
Ovigésimo aniversário da que
da do Muro de Berlim desen
cadeou uma onda de obras 
dedicadas ao desmorona
mento do bloco de países do 

Leste Europeu.1 Entretanto, poucos 
autores se dedicaram à experiência vi
vida pela Rússia desde o fim da URSS. 
O ensaio The Return (O retorno), de 
Daniel Treisman, se esforça para pre
encher essa lacuna, traçando o "per
curso da Rússia, de Gorbatchev a Med-
vedev".2 Professor de Ciência Política 
da Universidade da Califórnia, Treis
man ficou em especial conhecido pela 
coautoria de um artigo de sucesso em 
2004. Esse texto, intitulado "Um país 
normal", refutava a ideia geralmente 
admitida, segundo a qual a Rússia pós-
soviética seria vítima de um fardo his
tórico sem equivalente no mundo - a 
herança da autocracia, da burocracia 
etc. -, quando na realidade ela 
enfrenta(va) os mesmos problemas de 
desenvolvimento de inúmeros países 
médios: corrupção, fragilidade das 
instituições, vulnerabilidade econô
mica. Assim, a transição feita pelo país 
após a queda do comunismo teria uni
camente sido um processo de ajuste 
aos esquemas já em curso em outros 
Estados da mesma categoria. 

Não é difícil perceber o subenten
dido ideológico que impregna essa 
análise: as reformas liberais aplicadas 
por Moscou nos anos 1990 devem ser 
aplaudidas como sendo um sucesso, já 

que permitiram que a Rússia conquis
tasse um espaço relevante na hierar
quia econômica internacional. Apesar 
disso, Triesman tem o mérito de anali
sar o tema com um recuo relativo, lon
ge dos estereótipos da Guerra Fria, ou 
dos chavões turísticos sobre a "alma 
russa". Em The Return, ele se mantém 
fiel a essa abordagem, procurando 
descrever a Rússia como ela é, e não 
como os formadores de opinião a en
xergam. Ele oscila entre duas posições 
a priori pouco compatíveis, a dos ideó
logos neoliberais, que explicam as difi
culdades da Rússia por sua falta de vi
gor em abraçar as leis de mercado, e a 
que, ao contrário, atribui todos os ma
les do país à brutalidade de suas refor
mas.4 Gozando do respaldo da autori
dade de observador imparcial - há 
quem defenda que sim, há quem diga 
que não, e a verdade deve estar em al
gum lugar intermediário -, o ponto de 
vista que resulta dessa indetermina
ção acaba por corroborar a análise do
minante do campo ocidental. 

UM OLHAR S0RRE A HISTÓRIA RECENTE 
A primeira metade do livro coloca 

em perspectiva a história política re
cente do país, concentrando-se no 
perfil e na trajetória dos presidentes 
que se sucederam nos últimos vinte 
anos: Mikhail Gorbatchev, qualifica
do de "o erro mais bem-sucedido da 
história"; Boris Ieltsin, herói imperfei
to que conseguiu orientar-se intuiti

vamente entre os obstáculos da políti
ca e da economia; Vladimir Putin, 
personagem duvidoso mais sortudo, 
que soube tirar vantagem de uma con
juntura econômica favorável; e, por 
fim, Dimitri Medvedev, rotulado de 
"clone do anterior", cujo programa de 
governo e intenções continuam sendo 
misteriosos, dois anos depois de ele ter 
sido alçado ao poder. A segunda meta
de do livro cobre o mesmo período, mas 
dessa vez na forma de síntese dos gran
des temas que marcaram nossa per
cepção da Rússia: as molas propulsoras 
da ruína soviética, as mudanças econô
micas nos anos 90, as guerras na Che-
chênia e as relações de Moscou com os 
parceiros ocidentais. 

