mesmo uma possível correção brusca no mercado teria efeitos preocupantes para a economia.
Nos EUA, a taxa de inflação de abril foi de
3,1% em base anual. Os responsáveis pela
política da Reserva Federal têm afirmado repetidamente que consideram como meramente
“transitório” qualquer pico de inflação acima
da faixa aceitável, ou seja, a chamada meta de
2%. Tendo-se em mente as avaliações erradas e
experiências negativas passadas, “transitório”
é um adjetivo que deve ser evitado com cuidado.
Se o “Fed” estiver errado ao presumir que o
atual aumento da inflação é transitório, o resto
do mundo não ficará ileso. Um aumento rápido
nas taxas de juros dos EUA resultará em um
dólar atraente em relação a outras moedas. As
economias emergentes podem experimentar
uma saída rápida de capitais para os mercados
dos EUA, em busca de rendimentos mais elevados, criando maior volatilidade em seus mercados, com taxas mais altas, crescimento mais
lento e o risco de uma nova recessão. A dívida
em dólares ficará mais cara e as dificuldades de
pagamenro aumentarão.
Há também aqueles, como o ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional
(FMI), Kenneth Rogoff, da Universidade de
Harvard, também membro do G-30, que há anos
argumentam que a cura para tudo na economia
e para a redução da dívida seria uma “inflação
controlada” de 4-6% ao ano durante vários anos,
para encurtar o período de “desalavancagem
dolorosa (redução da dívida) e crescimento lento”. Receita algo superficial, mas muito arriscada. Um antigo provérbio popular diz que quem
brinca com fogo acaba se queimando. //
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Brasil:
desarticulação
diplomática
A

recente visita a Brasília do conselheiro
de Segurança Nacional Jake Sullivan, a
segunda de um alto funcionário do governo dos EUA em pouco mais de um mês, após
a do diretor da Agência Central de Inteligência
(CIA), William Burns, em julho, pode ser vista de dois ângulos relevantes.
Primeiro, ressaltou a preocupação de Washington com a mera possibilidade de que o
Brasil retome de forma decidida uma política
externa orientada por interesses de Estado e
mais pragmática que ideológica, com a saída do
ex-chanceler Ernesto Araújo e, em especial,
após a inédita participação do presidente Jair
Bolsonaro no Fórum Econômico Internacional
de São Petersburgo (SPIEF), em junho último.
A presença de Bolsonaro no SPIEF ocorreu
em meio às fortes pressões estadunidenses contra a política ambiental brasileira, com ativa
interferência da embaixada em Brasília, e recordou o peso estratégico do País, sobretudo,
no atual momento de instabilidade política na
América do Sul.
A visita de Sullivan, estendida a Buenos Aires,
se insere no âmbito de uma iniciativa do governo do presidente Joe Biden para a recomposição
das relações hemisféricas, com o claro intuito
de conter a penetração da China e, em menor
escala, da Rússia, na Ibero-América.

