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O ataque das potências ocidentais à Líbia de
Muammar Kadafi está sendo justificado como
uma intervenção humanitária. Afinal, os civis es-
tavam em perigo. Porém, o real motivo da inter-
venção militar da coalizão formada por Estados
Unidos, França, Canadá, Itália e Reino Unido não
tem nada de boas intenções, acredita o estaduni-
dense Noam Chomsky, um dos mais importantes
intelectuais da atualidade. "Não é uma interven-
ção humanitária. Tudo naquela região tem a ver
com petróleo", afirma, em entrevista exclusiva a
Caros Amigos, concedida por telefone.

Chomsky lembra que até poucos dias atrás o
ditador era apoiado pelos Estados Unidos e Ingla-
terra. Kadafi "não é progressista, é um assassi-
no. Mas não é esse o motivo pelo qual se opõem
a ele. Há assassinos por toda parte e eles não têm
problema com isso, contanto que sigam ordens.

Como ele não é confiável, ficariam felizes em se
livrar dele.", analisa.

A postura do ocidente, porém, não é novida-
de, explica o professor de Lingüística do Institu-
to de Tecnologia de Massachusetts (MIT). "Caso
após caso, se há um ditador em apuros, o pla-
no é apoiá-lo até o fim, até que fique impossí-
vel sustentá-lo e, em seguida, mudar o discurso
e passar a dizer 'sim, somos contra as ditaduras,
adoramos a democracia, sempre lutamos pela li-
berdade'". Segundo ele, é o que acontece também
no Egito e na Tunísia.

O intelectual afirma que o levante no mundo
árabe é o mais significativo de que se lembra, em-
bora acredite que "por enquanto, não deveríamos
chamá-lo de revolução". Na opinião de Chomsky,
um dos aspectos mais interessantes das revoltas é
sua ligação com as recentes manifestações ocorri-

das nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin,
onde milhares de funcionários públicos saíram às
ruas para protestar contra projeto de lei que, se-
gundo eles, retira direitos trabalhistas.

"Um dos acontecimentos mais impressionan-
tes das últimas semanas foi quando, no final de
fevereiro, Kamal Abbas, um dos principais líderes
trabalhistas do Egito, mandou uma mensagem de
apoio aos trabalhadores do estado de Wisconsin".
Confira a entrevista a seguir.

Coros Amigos - Qual a sua opinião sobre a
intervenção militar na Líbia? Por que os Estados
Unidos a atacaram? O que está por trás disso?

Noam Chomsky - Bom, o que está por trás dis-
so é sem dúvida simples. Se você analisar a re-
ação ocidental, incluindo a reação dos Estados
Unidos, as várias manifestações, irá perceber que



seguem um padrão bastante previsível: se o país
possui grandes reservas de petróleo e o ditador é
leal ao Ocidente, então pode agir mais livremen-
te. Assim, na Arábia Saudita e no Kuwait houve
uma grande demonstração da força militar, tão
intensa, que as manifestações mal puderam co-
meçar - não que realmente devessem ter come-
çado. Não há problemas quanto a isso, pois os di-
tadores possuem a maior parte do petróleo e são
leais, então essa reação é previsível. Em relação
ao Bahrein, o que preocupa, principalmente, é a
Arábia Saudita. Teme-se um levante xiita - que
são maioria da popula-
ção - que se estenda ao
leste da Arábia Saudita
e ao Bahrein, que tam-
bém tem maioria xiita
e possui a maior parte
do petróleo. Portanto,
nada pode acontecer
lá. Quando houve uma
tentativa de protesto na Arábia Saudita, a mani-
festação foi combatida vigorosamente e, os Es-
tados Unidos disseram "tudo bem, sem proble-
mas".

