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"OS
PAÍSES
DO HEMISFÉRIO
ESTÃO
PROFUNDAMENTE
DIVIDIDOS"

Anne-Marie Slaughter, da Woodrow
Wilson, defende um "século das
Américas". A idéia de que os EUA
poderiam voltar a ganhar potência
criando uma rede que articulasse
as Américas do Norte e do Sul.
O senhor acredita que isso seja
possível?

É possível até que alguém
como Anne-Marie Slaughter
deixe a academia e passe ao
Executivo. Quando ela disse
isso, era decana da escola
Woodrow Wilson da Univer-
sidade de Princeton. Agora
é chefe de Planejamento de

Políticas do departamento de
Estado, e trabalha diretamente
com Hillary Clinton. Uma
vez nesse cargo, tropeça em
distrações como a bomba
atômica da Coréia do Norte,
os problemas do Irã, a crise
econômica mundial e uma

longa lista de etcéteras que
faz com que os funcionários
de alto nível do governo dos
EUA, que poderiam construir
essa nova arquitetura das
Américas acabe ficando com
pouco tempo para fazê-lo,
posto que estão com a agenda



cheia de emergências.
Seria possível que outras institui-
ções ou organismos abraçassem
essa iniciativa ou há interesses
muito contrapostos?

Não se trata de interes-
ses. Trata-se de prioridades.
Não há dúvida de que se
poderia avançar se os países
da América Latina também
abraçassem essa iniciativa,
particularmente o Brasil. Mas
falta que os EUA estejam
diretamente e ativamente
envolvidos nisso, no mais
alto nível. E isso - apesar
de estar seguro de que essa
seja a intenção do governo
Obama e de seus principais
assessores -, repito, será
muito difícil de encontrar
tempo para fazer.
Um fórum como a Organização dos
Estados Americanos (OEA) não po-
deria ser redesenhado para buscar
a criação desses laços?

As instituições não exis-
tem. Existem pessoas que ma-
nejam as instituições. E para
que a OEA seja reformulada
é necessário consenso entre
os que a manejam, que são os
países e, ao mesmo tempo,
quem administra a OEA, que
é o staff permanente liderado
por José Miguel Insulza. A
OEA está, como sabemos,
muito distraída atendendo o
problema de Cuba, e por isso
é difícil imaginar que tome
a liderança sobre esse tema.
Também é preciso entender
que a OEA representa os
países do hemisfério e, nesse
momento, tais países estão
profundamente divididos.
Como definiria essa divisão? Quais
linhas a estabeleceriam?

Falei que existe um "Eixo
do Lula" e um "Eixo do
Hugo". O "Eixo do Lula" é
um grupo de países que se
orienta para concorrer nos

mercados internacionais, é
muito mais democrático, tem
economias mais sólidas. Inclui
países como Chile, Colômbia,
Peru, etc. O "Eixo do Hugo"
é formado pelos países menos
democráticos e com uma
atitude hostil ao investimento
privado e ao investimento
estrangeiro. E uma atitude
muito belicosa em relação
aos EUA. Enquanto o "Eixo
do Lula" tem uma atitude

indispensável em qualquer
coisa que faça a respeito
da mudança climática não
depende de quem esteja no
governo, mas de que o País
tem a maior superfície de
florestas do mundo, cujo
desflorestamento está con-
tribuindo para a mudança
climática. A presença do Brasil
em temas de energia não tem
relação com quem esteja no
governo, mas com o fato de

ou o de Hugo Chávez, ou do
próprio Alan Garcia no Peru,
estejam priorizando isso.
Recentemente houve problemas
também na Amazônia peruana. Acha
que se não houver uma solução,
veremos mais conflitos focalizados,
mas intensos, como o atual?

O conflito no Peru tem que
ser lido com muito cuidado.
Possui raízes importantes não
apenas entre os indígenas do
país, como também compo-

SERÁ DIFÍCIL PARA OS EUA DAR
PRIORIDADE AOS TEMAS DA AMÉRICA LATINA

conciliatória de trabalhar em
conjunto com os EUA, o grupo
de Hugo reúne claramente
Nicarágua, Equador, Bolívia,
Honduras, Paraguai e Cuba,
naturalmente.
O que acha da tentativa do Brasil
de buscar um maior protagonismo
não apenas na região, mas até
fora dela?

Não há dúvida de que o
Brasil está jogando em ligas
internacionais muito impor-
tantes. Há poucos problemas
que hoje ocupam o mundo
nos quais o Brasil não tenha
um papel importante. Meio
ambiente, energia, comércio
internacional, luta contra a po-
breza, luta contra o HIV-Aids,
reformulação da estrutura
financeira internacional: na
mesa de todos esses fóruns
o Brasil ocupa um lugar
central.
Você pensa que entre as elites
sociais e políticas há consenso
sobre a necessidade de seguir esse
caminho? Ou poderia haver mudança
de rota no caso de um futuro governo
com outras prioridades?

Não. Por exemplo, o fato
de que o Brasil tem um papel

que o País desenvolveu a
indústria mais dinâmica de
bioenergia do mundo, com o
etanol. E o mesmo acontece
nos outros temas.
O que acha da lei que legaliza
a posse de terras na Amazônia
brasileira? Pode ser o começo
de um novo modelo de manejo do
problema da floresta?

Não resta dúvida de que é
preciso buscar uma solução.
É um problema que o Brasil
tem há muito tempo, e com
seus vizinhos também. Isso
não vai ser solucionado no
curto prazo, e com apenas
uma lei. E um processo mais
complicado que vai levar
tempo, mas é preciso tomá-lo
em conta.
O que está faltando?

Falta ter sócios no pro-
cesso. O Brasil necessita de
sócios com muito mais capaci-
dade de intervir efetivamente
no problema. Os sócios que
o país tem neste momento,
que são seus vizinhos, têm
estado muito distraídos com
outras prioridades. Não é nada
evidente que o governo de
Corrêa, ou o de Evo Morales,

nentes internacionais.
Houve a influência de ativistas
inspirados por Chávez?

Só estou repetindo o que o
presidente Garcia disse.
Voltando novamente ao Brasil,
quais seriam os pontos que o país
deve trabalhar para sustentar um
crescimento permanente que o
leve a se transformar em um país
desenvolvido?

O Brasil precisa avançar
muitíssimo mais na área so-
cial. Não se pode esquecer que
o Brasil continua sendo um
país onde há uma profunda
e ampla pobreza. E onde se
continua registrando uma
das principais desigualdades
na distribuição de renda. Há
avanços importantes, mas
tem que continuar nessa
direção. O segundo é que
certamente está no caminho
de se transformar em uma
potência energética, caso se
confirme que os campos de
petróleo costa afora, abaixo
da camada de sal, são da
magnitude estimada. Se for
assim, o Brasil poderá se
tornar, além disso, potência
petrolífera mundial. •
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