Por outro lado, igualmente, a visita deixou à vista um sério grau de desarticulação
na diplomacia nacional, evidenciado por um
fato inadmissível em um governo que se
paute por uma agenda integrada de interesses
de alcance estratégico, como foi a reunião de
Sullivan com os governadores dos estados
da Amazônia Legal, na embaixada, sem a
presença de qualquer representante do governo federal.
“Foi uma oportunidade importante em
que o conselheiro Sullivan buscou ouvir os
Estados da Amazônia com o intuito de colher opiniões e informações para a contribuição da Amazônia junto à agenda climática, claramente, colocada como prioridade
por parte do governo do presidente [Joe]
Biden”, justificou o governador do Pará, Helder Barbalho (Terra Notícias, 05/08/2021).
Ora, a política ambiental e de desenvolvimento do País, Amazônia inclusa, é determinada pelo governo federal, evidentemente, em estreita sinergia com os demais entes
federativos, mas de modo algum pode ser
“terceirizada” a estes, principalmente, no
tocante às relações com governos estrangeiros. De alguma lamentável maneira, o Itamaraty falhou em impedir tal reunião, que
remete a um dos grandes problemas da
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política ambiental brasileira, a dependência –
deliberada – de recursos financeiros externos,
da qual decorre a sua vulnerabilidade às pressões políticas do exterior e do aparato ambientalista-indigenista internacional. Quanto aos
governadores amazônicos, não é de hoje que
buscam atuar de forma “independente” nessa
área, visando a atrair parte daqueles fluxos financeiros para seus estados, sem a intermediação do governo federal.
O aspecto mais visível da visita de Sullivan
foi o de reforçar a cruzada estadunidense contra a participação da empresa chinesa Huawei
nos sistemas 5G de países que Washington
considera como sua área de influência. Em troca, ofereceu uma cenoura apetitosa para alguns, mas venenosa para os interesses estratégicos brasileiros: a condição de “parceiro
global” da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). A propósito, convém atentar para as oportunas palavras do ex-diplomata Rubens Barbosa, ex-embaixador em Washington e presidente do Instituto de Relações
Internacionais e Comércio Exterior (IRICE),
em um artigo publicado em 10 de agosto no
jornal O Estado de S. Paulo:
“Encontra-se em gestação a reação do governo ao oferecimento de parceria global da OTAN
e à pressão de Washington no tocante ao 5G.
Espera-se que o estamento militar no governo
deixe de lado interesses corporativos e aceite a
decisão já anunciada de permitir a participação
de todos. Na tomada da decisão devem ficar
claras as consequências para o Brasil de uma
concessão aos EUA nessas questões.
“O Brasil tem preocupação com a expansão
da OTAN no Atlântico Sul, área prioritária na
Estratégia Nacional de Defesa. O novo status poderia colocar o Brasil como instrumento
dessa expansão, contrariando a política mantida até aqui, podendo mesmo acarretar reação
da Argentina em função das Malvinas. (...)
“Além disso, o atendimento dos interesses
americanos não vai diminuir a pressão dos
EUA no tocante à política ambiental e de mudança de clima em relação às ações ilegais na
Amazônia (desmatamento, grilagem e quei-
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madas), a direitos humanos e democracia (eleições em 2022), como explicitado no comunicado oficial.
“Em vista dos interesses concretos que poderão ser afetados, o Brasil não pode senão
adotar uma posição de independência no confronto tecnológico, comercial e geopolítico
entre os EUA e a China. Motivações ideológicas ou geopolíticas não podem afetar os interesses do Brasil no médio e no longo prazos.
O Brasil em primeiro lugar.”
Vale acrescentar que o único “parceiro” sul-americano da Aliança Atlântica é a Colômbia,
não exatamente um modelo de estabilidade e
harmonia político-social.
Em paralelo, outro fator que tem contribuído
para gerar “ruídos” na área externa são as andanças do deputado federal Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP), que, na condição de filho do presidente da República, tem se obstinado em sugerir que as suas idiossincrasias ideológicas “neoconservadoras” ainda teriam correspondência
na formulação da política externa. Dois exemplos foram as suas recentes visitas à Ucrânia e
aos EUA. Em Kiev, onde esteve a convite oficial para visitar indústrias de armamentos,
chegou a apresentar-se como “responsável direto pelo orçamento militar”, transmitindo a
ideia de uma possível (mas absolutamente desnecessária e inoportuna) parceria bilateral com
um país bastante problemático em termos estratégicos. Nos EUA, uma visita particular ao
ex-presidente Donald Trump, para o que os
estadunidenses chamam photo ops, fotografias
arranjadas com celebridades, foi coroada com
um convite para uma visita do ex-ocupante da
Casa Branca ao Brasil. Mesmo que a visita fosse de interesse de Trump como cidadão privado,
ela não traria qualquer benefício ao País, em
um momento delicado como o atual.
Em síntese, para superar de vez o trevoso
interlúdio ideológico encerrado em março último, a diplomacia brasileira terá que empenhar-se em corrigir os elementos de desarticulação
prejudiciais à retomada de uma linha de atuação
independente e protagonista, que nunca deveria
ter sido abandonada. //
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Os dilemas da diplomacia
estadunidense para
a Ibero-América
// SILVIA PALACIOS E LORENZO CARRASCO

