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Roberto Simon

Foi com alívio que Steven
Walt, professor de Harvard, re-
cebeu a notícia da abertura di-
plomática da Rússia que evitou
uma intervenção militar na Sí-
ria. O problema, diz Walt, é que
Barack Obama não sabe o que
quer – eliminar o arsenal quími-
co sírio ou derrubar o regime
de Bashar Assad? Os america-
nos, porém, entendem que di-
zer quem manda em Damasco
não é do interesse dos EUA e,
portanto, não justifica uma no-
va intervenção. Walt esteve na
semana passada em São Paulo,
onde conversou com o Estado.

● Um acordo para eliminar as
armas químicas de Assad lhe
inspira otimismo?
Não sei se estou otimista, mas
certamente é uma grande opor-
tunidade. É uma chance de o
governo Obama sair de uma
posição complicada na qual se

meteu. Mas não será fácil arti-
cular um acordo que envolva
todas as armas químicas da Sí-
ria, muito menos fazer isso ra-
pidamente. A principal ques-
tão é se os EUA centrarão o fo-
co apenas nas armas químicas,
tomando o tempo que for ne-
cessário para submetê-las a
um controle externo e eliminá-
las, ou se nosso verdadeiro ob-
jetivo é tirar Assad do poder. A
resposta à essa pergunta eu
não sei e, provavelmente, tere-
mos ela em breve.

● O problema, então, é mais polí-
tico do que técnico?
É tanto político quanto técni-
co, pois livrar a Síria de armas
químicas exige um grande es-
forço. Assad tem muitas dessas
armas e elas estão escondidas
em vários lugares. Ter certeza
de que todas foram descober-
tas leva tempo, é preciso prepa-
rar o trabalho das pessoas que
entrarão para fazer essas inspe-
ções e devem ser inspetores
em quem confiamos. São deta-
lhes técnicos. Mas há ainda
questões políticas. Mesmo se
conseguirmos uma solução
completa para o problema das
armas químicas, haverá ainda
uma guerra civil em curso. A

primeira questão não muda em
nada a segunda. Mil pessoas
morreram com armas quími-
cas. Outras 100 mil foram mor-
tas com armas convencionais.

● Por que o sr. discorda do argu-
mento de Obama de que é preci-
so punir Assad pelo uso de ar-
mas químicas ou a credibilidade
dos EUA estará comprometida?
O fato de recorrermos às ar-
mas em uma situação assim,
que não é do interesse nacio-
nal, não diz nada sobre o que fa-
remos diante de questões que
são realmente importantes. Se
escolhermos não usar a força
na Síria, porque entendemos
que é uma má ideia, não signifi-
ca que deixaremos de recorrer
a meios militares quando nos-
sos interesses estiverem em jo-
go. E há um segundo elemento:
os EUA lutaram cinco guerras
desde 1990, usam drones e ou-
tros instrumentos militares em
vários países, mataram Osama
bin Laden. É improvável que al-
guém questione a credibilida-
de dos EUA. A ideia de que te-
mos de continuar a atacar ou-
tros países para mantê-la é pou-
co inteligente.

● E em relação ao argumento do

“excepcionalismo” americano?
Discordo da ideia de que os
EUA têm o direito de fazer cer-
tas coisas porque são “espe-
ciais”. Muitas das grandes po-
tências ao longo da história
acreditavam ser “especiais”: a
Grã-Bretanha, por exemplo,
via seu papel no mundo como
excepcional. Os EUA são dife-
rentes porque nunca na histó-
ria um país teve tanto poder.
Mas isso não significa que ele
tem o direito ou a obrigação de
agir sempre. O perigo de ver os
EUA como especiais é que co-
meçamos a pensar que somos
mais inteligentes ou que conhe-
cemos melhor nossos objeti-
vos ou temos uma nobre mis-
são. Isso nos leva a situações
desastrosas, como a guerra no
Iraque, onde deixamos trilhões
de dólares, perdemos milhares
de soldados e causamos imen-
so sofrimento aos iraquianos.

● Pesquisas mostram que a
maioria nos EUA é contra a inter-
venção. É o legado do Iraque?
O sofrimento humano cria em-
patia e um desejo de fazer al-
go. Mas isso é só o começo. A
segunda etapa é uma avaliação
cautelosa sobre qual é o me-
lhor caminho a ser seguido, de
modo a alcançar objetivos. No
caso sírio, os americanos estão
dizendo duas coisas: primeiro,
determinar quem deve gover-
nar a Síria não é do nosso inte-
resse. Segundo, o argumento
moral não faz tanto sentido,
pois é possível que uma inter-
venção piore ainda mais a si-
tuação. A visão dos america-

nos é muito clara e positiva – e
melhor do que a de muita gen-
te em Washington.

