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Relações
Brasil-Estados Unidos

Os indefesos
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norte-americanas são frequentemente percebidas como uma
reação a questões que irritam
Washington, como certas manifestações localizadas de nacionalismopopulistaemalgunspaíses da região.
Assimetriasdepoderedeestágio de desenvolvimento à parte,
não parece haver razões que impeçam os dois principais países
doHemisfériodebuscarestabelecer uma relação estratégica,
positiva, importante e que,
quando necessário, seja também, para usar uma frase do exembaixador soviético em Washington Anatoly Dobrynin,
“um compromisso frutífero de
interesses”. Os dois países,
além das características já mencionadas em matéria de tamanho territorial, demográfico e
econômico,compartilham valores políticos e culturais essenciais. A sociedade brasileira, assim como a norte-americana,
temorigem multiculturale multiétnica; é também um melting
pot que, não obstante os problemas sociais que ainda enfrenta,
tem uma mobilidade econômica e social raramente encontrada em outros países.
Do lado de Washington, é de
esperar que a importância da
parceria com o Brasil receba os
devidos reconhecimento e prioridade. Parcerias não excluem
eventuaisdiscrepânciasemrelaçãoacertosassuntos.Narealidade,diferençasocasionaisde percepções constituem a essência
da convivência entre duas naçõesdemocráticas,ondeosvalores básicos que predominam
são comuns a ambas.
Do lado de Brasília, parece
oportuno promover uma ampla
reavaliação das relações entre o
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BrasileosEstadosUnidos,exercício fundamental no mundo
pós-guerrafria, globalizadoe interdependente,equeassiste,entre maravilhado e apreensivo, à
emergência de novos gigantes
no cenário das grandes decisões
internacionais.
Ofimdaguerrafriaeoextraordinário aumento da velocidade
do fenômeno conhecido como
globalização trouxeram uma
grande instabilidade às relações
internacionais. Bastaria citar, à
guisa de exemplo, que a internacionalização dos processos produtivos tornou o protecionismo,quefoiumaferramentabemsucedidadaindustrializaçãobrasileira, um instrumento ineficaz
e obsoleto de proteção dessa
mesma indústria.
No mundo da razão, 2012 poderia ser o ponto de partida de
uma nova fase, de uma nova parceria menos assimétrica, entre
as duas mais populosas nações
democráticasdomundoocidental. O caminho poderá ser complexo e, às vezes, eivado de dificuldades, de lado a lado. O êxito
da empreitada dependerá da capacidade de cada um dos lados
avaliar os desafios e as oportunidades de um oportuno relançamento das relações bilaterais
com uma visão estratégica de
longoprazoe,sobretudo,semos
preconceitos do passado.
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Ambiguidades,
preconceitos, desafios
e perspectivas
de uma nova parceria
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visitada presidente Dilma Rousseff
a Washington, em
março, poderá sinalizar com maior
clareza qual será o
tom das relações entre o Brasil e
os Estados Unidos para o futuro
próximo. Os dois países, além
de serem os mais populosos,
constituemasduasmaioreseconomias das Américas e não seria
umabsurdoimaginarqueumentendimento mais amplo e frutífero entre ambos seja um elemento essencial para uma cooperação hemisférica em bases
mais equitativas.
Em termos formais – alguns
diriam “em linguagem burocrática” –, a relação Brasil-Estados
Unidos é intensa, diversificada
e apresenta uma agenda com assuntosestrategicamenteimportantes, para os dois países e para
asrelaçõesinternacionaisemgeral, como é o caso, entre outros,
dotemadaenergia.Parece,todavia, faltar em ambos os lados o
convencimento de que a parceria entre os dois países deve ser
“para valer”.
Alguns importantes políticos
norte-americanos, como o expresidente Richard Nixon em
1971, fizeram declarações do tipo: “Para onde for o Brasil irá o
restodocontinente”.Taisdeclarações foram, como era de esperar, mal recebidas na América
hispânica. E até mesmo no Brasil, a despeito do ufanismo oficial, foram recebidas com uma
certa desconfiança, inclusive
pelas autoridades de então. Recorde-se que o governo militar
tinha uma retórica antiesquerdista e anticomunista, o que,
por si só, já serviria para alinhar
inequivocamente o Brasil com
os Estados Unidos em tempos
de guerra fria.
Na verdade, contudo, a desconfiança mútua permeou com
frequência as relações bilaterais. Os Estados Unidos reagiam com ambiguidade e, às vezes, com mal disfarçada hostilidadeainiciativasbrasileiras destinadas a reforçar a cooperação
hemisférica, como foi o caso da
Operação Pan-Americana, lançada por Juscelino Kubitschek
em 1958, que acabou substituída
pela Aliança para o Progresso,
fruto de uma ação unilateral dos
Estados Unidos. A ambiguidade
emrelaçãoàiniciativadeKubitschek transformava-se em hostilidade quando os temas comerciais vinham à baila. Quando o
Brasil,juntamente com aArgentina,oParaguai eoUruguai,buscava fortalecer a integração regionalpor meio do Mercado Comum do Sul (Mercosul), a então
secretária de Estado Madeleine
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LUIZ AUGUSTO DE
CASTRO NEVES

