
I L M A ROUSSEFF foi tão 
crítica de Washington 
quanto era possível sem 
causar uma crise diplo
mática. Ainda mais inci
sivo que o apoio explíci
to ao Estado Palestino e 

à sua admissão nas Nações Unidas - "la
mento não poder saudar, desta tribuna, 
o ingresso pleno da Palestina na ONU, 
é chegado o momento de a termos aqui 
representada" - foi a condenação explí
cita às guerras promovidas pelos Esta
dos Unidos no Oriente Médio. 

"O mundo sofre, hoje, as dolorosas con
sequências de intervenções que agravaram 
os conflitos, possibilitando a infiltração do 
terrorismo onde ele não existia; inauguran
do novos ciclos de violência; multiplicando 
os números de vítimas civis. Muito se fala 
sobre a responsabilidade de proteger; pou
co se fala sobre a responsabilidade ao pro
teger." O plural refere-se tanto a Bush jú
nior no Iraque quanto a Barack Obama na 
Líbia, igualmente irresponsáveis. 

No que tange à economia, os países r i 
cos foram criticados por atacado: "Esta 
crise é séria demais para que seja admi
nistrada apenas por uns poucos países... 
Não é por falta de recursos financeiros 
que os líderes dos países desenvolvidos 
ainda não encontraram uma solução para 
a crise. É, permitam-me dizer, por falta de 
recursos políticos e de clareza de ideias". 

Ao mesmo tempo, os BRICS anun
ciam ajuda financeira à União Europeia 

em apuros. Dificilmente a salvarão, mas 
é um símbolo precoce da rapidez com 
que o mundo se transforma. Invertida a 
situação de há menos de dez anos, países 
como o Brasil estão em posição de man
dar o G-7 fazer a lição de casa. Mesmo se 
também foi o caso de criticar a China na 
área econômica - "países altamente su-
peravitários devem estimular seus mer
cados internos" (vale também para a Ale
manha) -, e na comercial: "É necessário 
impor controles à guerra cambial... trata-
se de impedir a manipulação do câmbio 
tanto por políticas monetárias excessiva
mente expansionistas (EUA) quanto pelo 
artifício do câmbio fixo (China)". 

A ênfase na economia é tanto 
consequência do momento quanto da for
mação de Dilma, que é do ramo. Já a críti
ca à manipulação do câmbio, reforçada pe
lo artigo por ela assinado que foi publica-
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do no Financial Times de 22 de setembro, 
é uma posição polêmica e sinaliza posições 
que o Brasil pretende defender no G-20. É o 
ponto mais discutível do discurso, porque 
dificilmente qualquer país importante, in
clusive o Brasil, aceitará abrir mão de ins
trumentos de controle cambial nesta crise. 

A referência aos 18 anos de negociações 
sem resultados para a reforma do Conse
lho de Segurança foi outra lambada nos 
países do Norte. Mas não exageremos sua 
importância, como fazem análises super
ficiais que, sem acompanhar o contexto, 
interpretam cada tomada de posição do 
Brasil como se esse fosse o objetivo má
ximo, ou único, de sua política externa. É 
apenas um exemplo. Durante os anos 1950 
e 1960, Reino Unido e França abriram mão 
das pretensões a serem potências mun
diais com impérios coloniais próprios pa
ra se tornarem forças auxiliares dos EUA. 
Por que não admitir outras potências re
gionais como membros permanentes? 

Em 1993, os EUA propuseram fazer isso 
com o Japão e a Alemanha, apresentando 
a mudança como ajuste às realidades do 
mundo depois da Guerra Fria. Nenhum 
dos dois tem armas nucleares (como a ín
dia ou o Paquistão) ou possui algum dos 
maiores exércitos do mundo (ao contrá
rio, por exemplo, da Turquia e das duas 
Coreias), mas tinham ultrapassado bri
tânicos e franceses em poderio econômi
co e Washington cortejava o apoio finan
ceiro dessas nações às suas aventuras mi
litares em nome das Nações Unidas. Na

turalmente, a ideia foi mal recebida entre 
os grandes países emergentes, que exigi
ram uma discussão mais ampla. Os Esta
dos Unidos desconversaram e a questão 
segue em banho-maria a partir de então, 
enquanto os BRICS crescem em impor
tância econômica e geopolítica. 