As conclusões de Treisman nem 
sempre primam pela originalidade -
por exemplo, um capítulo inteiro é 
dedicado à explicação sobre a popu
laridade de um presidente estar rela
cionada aos altos e baixos de um ciclo 
econômico -, mas elas também re
servam algumas surpresas positivas, 
em especial quando o autor se mos
tra compreensivo com os protestos 
de Moscou relativamente à expansão 
da Organização do Tratado do Atlân
tico Norte (Otan), ou à hipocrisia da 
política externa norte-americana. 

Para Treisman, a desintegração da 
URSS não foi em absoluto fruto de 
uma fatalidade histórica, mas sim o 
produto de uma série de contingên
cias. Como o comportamento arrisca

do das reformas econômicas nos anos 
80 - somado à incapacidade de anti
gos dirigentes soviéticos, de conter o 
declínio da indústria - colocou o país 
à beira do abismo, bastaram alguns 
"incidentes" e "respostas erradas por 
eles recebidas", para precipitar sua 
queda. Treisman não aceita a ideia se
gundo a qual a União Soviética teria 
implodido sob o peso da pressão in
terna de seus nacionalistas: porque o 
regime já estava moribundo, afirma 
ele, muitos cidadãos se voltaram para 
a perspectiva nacionalista. 

Curiosamente, essa valorização 
das contingências esmaece assim que 
o livro aborda as reformas econômi
cas. O autor defende a tese de que Ielt
sin, herdeiro de um "desastre mais 
grave do que a maior parte das pessoas 
imaginava", salvou o país improvisan
do uma política decididamente favo
rável ao mercado. Fora do liberalismo, 
ponto de salvação, como parece acre
ditar o autor. Ele relativiza o balanço 
comumente aceito, das decisões toma
das na época: o Produto Interno Bruto 
(PIB) que diminuía incessantemente 
naquele período seria um indicador 
extremamente discutível; a qualidade 
de vida da população, medida no iní
cio das vendas de televisores e apare
lhos eletrodomésticos, teria aumenta
do ao longo de toda a década. Mas o 
autor não diz uma única palavra sobre 
a piora dos serviços públicos, no setor 
da saúde ou da educação, a explosão 
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do desemprego e a atrofia de qualquer 
forma de solidariedade social.5 

DEMOCRACIA VS. CAPITALISMO 
E afinal, ao elogiar as reformas de 

Ieltsin, Treisman recita uma história 
que já foi repetida mil vezes: Sísifo, um 
visionário heróico, empurrando o ro
chedo da democracia liberal ladeira 
acima - ladeira gelada da realidade 
russa. Como muitos analistas desde 
1991, Treisman está convencido que a 
democracia liberal progrediu durante 
os anos Ieltsin, mesmo que timida
mente, e que nos anos Putin, ao con
trário, deu um passo atrás, na direção 
do autoritarismo de outrora. Essa visão 
binária não leva em consideração a 
evolução ideológica subjacente às re
formas dos anos 90, que consolidaram 
não a democracia enquanto tal, mas o 
capitalismo. Os "reformadores" mos
traram-se extremamente dispostos a 
administrar sua "terapia de choque" e 
a apoiar os ataques do Kremlin contra 
a Constituição - em particular quando 
Ieltsin bombardeou o Parlamento, em 
1993 - sobretudo porque para isso não 
precisavam de um mandado eleitoral. 
Na realidade, cada vez que o regime se 
sentia ameaçado por um questiona
mento do princípio capitalista de pro
priedade, a democracia perdia terreno. 