Em se tratando da Líbia é um pouco diferente.
Há abundância de petróleo e o Ocidente apoiou
fortemente o ditador. Apoiou há até poucos dias,
na verdade. Porém, como não é confiável, fica-
riam felizes em se livrar dele. Na verdade, o Oci-
dente tem apoiado abertamente os rebeldes. A
intervenção, por exemplo, não é para deter o
conflito, é para dar apoio aos rebeldes. E eles são
bastante diretos em relação a isso. Para exempli-
ficar, o Ocidente ordenou um cessar-fogo às for-
ças do governo, porém não às forças rebeldes. Se
as forças do governo violarem essa resolução, a
notícia chegará às primeiras páginas dos jornais.
No entanto, as forças rebeldes podem fazê-lo - e
farão - e não haverá problema, pois essa inter-
venção está do lado dos rebeldes. Pode-se argu-
mentar que isso é uma coisa boa ou ruim, mas
devemos ver isso com clareza. É, também, digno
de nota, o pouco apoio regional que a Líbia teve.
Em relação à implantação da zona de exclusão
aérea, o Egito poderia ter feito, a Turquia poderia
ter feito. Eles possuem forças militares de grande
poder, porém não farão nenhum esforço. O Egi-
to diz "não é da nossa conta" e a Turquia já dei-
xou claro que não quer se envolver e nem mesmo
quer que a Otan se envolva [No entanto, um dia
depois da realização desta entrevista a Turquia
aceitou comandar as operações da Otan na Lí-
bia]. O Ocidente fez um apelo pela autorização da
Liga Árabe, mas foi pouco eficiente. O secretário-
geral da Liga Árabe, Amr Moussa, já se afastou,
portanto, basicamente, não há nenhum apoio re-
gional. Claro que o sul da África e a União Afri-
cana estão presentes... Na verdade é muito difí-
cil conseguir informações, pois ninguém relata o
que acontece no terceiro mundo, porém parece
que a União Africana tem intenções de organizar
um acordo diplomático. Não sei se eles terão su-
cesso, mas independente do resultado, o Ociden-
te não quer prestar atenção nisso. Fica em aberto

"A Arábia Saudita tem uma
ditadura bastante rigorosa e brutal.
Lá está a maior concentração de

petróleo e é um governo leal
aos Estados Unidos."

a questão se deveriam ou não ter feito isso, con-
tudo devemos analisar com os olhos bem aber-
tos. Não é uma intervenção humanitária. Tudo
naquela região tem a ver com petróleo. No caso
do Egito, que não possui muito petróleo, mas
é o país mais importante da região, os Estados
Unidos seguiram o plano usual. Caso após caso,
como Somoza, Duvalier, Suharto [ex-ditadores
da Nicarágua, Haiti e Indonésia, respectivamen-
te] e muitos outros. Se há um ditador em apuros,
o plano é apoiá-lo até o fim, até que fique impos-
sível sustentá-lo e, em seguida, mudar o discurso

e passar a dizer "sim, so-
mos contra as ditaduras,
adoramos a democracia,
sempre lutamos pela li-
berdade". No final das
contas, o ditador é en-
viado para longe e ten-
ta-se restabelecer a si-
tuação original. Isso já

aconteceu muitas e muitas vezes e é exatamente
o mesmo caso no Egito.

É difícil prever como as coisas irão se desen-
rolar no Egito, depende da energia e dedicação
dos manifestantes. Com os militares ainda no po-
der, há nomes diferentes, mas o regime é o mes-
mo. Houve, porém, uma melhora significante:
agora a imprensa é livre, o que representa uma
grande mudança. Na verdade, grande parte des-
ses protestos foram protestos trabalhistas, o que
vêm de anos. O movimento que organizou o pro-
testo na Praça Tahir é formado por jovens expe-
rientes. Eles se autodenominam Movimento 6 de
Abril, nome que remete ao dia 6 de abril de 2008,
quando grandes ações trabalhistas - e de solida-
riedade - ocorreram no maior complexo indus-
trial do Egito e foram reprimidas pela ditadura.
Bom, não prestamos atenção a esse fato no oci-
dente, mas eles prestaram atenção lá. Como resul-
tado do Movimento 6 de Abril, é provável que o
movimento operário ganhe alguns direitos.