E

m meio ao declínio estratégico global
experimentado pelos EUA, o governo do presidente Joe Biden explora
alternativas para reconstruir as relações
estadunidenses com a Ibero-América,
instáveis desde o colapso do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca
(TIAR), quando os EUA apoiaram a Inglaterra na Guerra das Malvinas, em 1982.
Assim como ocorre no restante do
mundo ocidental, o fracasso da “Nova
Ordem Mundial” e de seu sucedâneo, o
programa hegemônico do “Novo Século
Americano”, encontra um hemisfério frágil e em crise, em especial, com um panorama de caos institucional na América
do Sul. Foi neste contexto que o governo
de Biden lançou uma ofensiva diplomática regional, mobilizando as suas principais peças diplomáticas.
Em julho, veio ao Brasil para uma visita-relâmpago o diretor-geral da Agência
Central de Inteligência (CIA), William J.
Burns, em uma evidente missão de “controle de danos”, algo que difícilmente seria conferido a um chefe da agência, uma
provável resposta à inusitada participação
do presidente Jair Bolsonaro no Fórum
Econômico Internacional de São Petersburgo, no mês anterior.
O lance mais recente, no início de agosto, foi uma turnê pelos três países de maior
peso político na região, Brasil, Argentina
e México, com uma delegação que incluiu
o conselheiro de Segurança Nacional, Jake