No conjunto, a fala reafirmou a essên
cia da política externa dos anos de Lula 
e Celso Amorim, talvez até de forma um 
pouco mais incisiva. Há menos ênfase no 
combate à pobreza (sem deixar de men
cioná-la), mas também um discurso mais 
explícito em relação aos direitos huma
nos, do ponto de vista de "presidenta de 
um país emergente" e, como disse no fe
chamento, de "mulher que sofreu tortura 
no cárcere". Apontou - de maneira talvez 
demasiado sutil - a hipocrisia e a política 
de dois pesos e duas medidas das potên
cias: "O autoritarismo, a xenofobia, a mi
séria, a pena capital, a discriminação - to
dos são algozes dos direitos humanos. Há 
violações em todos os nossos países, sem 
exceção". Condenou "as repressões bru
tais", como se viu, mas também as inter
venções arbitrárias que "retiram dos ci
dadãos a condução do processo". 

O discurso de Barack Obama, que a se
guiu, foi comparativamente anódino e 
provinciano, dirigido ao público interno e 
a Israel, não ao mundo. Prova-o a falta de 
escrúpulos ao expor contradições óbvias 
para todo o resto do planeta, como con
denar as "tiranias" enquanto se mantém 
solidamente alinhado a regimes repres
sivos como os da Arábia Saudita, do Iê-
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men e de Bahrein. "Foi enterrada a ideia 
de que a mudança só virá com violência", 
afirmou, enquanto move três guerras de 
intervenção ao mesmo tempo. A hipocri
sia mais flagrante foi dizer que "celebra
mos a coragem de um presidente da Co
lômbia que voluntariamente deixou o go
verno", referindo-se a Álvaro Uribe, que 
subornou parlamentares para tornar 
possível sua primeira reeleição e só desis
tiu da segunda quando a Corte Constitu
cional de seu país a declarou ilegal. 

Na essência, buscou tranquilizar os 
eleitores estadunidenses, garantindo que, 
apesar de tudo que aconteceu nos últimos 
dez anos, nada mudou ou vai mudar. A 
crise de hegemonia formada desde o iní
cio da década e a crise financeira dos úl
timos quatro anos não passam de contra
tempos momentâneos em vias de serem 
superados por sua administração. Esque
ceu o discurso de há um ano, no qual disse 
esperar que a Palestina estivesse presente 
como integrante já nesta assembleia, e in
sistiu em que ela precisa negociar e pedir 
licença a Israel para buscar sua indepen
dência - como se os EUA tivessem pedido 
permissão aos ingleses. O discurso foi ca
lorosamente elogiado pelo ultradireitis-
ta chanceler Avigdor Lieberman, que de
clarou-se pronto a assiná-lo com as duas 
mãos", e foi alvo de protestos de manifes
tantes palestinos no dia seguinte. 

Dilma, minutos antes, dissera que "ape
nas uma Palestina livre e soberana pode
rá atender aos legítimos anseios de Isra
el por paz com seus vizinhos". Outro 
exemplo de como a abertura da Assem
bleia Geral expôs a tensão crescente en
tre os países emergentes em ascensão e o 
grupo das nações desenvolvidas que faz 
de conta que o mundo nada mudou des
de 1948 ao lutar por preservar privilé
gios e relações de poder anacrônicas. 

A Assembleia Geral da ONU não pode 
admitir a Palestina como membro sem o 
aval do Conselho de Segurança. Ali os pa
lestinos acreditam poder conseguir os ne
cessários 9 votos entre 15 integrantes (6 
anunciaram seu apoio explícito, Brasil in
cluído). Os EUA gostariam de evitar a der
rota moral com a abstenção ou o voto con
trário de sete países, mas a Alemanha foi 
a única a declarar-se a seu lado (Colômbia 
também é um provável voto contrário). Sal
vo uma reviravolta surpreendente, Wash
ington terá de assumir o ônus do veto. 