Até há relatos de trabalhadores assumindo o
controle de fábricas, mas não posso comprovar
isso. Algumas mudanças serão feitas no siste-
ma político, mas até onde chegarão, depende da
força da oposição. Os militares não desistirão do
poder facilmente. O Ocidente não pode permitir
a democracia na região
por razões bastante sim-
ples que não são relata-
das. Tudo que você pre-
cisa fazer é dar uma
olhada nos estudos so-
bre a opinião pública árabe. Há estudos muito
bons de renomados órgãos de pesquisa ociden-
tais, divulgados por instituições respeitadas, que
não são relatados. No entanto, podemos ter cer-
teza que os planejadores sabem dessas pesquisas.
O que elas mostram é que se a opinião pública
fosse influente na política, o Ocidente estaria to-
talmente fora de lá. No Egito, por exemplo, 90%
das pessoas acreditam que a maior ameaça são os
Estados Unidos. 10% acreditam ser o Irã e 80%
acreditam que a região estaria melhor se o Irã ti-

vesse armas nucleares. Por toda a região, a ima-
gem é mais ou menos semelhante. Só isso já bas-
ta para entendermos que o Ocidente fará de tudo
para impedir o surgimento de uma democracia.

O senhor poderia fazer uma comparação
entreo ataque ao Iraque, quando os EstadosUnidos
estavam mais isolados e o da Líbia? Qual a dife-
rença entre os dois ataques? Você acredita que os
Estados Unidos foram mais competentes desta

vez, ao conseguirem mais apoio?
Não, na verdade, acredito que são bem dife-

rentes. Primeiramente, os Estados Unidos ataca-
ram o Iraque juntamente com a Inglaterra. Os
Estados Unidos e a Inglaterra são as duas maio-
res forças militares imperialistas e se juntaram
para atacar o Iraque. E, nesse caso, eles queriam
conquistar o país, instaurar um "governo fanto-
che", implantar bases militares americanas/oci-
dentais permanentes e obter o controle do sis-
tema energético. A verdade só foi dita no final,
quando estavam sendo derrotados, aí sim fo-
ram diretos sobre os objetivos no Iraque. O que
está acontecendo agora é bastante diferente. Eles
não estão planejando - ou pelo menos não ago-
ra - mandar tropas, eles provavelmente nem têm
como fazer isso. Eles não disseram quais são os
objetivos e é possível que nem saibam exata-
mente, mas parece que o objetivo, a curto prazo,
é tentar apoiar os rebeldes com eficiência para que
eles derrubem o governo. E, assim, algum novo
sistema irá surgir, sabe-se lá o que será, mas que
seja mais suscetível e obediente ao Ocidente. É im-
possível controlar a dinâmica dessas coisas. Uma
vez que o bombardeamento começa, não se sabe
o que pode acontecer. Em geral, esse é o caso.

O ataque à Líbia revela algo novo sobre a
política externa do Obama?

Na verdade, não. Como disse anteriormen-
te, ele está seguindo o mesmo plano que sem-
pre é seguido. Pegue Honduras como exemplo,
dois anos atrás.

Há alguma diferença entre a política exter-
na do Obama e do Bush?

Não, são semelhantes. O golpe militar de Hon-
duras aconteceu sob o governo Obama e a princí-

pio houve um discurso
sobre democracia, po-
rém, em seguida, os Es-
tados Unidos voltaram
atrás e apoiaram o gol-
pe militar - na verda-

de, se recusaram a chamá-lo de golpe militar.
Os Estados Unidos foram um dos poucos países
que apoiaram a eleição realizada sob o governo
do golpe. A maioria dos países latino-america-
nos e europeus recusou-se. Porém, os EUA o fi-
zeram e jsso é normal. Eles apoiarão ditaduras,
se puderem, e Honduras é importante para os Es-
tados Unidos. É a última grande base militar es-
tadunidense. Os EUA foram expulsos de todas as
bases na América do Sul, até tiveram problemas
na Colômbia.



Sobre Kadafi, ele é ou foi, em um passado re-
cente, um líder progressista?