Sullivan, o diretor sênior para o Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional, Juan
González, e o subsecretario de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Ricardo Zúñiga.
De acordo com a programação oficial, os temas
das visitas não trouxeram grandes novidades, além
de questões gerais nas áreas econômica, ambiental, segurança, meio ambiente e cooperação contra
a pandemia de Covid-19.
Sem surpresa, a preocupação geopolítica central para a América do Sul é a tentativa de conter
a presença econômica da China, reforçando a
cruzada contra a participação da empresa chinesa Huawei na instalação da tecnologia de redes
5G nesses países.
Ao Brasil, em troca do seu alinhamento, foi
oferecido torná-lo um “parceiro global” da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
– o que seria um retrocesso para os interesses estratégicos brasileiros, pois o isolaria dos demais
países, principalmente, da Argentina.
Em Buenos Aires, além de enfatizar a questão
do sistema 5G (menos premente que no Brasil, pois
a Argentina sequer concluiu os seus planos para a
área), Sullivan expressou apoio nas negociações
da dívida de 44 bilhões de dólares do país com o
Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, prometeu colaboração para controlar a pesca
ilegal da China e outras nações no Atlântico Sul.
O ponto mais significativo ocorreu durante o almoço na Casa Rosada, oferecido pelo presidente
Alberto Fernández, no qual Sullivan anunciou um
novo conceito de defesa e segurança nacional, baseado na “saúde, meio ambiente, justiça social e
estabilidade econômica e financeira dos países”.
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E acrescentou: “Estamos propondo um
novo pacto social. O presidente Biden
busca ser uma continuidade avançada dos
planos que (Franklin) Roosevelt e (Lyndon) Johnson propuseram em sua época
(Infobae, 08/08/2021).”
No México, a agenda foi um pouco
diferente, tanto pela proximidade geográfica como quanto pelo acordo de livre
comércio T-MEC (NAFTA 2.0), que mantém o país dependente dos interesses comerciais do seu parceiro estadunidense.
O presidente Andrés Manuel López Obrador recebeu a delegação, enfatizando a sua
proposta de vincular as questões de emigração e segurança a projetos de desenvolvimento econômico, especialmente,
para a América Central e o sul do México.
Igualmente, foi anunciado o convite para
que o presidente Joe Biden visite o país no
próximo mês de setembro, além do restabelecimento de um mecanismo de negociação de alto nível para a realização de
projetos colaborativos entre as nações da
América do Norte.
De fato, seria bastante positivo para
uma nova ordem hemisférica se a diplomacia estadunidense se engajasse realmente em uma versão aprimorada das
políticas de Roosevelt, deixando para trás
as suas pretensões “excepcionalistas” e
abrindo caminho para a cooperação dos
Estados Unidos com o resto do continente, com base no respeito à soberania dos
Estados e no princípio da não intervenção
nos assuntos internos.
Ou seja, sem a prevalência da ordem
hegemônica até agora reinante. Em realidade, a dissolução do TIAR, em 1982, foi
o acontecimento histórico que marcou o
início de uma ofensiva da superpotência
estadunidense e seus aliados liberais hemisféricos contra os Estados nacionais e
as Forças Armadas da Ibero-América.
Este foi o propósito da criação, no mesmo
ano, do Diálogo Interamericano (DI),
que, desde então, tem ajudado a formular
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a política externa para o hemisfério, tanto nos
governos democratas como republicanos, promovendo o mesmo programa supranacional das duas
correntes políticas: neoliberalismo, legalização
das drogas, ambientalismo, indigenismo e políticas “identitárias”.
O seu antípoda para a restauração da ordem
hemisférica seria um modelo de cooperação não
muito distante do sistema de economia nacional
concebido pelos fundadores da União Americana,
baseado no fomento da industrialização e das
capacidades produtivas do país em geral, o qual
foi a base do poderio econômico estadunidense
até a década de 1970.
Um bom momento para retornar às suas origens
anticoloniais, quando os Estados Unidos se tornaram independentes do Império Britânico e da ditadura financeira do Banco da Inglaterra (que adotaram depois, com o Sistema da Reserva FederaL),
criando um sistema de crédito voltado para projetos
de economia física e intensivo em inovação tecnológica. A recuperação industrial estadunidense,
nesse sentido, estaria plenamente de acordo com os
interesses soberanos das nações ibero-americanas.
Este é o único futuro possível, em face do colapso desenfreado de uma ordem mundial supremacista. A alternativa seria um caos de desdobramentos imprevisíveis em escala global.
Voltar à História, resgatar o verdadeiro passado
das versões distorcidas que surgiram das chamadas guerras de independência, negar a grande
origem de uma civilização mestiça, é a tarefa das
nações ibero-americanas para se livrarem do
colonialismo mental imposto pelo Iluminismo.
Só assim, o subcontinente poderá escapar ao pior
colapso institucional da sua história, com o descrédito generalizado dos seus partidos políticos e
os sistemas econômicos voltados para alimentar a
usura da globalização financeira. O outro caminho
é embarcar em um novo caminho colonial, permitindo que experimentos “etnonacionalistas” ajudem a desintegrar as nações ibero-americanas.
A recuperação industrial dos Estados Unidos
e a retomada do projeto civilizatório ibero-americano serão, então, as duas pernas para a renovação de um sistema hemisférico de segurança e
desenvolvimento. //
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IPCC reforça
“Reset” do
Fórum de Davos
// GERALDO LUÍS LINO

M

enos de cinco quilômetros separam os
endereços do secretariado do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e do Fórum Econômico Mundial (WEF), respectivamente, nas aprazíveis
cidades suíças de Genebra e Cologny. E se a
distância física é pequena, ela se reduz a zero
na concordância das agendas das duas entidades para a implementação de uma irreal economia de “carbono zero” em escala mundial. Para
tanto, o primeiro acaba de lançar o seu mais
recente manifesto catastrofista, recebendo o
imediato endosso do segundo como um mais
que oportuno reforço à sua pauta do chamado
“Great Reset” (Grande Reinicialização”).
O “Reset” do Fórum de Davos, como o WEF
é mais conhecido, é uma pretendida repaginação do turbocapitalismo globalizado para dar-lhe uma face aparentemente mais humanizada,
ou “capitalismo das partes interessadas” (stakeholder capitalism), apresentado sob o disfarce
de uma suposta salvação do planeta das consequências das mudanças climáticas e da devastação ambiental, inclusive, da Floresta Amazônica brasileira.
Agenda que promete ser o nirvana para a alta
finança “globalizada”, mas um desastre potencial para a maioria da humanidade, às voltas
com outras emergências concretas, a exemplo
da pandemia de Covid-19, as deficiências de
disponitilidade de saneamento (de longe, o
maior problema ambiental do planeta) e de eletricidade, e outras, que não costumam receber

