
S
ó A MÉDIO e longo prazo se 
poderá comprovar se foi um 
ponto fora da curva ou o iní
cio de uma inflexão decisi
va, mas nesta Assembleia-

-Geral da ONU houve um questionamen
to da hegemonia dos Estados Unidos co
mo não se via desde ofimdaGuerraFria, 
tanto no sentido de consenso ideológico 
quanto no de liderança militar. 

0 sintoma da rachadura no consen
so veio do Brasil, país importante e com 
relações tradicionalmente cordiais com 
Washington. Depois de cancelara visita de 
EstadoaBarackObamaem Washington em 
protesto contra a vigilância da NSA sobre 
seu próprio gabinete e a Petrobras, Dilma 
abriu a Assembleia-Geral com "um dis
curso furioso, a condenação mais pública e 
ruidosa e a consequência diplomática mais 
grave das revelações sobre espionagem 
dos EUA até agora", segundo o Guardian. 
Contrastou tanto com a tibieza das rea
ções europeias quanto com o tom morno e 
economicista da própria brasileira em 2012. 

A falsidade do pretexto do "combate 
ao terrorismo" foi devidamente denun
ciada e a crítica da bisbilhotice do gover
no dos EUA, explicitamente nomeado, 

vinculada à defesa da democracia e dos 
direitos humanos no mundo e não ape
nas onde convém a Washington: "Sem o 
direito à privacidade não há verdadeira 
liberdade de expressão e opinião e, por
tanto, não há efetiva democracia". Com 
a referência ao próprio passado de "luta 
contra o arbítrio e a censura", a brasileira 
mostrou a quem pudesse interessar seu 
engajamento pessoal no discurso. 

A insensatez do ex-encarregado de 
negócios Eduardo Sabóia ao ajudar a 
fuga do senador boliviano Roger Pinto 
Molina teve consequências muito mais 
amplas do que poderiam ter imaginado 
ele ou o ex-chanceler Antonio Patriota. 
Dilma, que segundo o jornal Valor já se 
queixava de que o Itamaraty fazia "muita 

diplomacia e pouca política externa", 
parece ter compreendido o alcance dos 
símbolos e de uma visão estratégica. 
Desde que não se fique apenas na retó
rica, bem entendido, mas Dilma apontou 
medidas mais concretas: anunciou no
vos esforços do País, tecnológicos e ou
tros, para se proteger da espionagem e 
a propostas de mecanismos multilate
rais de gestão da internet e neutralida
de da rede. 

O restante do discurso brasileiro teve 
conteúdo mais semelhante aos de anos an
teriores, mas com tom mais político, inci
sivo e contundente. As menções ao desen
volvimento e ao combate à pobreza foram 
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enquadradas pela referência às manifes
tações de junho, interpretadas como exi
gência de mais direitos, participação e con
quistas sociais. E a questão da ampliação do 
Conselho de Segurança, pela ênfase na au
sência de saída militar, no repúdio ao unila-
teralismo, e na necessidade de calar as ar
mas, "convencionais ou químicas, do gover
no ou dos rebeldes" e de implementar a con
cretização de um Estado Palestino soberano. 

Obama falou em seguida por 43 mi
nutos quase só sobre "Oriente Médio e 
Norte da África" (ante 23 de Dilma, que 
abordou vários temas), para afirmar que 
está pronto a usar unilateralmente a 

força militar e ao mesmo tempo dispos
to a dar uma chance à diplomacia. Só 
mencionou a espionagem para dizer que 
seu governo vai "rever" procedimentos. 

Mais do que a brasileira, o estaduni
dense quis se explicar ao público inter
no. Suas atitudes em relação à espiona
gem e ao intervencionismo têm pare
cido militaristas e autoritárias aos de
mocratas mais à esquerda, hoje rebe
lados a ponto de terem inviabilizado a 
nomeação de Larry Summers, o favo
rito de Obama, para a sucessão de Ben 
Bernanke no Fed. Ao mesmo tempo, pa
recem fracas e hesitantes ao tradicio
nal consenso industrial-militar, hoje 
reforçado pelo complexo de inteligên
cia, telecomunicações e informática. E 
são hostilizadas pela direita republica
na, convicta de que os EUA nada têm a 
ganhar na Síria a ponto de se alinhar 
a Vladimir Putin e Bashar al-Assad, ao 
mesmo tempo que luta para bloquear 
a "esquerdista" reforma da saúde de 
Obama com uma determinação capaz 
de levar o próprio país ao calote. 