Não, ele não é progressista, é um assassino.
Mas não é esse o motivo pelo qual se opõem a
ele. Há assassinos por toda parte e eles não têm
problema com isso, contanto que sigam ordens.
Ele é imprevisível. Vale a pena lembrar que os
Estados Unidos e a Inglaterra o apoiaram forte-
mente até poucos dias atrás. Vou dizer uma coisa
que talvez não tenha sido relatada aqui, foi rela-
tada nos Estados Unidos. Há poucos dias, houve
uma reunião do Tribunal Internacional de Justiça
em Haia, na Holanda, sobre Serra Leoa. Charles
Taylor, que foi ditador da Libéria, está sendo acu-
sado de cometer atrocidades em Serra Leoa. E a
acusação declarou ter provas de que Kadafi tam-
bém é, em parte, responsável por essas atrocida-
des. A Inglaterra e os Estados Unidos intervieram
para impedir que isso acontecesse. Não queriam
que Kadafi fosse acusado. E quando o promotor,
um professor de Direito estadunidense, lhe per-
guntou o porquê, ele simplesmente disse: "bem-
vindo ao mundo do petróleo". Ponto. Isso acon-
teceu há apenas alguns dias.

Qual sua opinião sobre as revoltas do mundo
árabe? Em entrevistas recentes, o senhor disse
que esse é o levante regional mais significativo
de que se lembra. Por quê?

Bom, porque é verdade., (risos) Eu nunca vi
nada igual a isso. O que aconteceu na América
Latina nos últimos, digamos, 10 ou 15 anos é se-
melhante. Mas esse levante está acontecendo em
poucas semanas. Não consigo pensar em nada a
que se compare, de verdade.

E o que podemos esperar dos novos gover-
nos árabes? O senhor acredita que eles consoli-
darão a revolução ou serão contidos?

Por enquanto, não deveríamos chamar isso
de revolução. Quero dizer, por enquanto, as exi-
gências são bastante limitadas. Exige-se que haja
uma reforma política que permita alguma forma
de democracia, sem ditadores, com eleições mais
ou menos razoáveis. E, na verdade, as eleições es-
tão sendo organizadas para que os partidos tradi-
cionais ganhem, principalmente no Egito. Os mi-
litares continuam no poder e planejaram eleições
rapidamente, o que foi confirmado no referen-
do ocorrido no sábado no dia 19 de março, os
egípcios aprovaram alterações na constituição do
país; a partir de junho ocorrerão eleições parla-
mentares e presidenciais]. A maioria dos analistas
acredita que os únicos partidos que poderão par-
ticipar são o velho partido de Mubarak - que ain-
da está por lá - e a Irmandade Muçulmana. Des-
sa forma, nenhum outro partido teria tempo de
se organizar para participar das eleições. Prova-
velmente acontecerá algo assim. Já o movimen-
to trabalhista tem exigências muito maiores, quer
direitos trabalhistas.

Até o momento não há uma mudança de go-
verno. E por governo, digo o controle sobre todo o
sistema socioeconômico. Foi desafiado, mas não
sabemos o que acontecerá, depende de até que

ponto os manifestantes estão dispostos a sustentar
uma briga longa e árdua. Essas coisas não acon-
tecem facilmente. Pegue o Brasil como exemplo.
Foram anos até que algo parecido com uma elei-
ção democrática acontecesse.

E qual a importância das redes sociais para
os protestos?

Elas certamente foram eficientes. São um meio
de comunicação usado com eficácia para organi-
zar os protestos, as manifestações. É evidente que
havia muita coisa acontecendo antes, mas elas
claramente estimularam o processo.

O senhor afirma que a Arábia Saudita é um
bom exemplo da contradição da política exter-
na ocidental. Poderia explicar melhor?

Na verdade, não vejo como uma contradi-
ção. A política é tentar manter o controle sobre
os principais recursos e as vantagens da região,
essa é a política.
No que se refere
à Arábia Saudita,
que tem uma di-
tadura bastante ri-
gorosa e brutal, é
lá que está a maior
concentração de petróleo e é um governo leal aos
Estados Unidos. Portanto, é mantida a qualquer
custo. É a vitória suprema, a cereja do bolo. Des-
se modo, permite-se que a Arábia Saudita faça
basicamente o que bem entender. Sem protestos,
quer dizer, protestos moderados, reprimendas le-
ves, que não significam nada.

Para exemplificar, houve uma tentativa de or-
ganizar um protesto, chamado de "Dia de Fúria".
Porém, a presença policial foi tão extrema que os
manifestantes nem puderam começar; acho que
ninguém nem apareceu em Riad. O mesmo no
Kuwait, que é menor, mas semelhante à Arábia
Saudita. Fazem o que querem e recebem o apoio
Ocidental. Mas não é uma contradição.