Albright criticou o empreendimento, dizendo que o Brasil deveria focalizar a sua atenção na
Área de Livre Comércio das
Américas (Alca), iniciativa norte-americana. (Albright foi posteriormente desmentida pelo
presidente Bill Clinton, em entrevista à imprensa nos jardins
do Palácio do Alvorada, mas as
suas declarações davam uma
boa medida da atitude de “indiferença benigna” que caracterizavaasrelaçõesbilaterais eexistia também no lado brasileiro.)
As relações entre os dois países ainda dão a impressão de
que estão presas à mentalidade
quepredominouduranteaguerra fria. Parece haver no Brasil
uma percepção generalizada de
queo establishmentnorte-americanodepolíticaexternanãoatribui a devida prioridade às relações com o Brasil. As atenções
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s cidadãos de
Salvador ficaramliteralmente indefesos, à
mercêdebandidos – com e
semfarda. Asituação nãopoderia ter sido mais dramática,
com a insegurança se alastrando para todo o Estado da Bahia.
Osrelatoseimagenssãoimpactantes, com as pessoas totalmente desprotegidas, vivendo,
algumas,situaçõesdescritascomo de terror, quando do saqueio de casas, por exemplo.
Se uma família tem a sua casa saqueada, o que pode fazer?
Telefonarpara apolíciaem greve?Deve,nafalta deopção,simplesmente submeter-se aos invasores, ficando sujeita às piores arbitrariedades? Pode ela
se defender?
Na rua, os relatos são tenebrosos, com mendigos assassinados,ônibusinvadidosporsupostos policiais, armados, sendo essa suspeita levantada pelo
próprio governador. Quando
os responsáveis pela segurança
pública assumem atitudes de
vândalos, observa-se um esfacelamento do próprio Estado.
Uma das funções, se não a
principal, do Estado consiste
em assegurar a integridade física, do corpo, de seus cidadãos.
Se cidadãos pagam impostos, é
para que essa atividade básica
seja assegurada. Se as pessoas
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vivem aterrorizadas em casa,
têm medo de sair à rua, evitam
qualquertipodeexposiçãopública,éporqueadefesadavidadesaparecedohorizonte,substituída
pelo medo da morte violenta.
O medo da morte violenta, no
dizer de Hobbes, é a condição
básica para que os indivíduos
deixem o quedenomina “estado
de natureza”,cuja característica
central é a insegurança total, em
que nem a vida é garantida. Ora,
a situação na Bahia, com potencial de expansão para todo o
País, é o que se poderia chamar
deuma volta ao“estadodenatureza”, jogando os cidadãos à defesa de si mesmos.
O Estado, em situação normal, garantiria – embora precariamente, no Brasil – a segurança dos cidadãos. Em contexto de
motim e greve, os cidadãos são
abruptamente remetidos à defe-