● A instabilidade provocada pela
Primavera Árabe acelerou a per-
da de influência dos EUA na re-
gião. Isso é inevitável?
A capacidade dos EUA em de-
terminar tendências sociais e
políticas no Oriente Médio
nunca foi grande. Nem mesmo
no após a 2ª Guerra ou nos
anos 90. O que fomos capazes
de fazer foi manter relações
com governos específicos, de
modo que, sob certos aspec-
tos, eles cooperassem em tro-
ca de apoio. Portanto, havia
uma relação próxima com o go-
verno Hosni Mubarak. A Ará-
bia Saudita é outro exemplo.
Mas isso não significa que éra-
mos capazes de controlar a
evolução política dentro des-
ses países. Com a Primavera

Árabe, quando houve uma ex-
plosão política, ficou ainda
mais difícil para os EUA tentar
gerenciar a situação.

● E o que isso significa?
Há uma notícia boa para nós:
não precisamos ter o controle
da região e estaremos muito
bem independentemente de
como esses lugares evoluírem.
Os EUA não precisam contro-
lar o Oriente Médio para esta-
rem seguros. Temos apenas de
tomar cuidado para que ne-
nhum outro país, hostil aos
EUA, consiga, sozinho, contro-
lar toda a região. Mas isso é fá-
cil, pois ninguém está perto
disso. Nem o Irã, nem a China
– a URSS tampouco pôde.

● Sobre a espionagem dos EUA
no Brasil, se o sr. fosse assessor
da presidente Dilma Rousseff,
aconselharia ela a cancelar a visi-
ta a Obama?
Não sei se os EUA estavam deli-
beradamente mirando empre-
sas como a Petrobrás ou se foi
um caso em que a Agência Na-
cional de Segurança agiu fora
de controle, coletando uma
quantidade imensa de informa-
ções sobre tudo e isso atingiu
também alvos brasileiros. Não
ficaria surpreso em descobrir
que foi o segundo cenário. Será
que valeria o risco de ser pego
espionando brasileiros dessa
forma e colocar em xeque a re-
lação? Foi uma trapalhada ame-
ricana. Sobre meu conselho, di-
ria a ela para ir a Washington e
transformar essa questão num
tema da agenda internacional.
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Crise na Síria diz muito sobre os EUA
Os americanos estão simplesmente cansados de suas intervenções militares e não acreditam que elas tenham feito algum bem ao Oriente Médio
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‘Os americanos estão
certos sobre a Síria’

Steven Walt, professor da Universidade Harvard

Em toda a longa história de dis-
cursos presidenciais ameri-
canos, terá havido algum

mais estranho do que este? Com a
solenidade apropriada a uma decla-
ração de guerra, o presidente Ba-
rack Obama informou ao povo, na
terça-feira à noite, que uma votação
sobre uma ação militar no Congres-
so havia sido adiada porque a Rússia
estava costurando uma iniciativa di-
plomática que poderia – ou não –
pôr as armas químicas da Síria sob
controle internacional. Não foi um
discurso de Gettysburg.

Haverá muitas outrascurvas na es-
trada para Damasco, mas a política
vista nas últimas semanas, desde o
uso criminoso de armas químicas na
Síria, em 21 de agosto, já nos diz mui-
to sobre os Estados Unidos. Primei-
ro, e mais importante, nos diz o que o
próprio Obama reconheceu em seu
discurso televisionado, citando as
palavras de uma carta que lhe foi en-
viada por um veterano: “Esta nação
está doente e cansada de guerra”.

Sim, a sombra de ser enganado
por Colin Powell (justo ele) sobre
as informações com respeito às ar-
mas de destruição em massa de Sad-
dam Hussein paira sobre o debate.
Mas não é essa a questão principal
para a maioria dos americanos. Se-
gundo pesquisa New York Times-
CBS, três quartos da população
acha que o governo sírio “provavel-
mente usou” armas químicas con-
tra civis – e, mesmo assim, são esma-
gadoramente contra a resposta mili-
tar americana defendida por Oba-
ma. Todos os congressistas reconhe-
ceram o fato, fossem eles republica-
nos ou democratas, a favor ou con-
tra atacar a Síria.

“Somente três ou quatro de pelo
menos mil eleitores com quem con-
versei defenderam uma ação mili-
tar”, diz o congressista democrata
Elijah Cummings. O senador Rand
Paul, filho de Ron Paul, uma estrela
em ascensão no Partido Republica-
no, diz que seus telefonemas são na

base de “100 para 1” contra a guerra.
O povo americano está simplesmen-

te “doente e cansado” dela. Não acredi-
ta que ela tenha feito algum bem ao
Oriente Médio. A guerra custou tri-
lhões de dólares, enquanto eles esta-
vam perdendo seus empregos e casas,
lutando para sobreviver, vendo suas
próprias estradas, hospitais e escolas
decaírem. No entanto, eis a grande iro-
nia: esta é a canção tema do próprio
Obama. Ele é o presidente que chegou
ao cargo para acabar com “uma década

de guerra” (frase que ele usou de novo
nesse discurso) e concentrado em
“construir o país”. Portanto, ele tanto
refletia como reforçava o sentimento
popular.