sequer uma fração da atenção dada
à inexistente emergência climática.
Em 9 de agosto, o IPCC anunciou
ao mundo as conclusões do seu sexto “Relatório de Avaliação” (AR6)
das mudanças climáticas globais, o
mais alarmista de todos, desde a
criação do órgão que tem sido uma
peça-chave para a consolidação do
radicalismo ambientalista como fator crucial de influência nas políticas de desenvolvimento em escala
global. O boletim de imprensa divulgado na ocasião sintetiza a mensagem apocalíptica: “(...) Muitas das
mudanças observadas no clima são
inusitadas em milhares, se não em
centenas de milhares de anos, e algumas das mudanças já ocorridas
– como a elevação contínua do nível
do mar – são irreversíveis por um
período de centenas a milhares de
anos. Porém, reduções fortes e sustentadas nas emissões de dióxido de
carbono (CO2) e outros gases de
efeito estufa limitariam as mudanças climáticas (grifos nossos). (...)”
A evidente intenção política do
documento foi enfatizada pelo presidente do IPCC, o economista sul-coreano Lee Hoesung: “Este relatório reflete esforços extraordinários sob circunstâncias excepcio-
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nais. As inovações neste relatório e os avanços
na ciência do clima que ele reflete proporcionam uma contribuição inestimável para as negociações e a tomada de decisões climáticas.”
O boletim prossegue:
“O relatório proporciona novas estimativas
das chances de se cruzar o nível de aquecimento global de 1,5oC nas próximas décadas, e
observa que, a menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala nas emissões
de gases de efeito estufa, limitar o aquecimento a perto de 1,5oC ou mesmo 2oC será impossível. O relatório mostra que as emissões de
gases de efeito estufa das atividades humanas
são responsáveis por aproximadamente 1,1oC
de aquecimento desde 1850-1900, e observa
que, na média dos próximos 20 anos, espera-se
que a temperatura global atinja ou exceda 1,5oC
de aquecimento. (...)
“Para 1,5oC de aquecimento global, haverá
um aumento de ondas de calor, estações quentes
mais longas e estações frias mais curtas. Com
2oC de aquecimento global, extremos de calor
atingiriam mais frequentemente os limites de
tolerância crítica para a agricultura e a saúde,
diz o relatório. Mas não se trata apenas de temperatura. As mudanças climáticas estão provocando múltiplas mudanças diferentes em
regiões diferentes – todas as quais aumentarão
com mais aquecimento. Elas incluem mudanças na umidade e aridez, nos ventos, neve e
gelo, áreas costeiras e oceanos. (...)”
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Uma amostra das manchetes sensacionalistas com as quais o novo relatório do IPCC foi anunciado ao mundo

atividades produtivas e das agendas de desenvolvimento dos países que atrelarem os seus
destinos a essa estrutura hegemônica.
Tudo, claro, em nome da “salvação” do planeta, da “inclusão” social e dos “interesses de
todas as partes”, como refletido na alardeada
agenda ESG (abreviatura em inglês de meio
ambiente, ação social e governança), a nova
escritura preparada para os setores empresariais sintonizados com os novos tempos.
Sem surpresa, o WEF não tardou em saudar
o novo evangelho do IPCC:
“(...) O último relatório do IPCC torna inquestionáveis estas verdades. As mudanças
climáticas estão ocorrendo, as atividades humanas são a fonte do problema e as nossas normas necessitam mudar rapidamente para limitar mais danos. Estamos na zona vermelha; não
temos tempo a perder.
“O relatório prova que para vencer a corrida
para zero [emissões], é imperativo que todos
nós participemos das ações climáticas, colaborando tanto com os negócios como com o governo. Precisamos fazer isto porque a janela de

