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Àderrubada do Muro de
Berlim, em 1989, seguiu-
se verdadeiro espetácu-
lo de queda de dominós,

quando movimentos sociais es-
pontâneos destituíram gover-
nos e provocaram mudanças ra-
dicais nos sistemas políticos em
todos os países até então sub-
metidos ao punho forte e impe-
rial da União Soviética (URSS).
Polônia, Alemanha Oriental,
Checoslováquia, Bulgária, Ro-
mênia, Hungria e a própria
URSS sofreram transições si-
multâneas para a democracia e
a economia de mercado. O mes-
mo vem ocorrendo em outros
países comunistas, como Chi-
na, Vietnã e Cuba. Contraria-
mente ao que diz a esquerda na
América Latina e no Brasil, as
mudanças foram benéficas, a
despeito de importantes dife-
renças no ritmo, profundidade e
escopo das transições em cada
país. Em todos eles o sistema
capitalista-democrático insti-
tuído é economicamente mais
próspero, socialmente mais in-
cludente, politicamente mais
estável e ecologicamente mais
sustentável que o socialismo.

Economistas, politólogos e
internacionalistas foram incapazes de identi-
ficar ex ante os fatores e dinâmicas que expli-
cariam o fracasso do socialismo. Ninguém
apontou a iminente ruptura de uma estrutura
totalitária de poder baseada na eliminação
dos fundamentos civis, políticos e econômi-
cos que constituem a cidadania moderna.
Com o propósito canhestro de eliminar a pro-
priedade privada dos meios de produção, as
ditaduras comunistas eliminaram as liberda-
des civis mais essenciais, com destaque para
o direito à vida dos que contestassem os po-
derosos. Sem garantias à vida, os indivíduos
perderam outros direitos: ao de ir e vir, ao tra-
balho livre, à pluralidade de informação, à
participação política, à prosperidade econô-
mica. Mas, sem eles, ninguém tinha estímulo
para trabalhar árdua e criativamente e a eco-
nomia jamais cresceu tanto quanto nos paí-
ses capitalistas-democráticos. Não deveria ter
sido tão surpreendente que massas de indiví-
duos descontentes viessem a arriscar a vida
para derrubar as ditaduras socialistas.

Aprendendo com o erro histórico, as ciên-
cias sociais atentaram para a inter-relação

entre as dinâmicas políticas, econômicas e
sociais. Assim, é possível especular com
mais segurança sobre o futuro dos países
que encaram o abismo da revolução socia-
lista, como a Venezuela, a Bolívia e o Equa-
dor. Em todos eles, arrisco-me a dizer, vere-
mos uma perversa combinação de baixo di-
namismo econômico; inflação e desempre-
go crescentes; exacerbação da intolerância
política liderada pelo governo; fuga de capi-
tal e de indivíduos talentosos. Crise econô-
mica, descontentamento e mobilização so-
cial e instabilidade política são conseqüên-
cias inevitáveis. Golpes de Estado tornam-
se, assim, muito prováveis.

Tornou-se evidente que a Venezuela cami-
nha rapidamente para a constituição de um
regime totalitário, marcado por restrições à li-
berdade individual somadas à tentativa de
mobilização da população pelo Estado, em
torno de uma ideologia intolerante e um mo-
delo econômico e social socialista historica-
mente fadado à falência. É nesse contexto, in-
clusive, que se deve interpretar tanto a recente
decisão de Chávez de cancelar a permissão do

canal privado RCTV — o mais
antigo e popular do país, que lhe
fazia oposição aberta — quanto
sua reação descabida à aprova-
ção, pelo Senado Federal brasi-
leiro, de moção pedindo a rea-
bertura da empresa.

A reação doméstica ao fe-
chamento da RCTV e a reação
do Senado e do governo do Bra-
sil marcam o início do fim do
governo Chávez. Internamente,
tem sido fervoroso o movimen-
to social espontâneo liderado
pelos estudantes em defesa da
liberdade de expressão. Se so-
marmos a eles os jornalistas in-
dependentes, os cidadãos mais
informados, os trabalhadores
das empresas privadas ameaça-
das de expropriação e os católi-
cos não alinhados ao chavismo,
temos as condições para for-
mação de um bloco de resistên-
cia social e política ao ditador e
seu regime. A reação brasileira
(enérgica no Senado e relativa-
mente tímida no Executivo) pa-
rece indicar que podem existir
limites externos à revolução so-
cialista que Chávez tenta impor
à sociedade venezuelana. Tais
limites podem se tornar mais
efetivos à medida que decisões
de Chávez criarem problemas
econômicos para empresas bra-
sileiras no âmbito do Mercosul.