Mesmo assim, por dois terços dos seus 
votos (129 dos 193 integrantes - os palesti-
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nos acreditam que conseguirão 140 votos), 
a Assembleia Geral pode reconhecer a Pa
lestina como Estado com estatuto de ob
servador, análogo ao do Vaticano. Com is
so, o Estado Palestino, além de obter uma 
vitória diplomática e evidenciar o isola
mento crescente de Israel, pode pedir as
sento em organismos internacionais, re
correr ao Tribunal de Haia e cobrar medi
das contra quem a impeça de exercer seus 
direitos como Estado soberano. 

Talvez possa até, como sugeriu o mo
derado jornalista palestino Daoud Kut-
tab, tentar fazer uso da Resolução 377A 
da ONU, "Unidos pela Paz", que permite 
à Assembleia Geral, por maioria de dois 
terços, tomar medidas emergenciais em 
caso de atos de agressão e ruptura da paz, 
mesmo com o veto de membros perma
nentes do Conselho de Segurança. Iro
nicamente, essa resolução foi original
mente aprovada para contornar o veto 
soviético à intervenção da ONU na Co
reia, em 1950. Foi também usada em 1956 
pelos EUA para impor a paz na crise de 
Suez contra a vontade do Reino Unido 
e da França, e em 1981 pelos países não 
alinhados para impor sanções jurídicas e 
econômicas à Africa do Sul pela ocupação 
ilegal da Namíbia, apesar do veto de EUA, 
Reino Unido e França - precedente aná
logo ao da atual situação na Palestina. 

Mesmo assim, a proposta não foi bem 
aceita pelo Hamas, que controla a Faixa 
de Gaza e pela Jihad Islâmica, também 

ativa nesse território. Ambos alegam que 
a proposta não foi previamente discutida 
entre as forças políticas palestinas e con
cede demais ao propor o reconhecimen
to da nação dentro das fronteiras de 1967, 
o que significa aceitar a derrota de 1948 e 
abrir mão de reivindicações sobre o ter
ritório israelense. É mais realista supor, 
porém, que nenhum dos dois gostaria de 
ver a OLP, que lidera a Autoridade Pales
tina, conquistar essa vitória simbólica, 
que certamente aumentaria seu prestí
gio à custa dos fundamentalistas. 

Tel-Aviv e seus aliados de Washington 
alegam, por sua vez, não desejarem o re
conhecimento porque seria um "desvio" 
do processo de negociação de paz. Se
gundo eles, os palestinos têm de nego
ciar com Israel, não com o mundo. 

É uma ficção. As negociações não exis
tem, pois Israel não se dispõe a qualquer 
concessão, nem mesmo mostra disposi
ção de aceitar um Estado Palestino viá
vel. Quando muito, acena vez por outra 
com um Estado fictício formado por mi
núsculos enclaves isolados, à maneira 
dos extintos bantustões da África do 
Sul. Que os palestinos negociassem com 
Israel é outra farsa: o antagonista é a 
maior potência militar do mundo, sem 
cujo apoio incondicional, militar e eco
nômico, Tel-Aviv há muito teria sido 
obrigada a ceder. Que a Autoridade Pa
lestina procure o contrapeso da maior 
parte da comunidade internacional para 
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legitimar suas reivindicações é uma 
condição mínima de justiça. 

Claro que a verdadeira razão dos EUA e 
de Israel para se opor ao reconhecimento 
da Palestina pela ONU é evitar a exposi
ção do processo de paz, aos olhos do mun
do, como a fraude na qual se tornou desde 
o assassinato de Yitzhak Rabin em 1995. 
Se algum dia o governo de Israel acredi
tou na solução de "dois Estados", há mui
tos anos esse deixou de ser o caso. Não há 
disposição de enfrentar os interesses dos 
colonos na Cisjordânia e Jerusalém Orien
tal para efetuar os sacrifícios necessários. 