tempo para estabilizar o clima está
desaparecendo rapidamente. Este
ano, o G-20 e a [conferência climática] COP-26 são momentos decisivos para o futuro da humanidade
(WEF, 19/08/2021).”
A nota informa que cerca de 700
grandes empresas internacionais,
representando 24 milhões de funcionários e com um valor de capitalização de 13 trilhões de dólares,
estão comprometidas com a meta de
reduzir à metade as suas emissões
de carbono até 2030, e que 70% da
economia mundial estão comprometidos com a meta de “carbono líquido zero” até 2050, o número mágico
da campanha de “descarbonização”.
Tais números dão uma ideia das
enormes dimensões já atingidas
pela campanha, que dificultam sobremaneira – embora não inviabilizem – as tentativas de resistência à
tsunami “aquecimentista”.
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Como enfatizou, na última edição do Fórum
de Davos, em janeiro, o executivo-chefe da
BlackRock, maior gestora de ativos do mundo,
Laurence Fink: “Vamos precisar de 50 trilhões
de dólares em investimentos para chegar a um
mundo de emissões líquidas zero... Na medida
em que mais empresas divulgarem seus relatórios e tivermos dados melhores em cada nível
corporativo, seremos capazes de customizar e
personalizar os portfólios. Isto vai fazer a diferença entre as companhias que forem bem-sucedidas e as que não forem (WEF, 26/01/2021).”
Jargão financista à parte, o recado é direto: as
empresas que não se enquadrarem nos questionáveis requisitos de sustentabilidade, visando
ao utópico mundo de “emissões líquidas zero”,
serão excluídas do “Admirável Mundo Novo”
idealizado por Fink e seus comensais de Davos.
E o mesmo argumento vale para os países que
insistirem em restringir as suas opções de desenvolvimento aos fluxos financeiros internacionais, além de não se articularem para neutralizar os impactos políticos e econômicos de
tal agenda exclusivista, cujo efeito principal
será aprofundar as mesmas desigualdades que
aqueles potentados globais fingem combater.
Além de servir de pretexto para o virtual
controle da economia pela alta finança “padrão
ESG”, a agenda do “carbono zero” servirá para
a conversão em “títulos verdes” de uma grande
proporção da montanha de instrumentos financeiros especulativos que ameaça implodir o
sistema financeiro internacional, estimada entre
1,5-2 quatrilhões de dólares, mais de 15 vezes
o Produto Interno Bruto (PIB) de todo o planeta.
Quanto à Ciência, apesar de toda a propaganda de que o IPCC seria o portador da última palavra sobre o clima e a suposta influência humana, nenhuma novidade. Nas quase 4
mil páginas dos volumes integrantes do AR6,
não há uma única evidência observada no
mundo real de alguma anomalia nos padrões
de temperaturas atmosféricas e oceânicas e do
nível do mar observados desde o século XIX,
em relação aos dos séculos e milênios anteriores. Na ausência de tais anomalias, sem as
quais é ilógico sugerir uma influência humana

O fundador do Fórum de Davos, Klaus Schwab
(esq.), e o príncipe Charles são dois dos maiores
propagandistas do “Great Reset” proposto para
a economia mundial (foto: WEF)

na dinâmica climática global, o
IPCC recorre aos notórios modelos
matemáticos de clima elaborados
com uma sensibilidade exagerada
ao CO2, para produzir as suas projeções catastrofistas.
Para piorar o déficit de Ciência
real, os autores do relatório não se
melindraram em reapresentar o famigerado gráfico do “taco de hóquei”, já apresentado no AR3 de
2001 e comprovadamente desqualificado como uma fraude dos seus
autores, elaborada para ocultar as
oscilações naturais das temperaturas globais, que já foram mais altas
que as atuais (assim como os níveis
do mar) durante vários períodos do
Holoceno, a época geológica iniciada há 12.900 anos, dentro da qual a
civilização humana tem existido.
Desta feita, porém, a aposta alarmista foi dobrada, pois o gráfico de
2001 pretendia reproduzir a evolução das temperaturas atmosféricas
entre os anos 1000-1998, e o atual
estende o período entre o ano 1 da
era cristã e 2000.
Em essência, o que a agenda WEF-IPCC oferece são pseudossoluções para um problema que só existe em computadores, mas passa
longe do mundo real. //
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