A tentativa de agradar ou pelo menos 
tranquilizar tantos interesses diver
gentes explica a série de contradições 
de seu discurso. Por um lado, reafirmou 
que os Estados Unidos são "excepcio
nais" por se levantarem "não somente 
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por nossos próprios restritos interes
ses, mas pelo interesse de todos". Por 
outro, que "estamos preparados para 
usar todos os elementos de nosso po
der, inclusive força militar, para asse
gurar nossos interesses principais na 
região". E ainda, por absurdo que pos
sa soar, que seu país "tem uma humil
dade conquistada com esforço no que 
se refere à sua capacidade de determi
nar acontecimentos em outros países". 

A menção ao Egito foi sintomática pe
lo festival de adversativas: "Mohamed 
Morsi foi eleito democraticamente, mas 
se provou relutante ou incapaz de go
vernar de uma forma inclusiva. O go
verno interino que o substituiu respon
deu aos anseios de milhões, mas tomou 
decisões incompatíveis com a democra
cia (...) os EUA foram atacados por todos 
os lados desse conflito interno, acusados 
de apoiar a Irmandade Muçulmana e de 
planejar sua queda. Na verdade, evita
ram escolher lados, nosso interesse tem 
sido incentivar um governo legítimo". 

Em uma passagem, diz que "a noção de 
Império Americano pode ser propagan
da útil, mas não nasce da política atual". 
Em outra, que "o perigo para o mundo 
não é que os EUA estejam ansiosos por 
se envolver nos assuntos de outros países 
(...), é que possam se desengajar, criando 
um vácuo de liderança que nenhuma ou
tra nação está preparada para assumir". 

Mais importante do que tantas frases 
que se anulam umas às outras, foi o que 
não disse: não houve ameaças explícitas 
de intervenção na Síria ou no Irã. Em vez 
disso, as menções práticas foram à co
laboração com a Rússia para desmante
lar o arsenal químico e à via diplomáti
ca. Houve um recuo, não só em relação 
a Bush, como ao próprio Obama de há 
não muito tempo. Quanto isso decorre 
da postura decidida da Rússia e China e 
quanto das divisões políticas e fragili
zação financeira dos EUA pode ser de
batido, mas sugere uma nova partilha 

do poder global em vias de se solidifi
car, ainda que Washington a aceite com 
certa relutância. 

O terceiro discurso a atrair as aten
ções do mundo foi o do novo presiden
te do Irã, Hassan Rouhani, que che
gou a Nova York à frente de uma "ofen
siva de charme", como a intitulou a mí
dia ocidental. Libertou dezenas de pre
sos políticos, renegou as provocações 
de Mahmoud Ahmadinejad, promoveu 
um início de abertura interna e deu si
nais de estar disposto e ter aval do aiatolá 

Khamenei para dar garantias sérias de 
que não construirá armas nucleares em 
troca da suspensão das sanções e do re
conhecimento de seu direito a um pro
grama nuclear pacífico. 

Houve especulação em torno de um 
encontro direto entre Obama e Rouhani, 
que não aconteceu por falta de "uma es
tratégia clara", segundo Teerã, ou ques
tões de "política interna" do Irã, segun
do Washington. Mas Rouhani foi acolhi
do com relativa simpatia pela mídia oci
dental, enquanto Israel se isolou ao re
tirar sua delegação do plenário em pro
testo contra sua presença e pretender de
nunciá-lo como "hipócrita e cínico". 

"Neste ato da ONU, o Irã é o astro e 
Israel o ranzinza que fica de fora", adver
tiu o jornal israelense Haaretz. Ou coi
sa pior, pois Benjamin Netanyahu se en
gajou numa ofensiva de franca antipatia 
nos últimos meses, ao desafiar o mundo 
com novas construções na Cisjordânia, 
desmantelar instalações doadas por eu
ropeus aos palestinos e até maltratar um 
diplomata francês e confiscar a ajuda hu
manitária que insistia em levar a esse po
vo oprimido. Se Tel-Aviv não se der con
ta de que a configuração do poder mun
dial está em vias de mudar, corre o risco 
de descobrir tarde demais que não tem 
mais solo sob os pés. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 19, n. 768, p. 56-58, 2 out. 2013. 