Se o melhor inimigo de Obama, o
presidente russo Vladimir Putin, não
houvesse interesseiramente saído em
sua defesa no último momento, esse
mesmo sentimento, provavelmente,
teria desferido um golpe devastador
na presidência. Pois, quando acorda-
mos, na segunda-feira de manhã, tudo

indicava que ele seria derrotado numa
votação na Câmara de Representan-
tes, se não no Senado.

“Isolacionismo” é o termo preguiço-
so aplicado à atitude encontrada tanto
em democratas como em republica-
nos. É verdade que os EUA têm uma
história de periodicamente se retraí-
rem para sua própria e vasta indiferen-
ça continental, como fizeram após a 1.ª
Guerra. Mas, desta vez, parece diferen-
te. Apesar de o isolacionismo beber na-
quelas mesmas fontes tradicionais, ele
perpassa não um país em impetuosa
ascensão no cenário mundial, mas um
temerosamente consciente de seu rela-
tivo declínio. Nos anos 20, os america-
nos não estavam preocupados com a
China em ascensão comer seu almoço
– e depois comprar o quiosque de ham-
búrguer. Agora, estão.

Mais alguns ingredientes especiais
dessa torta americana merecem

ser mencionados. Um deles é
Israel. É difícil exagerar o

impacto das preocupa-
ções com Israel na políti-

ca externa americana, em
geral, e em sua política para

o Oriente Médio em particu-
lar. Algumas das análises mais

empolgantes que li identificam
uma realpolitik israelense que

conclui que o desfecho menos pior
para Israel é que seus dois grupos

rivais continuem se massacrando: de
um lado, o Irã e a Síria, apoiada pelo
Hezbollah, de outro, o extremismo is-
lâmico sunita e os rebeldes orienta-
dos pela Al-Qaeda.

“Nossomelhorcenárioéqueelescon-
tinuem ocupados lutando entre si e não
virem sua atenção para nós”, diz um
agente de inteligência israelense, que
não quis se identificar, ao site buzzfeed.
com. “Deixe que eles se sangrem até
morrer: esse é o pensamento estratégi-
co aqui”, afirma Alon Pinkas, ex-cônsul
israelense em Nova York. Isto faz Ma-
quiavel parecer Mahatma Gandhi.

Depois, há os falcões intervencionis-
tas, como John McCain e Paul Wolfo-
witz, para os quais os EUA deveriam
agir mais decisivamente para permitir
que rebeldes mais moderados derru-
bem Assad.

Eles ficarão muito insatisfeitos com
um arranjo que só conseguirá conter as
armas químicas – e isso somente via um

acordo costurado pelos russos com
Assad. Ao lado deles estão os políti-
cos republicanos tão incuravelmen-
teradicaisque,paraeles,malharOba-
ma é mais importante do que parar
Assad. E há os tipos estratégicos ta-
rimbados – uma porção deles, de fa-
to, nos quadros militares america-
nos ou ligados a eles – que cuidadosa-
mente avaliam todas as implicações
estratégicas para os EUA e a região.
Sua mensagem é de cautela.

Por fim, há alguns intervencionis-
tas liberais humanitários, do velho
gênero dos anos 90, moldados pelas
experiências de Bósnia, Ruanda e
Kosovo. Obama nomeou como sua
embaixadora na ONU uma repre-
sentante quase emblemática dessa
persuasão, Samantha Power, a auto-
ra de um livro de 2002 chamado Ge-
nocídio.

Bem, a Síria é um problema infer-
nal. Esses intervencionistas huma-
nitários liberais não são a voz predo-
minante num governo caracteriza-
do pelo pragmatismo cauteloso que
põe a segurança em primeiro lugar,
mas estão lá.

Estou escrevendo esta coluna no
12.º aniversário dos ataques terroris-
tas de 11 de setembro de 2001, que
lançaram os EUA naquela década de
guerra – justificadamente, na res-
posta imediata à Al-Qaeda no Afega-
nistão, injustificada e desastrosa-
mente no Iraque.

Os EUA de hoje são muito diferen-
tes. Talvez, após alguns anos colo-
cando a própria casa em ordem, eles
voltarão – a despeito de suas muitas
falhas e hipocrisias – a ser a âncora
indispensável de algum tipo de or-
dem internacional liberal.

No entanto, em razão não só de
seus problemas domésticos estrutu-
rais, mas sobretudo da constelação
de poder global em transformação,
eu duvido. Para os muitos críticos e
inimigos declarados dos EUA, na Eu-
ropa e em todo o globo, eu digo ape-
nas o seguinte: se não gostavam da-
quele velho mundo em que os EUA
regularmente intervinham, vejam
se gostam do novo em que eles não o
fazem. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK
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Walt. ‘O problema é que
Obama não sabe o que quer’

Especialista fala sobre
perda de influência dos
EUA no Oriente Médio e diz
que intervenção militar na
Síria é uma péssima ideia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