Policiais grevistas
armados, desafiando a
lei e a autoridade,
são a negação do Estado
sa da própria vida e dos seus, assim como dos seus bens. Se o Estado cumprisse suas funções, tal
autodefesa não seria necessária.
Ora, a situação torna-se, então, esdrúxula. A autodefesa implica que as pessoas tenham os
meios de assegurá-la. E meios
significam armas de autodefesa.
Imaginemumacasasendoassaltada, saqueada, não tendo os cidadãos a quem recorrer. O telefone da Polícia Militar é inútil. A
submissão daí derivada, a de cidadãos indefesos, é a de abolição da liberdade de escolha.
Não há aqui escolha possível. O
cidadão torna-se servo.
Os últimos anos foram caracterizados por campanhas intensas de desarmamento, como se
os cidadãos de bem fossem os
responsáveis pela criminalidade. Evidentemente, os criminososnãoforam“desarmados”,como a situação na Bahia mostra
com particular ênfase. Os homicídios nos dias de greve, ou melhor, de motim, chegaram a 136.
Os cidadãos tornaram-se indefesos pela omissão do Estado,
quesemostraincapazdeassegurar a conservação da vida, bem
primeiroemaiordetodasaspessoas. O desarmamento, no caso,
expõetoda ainsegurançaproduzidapelopróprioEstado.Aspessoassãosimplesmentefragilizadas, devendo conviver com o
medo da morte violenta.
Acrescente-seaissoqueosencarregados da segurança pública, os policiais militares, passaram, alguns, a agir como bandidos, portando armas que afrontamo próprio Estado de Direito.
Policiais grevistas armados, desafiando a lei e a autoridade, são
a negação mesma do Estado. Para além de o atual ordenamento
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constitucional proibir a greve
de policiais, o fato de desrespeitarem a lei brandindo armas levaessedesrespeitoaograumáximode criminalidade.Issocaracteriza um motim! Uma medida
elementar seria esses policiais
deixaremsuasarmas nainstituição a que pertencem, a Polícia
Militar.Oportedearmasporpoliciais grevistas é uma afronta. E
para os cidadãos, uma fonte suplementar de medo.
Convém distinguir a insubordinação, o uso da violência, de
uma reivindicação legítima de
policiais militares por melhores
salários. Não é, de fato, concebível que policiais – cuja função
deveria consistir em assegurar a
vida e os bens dos cidadãos, o
cumprimento da ordem pública
– sejam obrigados a viver em
condições que se caracterizam
pela insegurança dos seus. Não
podeumpolicialmilitarserobrigado a conviver com marginais
que deve combater.
O descaso do poder público
para com eles é o resultado do
descaso desse mesmo poder para com os cidadãos. É como se a
segurança e a vida não fossem
prioritárias. A situação fica ainda mais gritante quando os cidadãos percebem a corrupção generalizada e o desvio de recursos públicos como práticas absurdamente “normais”. Normal seria a segurança física, e
não a sua ausência.
No meio desse “estado de natureza”, dessa insegurança e do
medo generalizados, com cidadãos acossados, uma notícia da
Polícia Civil baiana, anterior à
“greve”, pode abrir caminho para que um controle efetivo de
armas possa ser efetivado no
País, possibilitando, assim, que
soluções técnicas tomem o lugar de declarações ideológicas.
Trata-sedacompra,poressainstituição, de pistolas com um
chip identificador, contendo informações como a numeração
das armas. Pode-se, dessa maneira, controlar o uso que está
sendo dado a essas armas, assim
como se torna possível seguir
seus deslocamentos.
Imaginem se os policiais militares da Bahia portassem pistolas com chip identificador. Seria
possível determinar imediatamente onde essas armas se encontram e quem é seu portador.
No caso da suspeita de que policiais militares teriam parado
um ônibus, obrigando os passageirosadescer,contribuindopara o caos urbano, seus autores
poderiam ser imediatamente
identificados.Eisumaoportunidade de o País ser dotado de um
GPS das armas, com a fiscalização correspondente.
✽
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
EDUCAÇÃO
Em frangalhos

Dia destes comprei dez doces em
padaria conceituada e bem frequentada de São Caetano, funcionários bem apessoados, uniformizados, gentis. Na hora de calcular
o valor a ser pago, a atendente
voltou-se para um colega e – pasmem! – perguntou-lhe quanto seria o preço dos dez doces. É esse
o retrato da educação nos dias
atuais, tão bem apresentado no
editorial Desastre na educação
(9/2, A3), mostrando a prioridade
dada à criação de várias universidades (quem não se lembra do
ufanismo do ex-presidente ao discorrer sobre o assunto?), com facilidades para acesso aos cursos
superiores, em detrimento da
educação básica. Ficamo-nos perguntando: como atuarão os futuros engenheiros, médicos, advogados e outros profissionais que
dependem, e muito, de uma base

sólida para cálculos, muita leitura e entendimento do que é lido?
APARECIDA DILEIDE GAZIOLLA
rubishara@uol.com.br
São Bernardo do Campo