Quais serão as conseqüências das mudanças
do mundo árabe para os Estados Unidos?

Um dos aspectos interessantes dessas manifes-
tações é que estão ligadas a importantes manifes-
tações nos Estados Unidos. Um dos acontecimen-
tos mais impressionantes das últimas semanas foi
quando, no final de fevereiro, Kamal Abbas, um
dos principais líderes trabalhistas do Egito, man-
dou uma mensagem aos trabalhadores do estado
de Wisconsin [que protestam desde o começo de
fevereiro contra intenção do governador do es-
tado de aprovar uma lei que proíbe negociações
coletivas para funcionários públicos, aumenta os
descontos sobre salários para custeio de plano de
saúde e aposentadoria e possibilita que o governo
demita grevistas]. Era uma mensagem em nome
dos trabalhadores do Egito que dizia "vocês nos
apoiaram em nossa luta, nós os apoiamos na sua
luta". Uma mensagem de solidariedade interna-
cional, dos trabalhadores do Egito aos trabalha-
dores dos Estados Unidos. E isso é importante. As
manifestações em Wisconsin e em outros estados

americanos são bastante significativas. Para co-
meçar, são bastante expressivas em tamanho; ha-
via 70 mil pessoas nas ruas participando de um
protesto de grande escala. Eles ocuparam a capital
do estado por um longo período e estão tratando
o problema com seriedade. O que estão tentando
fazer é proteger os direitos trabalhistas essenciais
que o governo - fortemente patrocinado pelo po-
der corporativo - está tentando suprimir, como a
negociação coletiva, o que em essência significa
eliminar os sindicatos. Os sindicatos do setor pri-
vado nos Estados Unidos foram praticamente des-
truídos pelo poder corporativo no governo. Atu-
almente, a sindicalização no setor privado está
abaixo de 7°/o. E não é por acaso ou porque os
trabalhadores não querem sindicatos, eles que-
rem, mas há tantas barreiras para criá-los que fica
quase impossível. E o Obama também contribuiu
para isso. Contudo, os sindicatos do setor público
conseguiram sobreviver e hoje estão sob ataque

da maioria dos re-
publicanos. A taxa
de desemprego é
a mesma da déca-
da de 1930. Isso é
muito sério. O que
eles estão tentan-

do fazer é transferir a responsabilidade pela crise
dos verdadeiros culpados, como o Goldman Sa-
chs, para os professores, bombeiros, suas aposen-
tadorias, e assim por diante. E o que está acon-
tecendo em Wisconsin é uma tentativa de fazer
isso. Por enquanto, eles tiveram sucesso, quer di-
zer, parcialmente. Não foram bem-sucedidos em
relação ao público, que é fortemente contra, mas
enfrentaram a legislação. Vale a pena lembrar que
os Estados Unidos são uma exceção em relação à
incapacidade de defender os direitos trabalhistas
fundamentais. Se você se voltar para a Organiza-
ção Internacional do Trabalho, verá que ela esta-
belece princípios, sendo o primeiro deles o direito
dos trabalhadores à livre associação. Os Estados
Unidos nunca o ratificaram. Na verdade, é um
dos poucos países que não o ratificaram. Se não
me engano, isso acontece há 60 anos. Na verda-
de, nunca nem foi aberto à discussão. O país é
basicamente uma sociedade gerida como um ne-
gócio e o ataque aos sindicatos trabalhistas tem
sido feroz por uma razão significativa. Não é só
porque os sindicatos protegem os direitos traba-
lhistas, eles o fazem, mas também fazem muito
mais que isso. Eles são a única barreira organi-
zada frente às determinações das grandes corpo-
rações. Se o movimento trabalhista organizado é
destruído, os indivíduos, separadamente, dificil-
mente conseguirão erguer-se frente à tomada de
poder político e a concentração da riqueza nas
mãos de poucos.