Ao mesmo tempo, pretende-se evitar 
pôr a nu o quanto a realidade geopolítica 
do Oriente Médio mudou em detrimen
to dos Estados Unidos e de Israel desde os 
Acordos de Oslo de 1993, quando os pales
tinos se dobraram à falta de opções à hege
monia de Washington na região. Em ape
nas duas semanas, de 2 a 15 de setembro, 
Israel foi forçado pelo governo de Recep 
Tayyip Erdogan (no caso da Turquia) ou 
pela pressão das massas árabes (no Egito e 
na Jordânia) a retirar os três embaixadores 
que tinha em países do Oriente Médio, em 
Ancara, no Cairo e em Amã. 

Israel enfrenta, por culpa da sua pró
pria arrogância, um isolamento sem pre
cedentes, enquanto novas alianças se for
mam e novas realidades se consolidam 
na região à sua revelia. A Turquia faz um 
acordo militar com o Egito, ameaça Israel 
com o aumento de sua presença naval no 
Mediterrâneo e promete proteger novas 
flotilhas para Gaza. A frente anti-Irã a que 
os EUA dedicam seus esforços desde o se
gundo mandato de Bush está ruindo. 

Tel-Aviv não tem mais política externa 
do que se pendurar na proteção de Wash
ington, garantida pela pusilanimidade dos 
democratas ante a chantagem do lobby 
sionista. Covardia inútil, pois republica
nos como o pré-candidato Rick Perry acu
sam Obama de "insultar Israel" ao tratá-lo 
(mesmo que retoricamente) em pé de igual
dade com os palestinos e acabam de eleger 
um deputado em um distrito judeu de No
va York onde não venciam desde 1920. 

Fora os EUA, resta a Israel o abraço dos 
afogados com a Arábia Saudita e outras 
monarquias anacrônicas do Golfo Pérsi
co, igualmente temerosas do futuro. As li-
deranças republicanas noCongresso que
rem o fechamento do escritório palestino 
em Washington, o fim da ajuda econômi
ca à Autoridade Palestina e o corte de ver
bas à ONU. Segundo o Yedioth Ahronoth 

(ynetnews.com), maior jornal de Israel, o 
chanceler Lieberman ameaçou romper a 
coalizão com Benjamin Netanyahu se es
te não anular os acordos de Oslo, anexar 
os assentamentos judeus na Cisjordânia e 
congelar os fundos da Autoridade Pales
tina (ele nega). Mas está desaparecendo o 
Oriente Médio dos anos 1990 (para não 
falar de 1948) e mesmo que vençam em 
2012, os republicanos dos EUA não pode
rão recriá-lo, por mais que culpem Oba
ma pela Primavera Árabe e lamentem a 
queda de Hosni Mubarak. 

Claro que, como diz Mahmoud Abbas, 
"tempos muito difíceis" aguardam seu 
povo. Sua proposta teve o apoio de 83% da 
opinião pública palestina e de manifesta
ções em Ramallah e Nablus, mas colonos 
judeus invadem as terras de palestinos, 
derrubam suas árvores e depredam suas 
casas e mesquitas, enquanto o exército de 
Israel planta minas terrestres, os treina 
para lutar e lhes fornece gás lacrimogêneo 
e bombas de efeito moral. Recentemente, 
o Supremo Tribunal de Israel aprovou a 
desapropriação de mais terras palestinas 
para construir ferrovias para os assenta
mentos judeus. O cenário para uma tercei
ra Intifada e uma longa violência está sen
do armado, mas como todas as tentativas 
de Israel de intimidar e humilhar seus vi
zinhos na última década, vai aprofundar 
ainda mais o isolamento de Tel-Aviv - e 
é possível que ambos os lados percam o 
controle dos acontecimentos. • 

Fo
nte

: C
ar

ta 
na

 E
sc

ola
, S

ão
 P

au
lo,

 n.
 61

, p
. 2

2-
26

, n
ov

. 2
01

1.

http://ynetnews.com
Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 61, p. 22-26, nov. 2011.