É mais fácil entender as metamor
foses da Rússia pós-comunista se con
siderarmos a parte essencial que elas 
devem aos interesses capitalistas, e a 
maneira pela qual as novas elites sub
meteram o país à luta de classes. Mas 
esse trabalho exige que se defina a na
tureza e a composição dessas elites. 
Quem manda na Rússia? Nos agitados 

anos 90, ela pertencia aos antigos 
membros da Nomenklatura [a chama
da casta dirigente] do Partido Comu
nista e às forças emergentes da livre 
empresa. Durante cerca de dez anos, 
as fortunas amealhadas por esse aco
plamento provinham principalmente 
das exportações de alto valor agregado 
- metais, minérios -, de operações fi
nanceiras mais do que duvidosas ou 
da pilhagem do antigo patrimônio in
dustrial soviético. Em 1998, a crise do 
rublo modificou a estrutura dessa eli
te, enfraquecendo o setor bancário e 
financeiro, em benefício da "economia 
real" destinada ao mercado interno. 
Mas a principal mudança, tanto para 
as classes dominantes quanto para o 
conjunto do país, foi a relacionada aos 
altos preços do gás e do petróleo, des
de 2000. Os lucros faraônicos do maná 
energético beneficiaram não só con
glomerados estatais como Rosnet e 
Gazprom, mas também operadores 
privados, como a Surgutneftegaz e -
até seu desmonte, em 2003 - a Iukos. 

Esse caudal de dinheiro forjou uma 
nova elite, infinitamente mais rica do 
que a dos anos 90. Segundo a cientista 
política Lilia Shevtsova, que vive em 
Washington, "a velha oligarquia de 
Ieltsin mais parece um bando de debu
tantes, comparada à nova geração de 
oligarcas burocratas".6 A referência à 
burocracia não é desprovida de mérito, 
tratando-se de uma elite que reina tão 
bem sobre o setor público quanto so
bre o privado, e que puxa tanto as cor
das do mundo de negócios quanto as 
do governo. Todavia, ninguém descre
veu melhor os novos donos da Rússia 
quanto a socióloga Olga Kryshtano-

vskaia, que analisou a composição da 
elite desde o início da década de 1990.7 

Seus trabalhos põem em evidência o 
crescente papel da indústria, desde os 
primórdios do século XXI, assim como 
a confusão sempre maior entre a esfera 
dos negócios e a esfera política. 

0 PRINCÍPIO ÚNICO DO LUCRO MÁXIMO 
A imprensa ocidental não hesita 

em denunciar as intervenções autori
tárias do Estado russo sobre a econo
mia, vistas como um sintoma de uma 
renacionalização crescente - ou como 
uma contrapartida econômica à oni
presença dos serviços de segurança no 
governo de Putin. Ora, o mais impres
sionante, a respeito da elite russa de 
hoje, não é o domínio do Estado sobre 
o capital, mas a interpenetração dos 
dois. O alto escalão público fornece re
crutas ao patronato e vice-versa. O po
der administrativo detém as melhores 
chaves para ter acesso aos bons negó
cios, enquanto as ações comerciais di
tam a atribuição de cargos e de gastos 
do governo. Pode-se verificar esse fe
nômeno em todos os níveis, e mais 
ainda nas regiões nas quais os grandes 
grupos (sejam eles públicos ou priva
dos) pesam proporcionalmente mais 
sobre a economia. Além disso, apesar 
de inúmeras empresas dos principais 
setores serem estatais, elas são admi
nistradas obedecendo-se ao princípio 
único de lucro máximo - não para ga
rantir a redistribuição de riquezas na
cionais, mas sim para enriquecer al
guns setores da elite. 

Por conta das eleições legislativas 
de dezembro próximo, e da espinhosa 
questão da sucessão presidencial, pre

vista para 2012, os recursos do país se
rão seguramente objeto de uma dispu
ta feroz, entre os membros dessa elite 
anfíbia. Quanto à população, ela não 
pode fazer mais do que validar as mo
dalidades do saque de suas riquezas -
a menos que a Rússia sofra um levante 
popular comparável ao que sacode 
atualmente o mundo árabe. Não pare
ce ser o caso, mas o histórico do regi
me soviético, tunisiano ou egípcio in
dica que não é bom fiar-se demasiado 
na ilusão de permanência. 

*Tony Wood é redator-chefe adjunto da re
vista britânica New Left Review. 
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Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil, São Paulo, ano 5, n. 49, p. 30-31,  ago. 2011.