Todos sabem que há grande desigualdade nos
Estados Unidos, mas não é comumente compre-
endido que a desigualdade surgiu essencialmente
da riqueza estratosférica da fração de 1% da po-
pulação, que abarca diretores executivos, geren-
tes, presidentes, entre outros. E com a concentra-
ção de poder econômico vem a concentração de
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poder político. Isso permite que eles coloquem em
vigor leis que aumentem seu poder. É como um
círculo vicioso e uma das suas principais barreiras
é a organização dos trabalhadores. É óbvio, por-
tanto, que estejam tentando destruí-la.

Voltando às revoltas do mundo árabe, mes-
mo se não pudermos chamar de revolução, o
que podemos esperar? Qual o novo cenário do
mundo árabe? Qual sua expectativa?

Bom, no mínimo, haverá uma base colocada
para futuras batalhas que irão mais longe, resul-
tarão na mudança do regime socioeconômico, o
regime de controle, dominação e assim por dian-
te. Devemos olhar para essas coisas com cuidado.
Pegue a África do Sul como exemplo. A queda
do apartheid foi uma vitória importante, mas não
mudou o regime socioeconômico. A maior parte
da população negra da África do Sul está tão mal
quanto antes ou pior.

Como o senhor vê a recuperação econômica
dos Estados Unidos? É uma recuperação real?

Para a população em geral não há nenhuma
recuperação. O que quero dizer é que a recupera-
ção é para uma parcela muito pequena da socie-
dade. Para ilustrar, bem no meio da crise em Wis-
consin, que está tentando acabar com os direitos
remanescentes dos trabalhadores, bem no meio
daquilo, o Goldman Sachs, que é um dos princi-
pais culpados pela crise econômica, anunciou -
discretamente - a distribuição de 17.5 bilhões de
dólares em compensações a seus executivos. O di-
retor executivo recebeu 12.5 milhões de dólares e
seu salário base triplicou. Eles estão saindo dessa
ainda mais ricos e poderosos, e graças ao dinhei-
ro do contribuinte.

O senhor poderia comentar a decisão da Cor-
te Suprema dos EUA, de fevereiro de 2010, que
permite que as corporações financiem os candi-
datos nas eleições nacionais? Qual sua opinião a
respeito? O senhor escreveu um artigo dizendo
que a data da decisão seria marcada como um
dia sombrio na história da democracia estadu-
nidense e de seu declínio. Por quê?

A decisão do Supremo permite, em essência,
que as corporações comprem as eleições aberta-
mente. Eles fazem isso de qualquer maneira. A vi-
tória do Obama nas eleições de 2008, por exemplo.
A principal fonte de seu apoio veio de instituições
financeiras. Elas gostavam mais dele do que do
McCain, então colocaram rios de dinheiro na sua
campanha e isso foi suficiente para levá-lo à vitó-
ria. Como você deve saber, pouco depois disso, a
indústria da publicidade dos Estados Unidos - que
é, evidentemente, enorme - concedeu a Obama
um prêmio pela melhor campanha de marketing
de 2008. Os candidatos têm sido comercializados
como pasta de dente desde [Ronald] Reagan e esse
foi o maior sucesso. Bom, a decisão torna possível
que sucessos ainda maiores aconteçam, pois ago-
ra eles não precisam nem mais esconder a compra
das eleições. Já foi previsto que a próxima eleição
movimentará cerca de 2 bilhões de dólares, em to-

dos os níveis, do Congresso à Presidência. Quando
há números como esses em jogo, os partidos são
obrigados a mergulhar nos bolsos do setor corpo-
rativo. Para os republicanos é só um reflexo, e os
democratas não estão muito longe disso. Os de-
mocratas de hoje são o que antigamente chamá-
vamos de republicanos modernos. O setor todo se
deslocou, principalmente para a direita. Em par-
te, por causa do círculo vicioso que mencionei.
Isso significa que para concorrer em uma eleição
é preciso ter grandes somas de dinheiro e mais de
uma fonte dele. Isso acontece na política em vá-
rios lugares.