INFLAÇÃO
O instituto que calculava

A péssima política para a educação herdada do governo Lula e
mantida pelo governo Dilma tem
trazido aos jovens brasileiros, dada a qualidade ruim do ensino
nas escolas, dificuldade para conseguirem empregos em empresas bem equipadas, que necessitam de pessoal qualificado. Só
mesmo na administração pública
petista, neste período, elementos
sem a mínima capacidade para a
função têm acesso a altos cargos.
Hoje basta ser sindicalista para
ocupar essas elevadas funções públicas. Quem perde é o Brasil.

O IBGE informou que o IPCA,
cognominado inflação oficial (esta difere radicalmente daquela
que o cidadão vê dia a dia), fechou em 0,56% em janeiro, acrescentando: levemente superior a
dezembro (0,50%). Por outro lado, informa que a inflação de
2011 fechou em 6,5%, no teto da
meta (se fosse 0,01% a mais o
Banco Central teria de se explicar). Quanta precisão! O IBGE
tem de calcular com muito carinho a inflação, pois é um fator político delicado, por isso, faz o malabarismo numérico para não desagradar à “presidenta”. Lembram-se do “efeito Orloff”? Os
hermanos já estão praticando a
prestidigitação dos números de
inflação há muito tempo.

JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA
jwlcosta@bol.com.br
São Paulo

ALBERTO B. C. DE CARVALHO
albcc@ig.com.br
São Paulo

Péssima política

Maioridade sem maturidade

Há 18 anos Fernando Henrique
Cardoso, ministro da Fazenda do
governo Itamar Franco, criou a
Unidade Real de Valor (URV),
uma moeda escritural de transição que deu origem ao real e liquidou com a inflação no Brasil. A
disciplina fiscal, que deu a Lula e
a Dilma folga para injetar dinheiro na economia, também começou no governo FHC, com a Lei
de Responsabilidade Fiscal. A estabilidade da economia chega à
maioridade, mas ainda falta maturidade aos atuais governantes.
CARLOS IUNES
canhoba@bol.com.br
Bauru

PETROBRÁS
Cabide petista

O lucro da PeTrobrás caiu. Em
contrapartida subiram 49% as

despesas com a folha de pagamentos! Se continuar sendo cabide de emprego dos que vestem a camisa do PT nas eleições, vulgo “cabos eleitorais”,
em poucos anos a PeTrobrás,
antiga Petrobrás, nem o pré-sal
salva! Se cuidem, investidores...
BEATRIZ CAMPOS

que diz: para quem já está no inferno, não custa falar com o diabo. Em matéria de vender a alma ao diabo para se manter no
poder, o PT é imbatível! Vade
retro!
JOSÉ MILTON GALINDO
galindo52@hotmail.com
Eldorado

beatriz.campos@uol.com.br
São Paulo
Nada é para sempre
ELEIÇÃO MUNICIPAL
Marta x Kassab

Manchete do Estadão na edição de quinta-feira: Marta rejeita mãos dadas com Kassab. A parte boa é que, até que enfim, alguém do PT tem a coragem de
discordar do deus Lula, “o iluminado”. A ruim é que o PT já
anda de mãos dadas com Sarney, Collor, Renan Calheiros,
Romero Jucá, Michel Temer, para ficar só em alguns exemplos.
Marta, há um ditado popular

Ao ler a declaração da senadora
Marta Suplicy (PT-SP) de que
não quer o prefeito Gilberto
Kassab no palanque do PT na
campanha para a Prefeitura paulistana, veio-me à mente a seguinte indagação: de onde ainda
viria tanta rejeição de correligionários petistas a políticos conservadores e de direita? Se for
por motivos pessoais, não entro
no mérito da questão. Mas se
for por questões de incompatibilidade ideológico-partidária, o
tempo já mostrou que nada é pa-