Há grande preocupação, por exemplo, em rela-
ção ao déficit dos Estados Unidos. Se essa preo-
cupação se justifica ou não, é outra questão, mas
suponha que decidimos nos preocupar com isso.
Qual a origem do déficit? Cerca de metade dele
são despesas militares, que estão completamen-
te fora de controle e praticamente se igualam à
soma das despesas do resto do mundo. A outra
metade vem do sistema de saúde, que nos Estados
Unidos é completamente disfúncional, duas ve-
zes mais dispendioso per capita do que os de ou-
tros países industrializados e gera resultados in-
feriores aos de outros países industrializados. Isso
porque é privatizado e não é regulamentado. Se
os Estados Unidos tivessem o sistema de saúde si-
milar aos de outros países industrializados, acre-
dito que não haveria um déficit, e sim um su-
perávit. Mas isso é inalcançável. As instituições
financeiras essencialmente governam o país, e são
elas que colocaram Obama no poder e agora que-
rem a recompensa. É por esse motivo que o Gol-
dman Sachs está distribuindo bônus exorbitantes
enquanto 20% da população está se cadastrando
para receber auxílio alimentação. E é um país ri-
quíssimo, é inacreditável.

O presidente Obama esteve no Brasil recen-
temente. Qual o objetivo da sua visita, quais os
principais interesses dos Estados Unidos no Bra-
sil?

O Brasil finalmente ergueu-se como um po-
der econômico. Há um século, foi previsto - am-
plamente previsto - que o Brasil se tornaria o que
é chamado de "Colosso do Sul" para equilibrar o
"Colosso do Norte", ou seja, os Estados Unidos.
Possui recursos valiosos, muitas vantagens, não
possui inimigos internacionais, e assim por dian-
te. A expectativa era que crescesse rapidamente.
Isso não aconteceu por diversos motivos que não
precisamos citar, porém, nos últimos 10 anos, ele
decolou e é hoje um país poderoso que desempe-
nha um papel importante nas questões mundiais.
Possui vários problemas internos que não preciso
citar, você sabe melhor do que eu. Ainda assim,
tem um papel expressivo e é o país mais respei-
tado do sul. Os Estados Unidos, portanto, querem
manter boas relações com o Brasil. É bastante sur-
preendente ver as mudanças que ocorreram. Os
programas do Lula não são radicalmente diferen-
tes dos programas de João Goulart no início da
década de 1960.

Bem, quando Goulart tomou posse, a adminis-

tração do [John F.] Kennedy organizou um golpe
militar para estabelecer terror e tortura por meio
de um Estado de Segurança Nacional. Quando o
Lula tomou posse, não foi possível fazer o mes-
mo. Eles tiveram que apoiá-lo, pois o continen-
te mudou drasticamente. Obama, evidentemente,
quer restabelecer as relações tanto quanto possí-
vel, pois percebeu que a América do Sul é hoje
muito mais independente do que era no passado.
Porém, claro que ele não quer que se torne in-
dependente demais. Quando estavam derruban-
do o governo de [Salvador] Allende, no Chile, a
preocupação era - colocada desta maneira - "se
não pudermos controlar a América Latina, como
poderemos controlar o mundo?". Bem, eles não
podem mais controlar a América Latina e isso é
um grande problema. Por esse motivo, houve três
golpes militares na última década - ou tentativas,
pelo menos. O primeiro aconteceu na Venezuela,
em 2002. O segundo no Haiti, em 2004, quando
os Estados Unidos e a França intervieram no se-
qüestro do presidente e o enviaram para a África
Central. Eles se esforçaram para impedir sua vol-
ta, mas não foram bem-sucedidos [o ex-presiden-
te do Haiti, Jean Bertrand Aristide voltou ao país
em 18 de março]. Seu partido político foi banido
das eleições, pela simples razão que todas as elei-
ções que participam, eles vencem. E o terceiro foi
em Honduras. E esse foi bem-sucedido.

Há alguma mudança na estratégia da políti-
ca externa do Obama para a América Latina em
comparação à do Bush?

Não muita, quer dizer, eu não vejo nenhuma
mudança. Há diferenças na retórica. O discurso de
Bush era extremamente arrogante e isso irritava
as pessoas. Obama segue basicamente as mesmas
políticas, -mas tem uma personalidade atraente,
menos agressiva, o que faz com que os líderes
gostem dele. 

Text Box
Fonte: Caros Amigos, São Paulo, ano 15, n. 169, p. 26-29, abr. 2011.