O quadro venezuelano atual
reflete a perversa combinação
de três dinâmicas explosivas: (1)

deterioração econômica (produtividade, in-
flação, desemprego e infra-estrutura); (2)
agravamento do fosso social (pobreza, intole-
rância, criminalidade, saúde e educação); e (3)
autoritarismo (liberdades civis e políticas, cor-
rupção governamental). As dinâmicas que
surgem e se reforçam mutuamente num con-
texto como esse fragilizam as bases de susten-
tação do governo e do próprio regime político. 

Quanto tempo Chávez resistirá e quais as
chances de restauração da democracia depois
de sua saída são perguntas ainda difíceis de
responder. Mas seu fim é inevitável. Porém,
não sejamos ingênuos. Se é verdade que Chá-
vez cairá, precisamos compreender que as
condições para um retorno seguro à democra-
cia serão mais e mais comprometidas en-
quanto ele estiver governando. As tensões so-
ciais hoje estimuladas pelo coronel reduzem
as chances de conciliação entre grupos de
chavistas e antichavistas após a sua queda. E,
sem um forte sentimento de confiança mútua
entre adversários políticos, as chances de esta-
belecimento de um capitalismo-democrático
vigoroso pós-Chávez se tornam precárias.
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A FRASE QUE NÃO FOI PRONUNCIADA

Cana-de-açúcar 

HISTÓRIA DE BRASÍLIA

À s vezes o correio eletrônico traz boas
notícias. Em vez de spams ou notícias
sobre greves na cultura e nas universi-
dades públicas, vem um convite. De

quem? Da Unesco. Para onde? Paris. Uma des-
sas boas notícias chegou em maio convidan-
do-me para participar da reunião de especia-
listas “Para uma integração dos princípios da
diversidade cultural e do diálogo intercultural
nas políticas do desenvolvimento durável”.
Quando? Na melhor época do ano: na prima-
vera de Paris. 

Reuni os livros pertinentes e reli pesquisas
próprias que havia feito no Brasil para res-
ponder ao longo questionário, que acompa-
nhava o convite. A indagação central era: “Co-
mo o diálogo intercultural pode contribuir
para preservar a diversidade cultural e ao
mesmo tempo fomentar o desenvolvimento
sustentável?”

A intenção dos organizadores também era
clara: contestar a tese de Huntington sobre o
choque entre as culturas, em especial entre a
oriental e a ocidental, como veio explicar o
presidente da Unesco, Koïshiro Matsuura, na
fala de abertura. Rita Awad, diretora da Asso-

ciação Árabe para a Educação e Cultura, Alec-
so (um clone da Unesco) voltada para os po-
vos árabes, destacou a unidade na diferença:
diferentes povos das mais variadas religiões
que vivem no norte da África e no Oriente pró-
ximo falam a mesma língua, partilham o dese-
jo de viver em paz, defendem os direitos à di-
versidade e o respeito aos costumes e hábitos
particulares de cada povo. 

Se, de início, me surpreendi com a pre-
sença maciça de árabes na reunião (mais de
um terço do total dos convidados), esse fato
deixou de ser curioso quando ficou claro que
a Alecso financiara parte dos custos. Todas
as contribuições dos integrantes do grupo
Alecso foram feitas em árabe. Só aqui, e ago-
ra, fiquei sabendo que o árabe fora incluído
no rol das línguas oficiais da instituição, ha-
vendo tradução simultânea para o inglês,
francês, espanhol e chinês. Ainda bem! Pois
como seria possível sustentar um diálogo in-
tercultural e discutir questões de diversidade
e desenvolvimento sustentável numa verda-
deira babel de línguas, sem a ajuda de intér-
pretes altamente qualificados? 

Nessa reunião de experts, havia repre-
sentantes de Mauritius, da Groenlândia, de
Madagascar, da Costa do Marfim, da Repú-
blica dos Camarões, da Austrália, da Tailân-
dia, da Hungria e de outros países europeus.
Os árabes vieram da Argélia, do Egito, da Tu-
nísia, de Marrocos, da Jordânia, do Líbano.
Os Estados Unidos estavam representados
por um libanês, ocupando uma cátedra em
Harvard, e uma sinóloga americana da Uni-
versidade de Yale.

A tônica geral do encontro foi advogar em
favor do respeito à diversidade, sem interfe-
rência das culturas mais poderosas nas mais
modestas, sem hierarquizar diferenças. Para
defender o diálogo entre as culturas surgiram
como propostas: aumentar o intercâmbio en-
tre estudantes das mais variadas origens, para
que conheçam as línguas e culturas além do
seu continente de origem; mudar os livros di-
dáticos, evitando a formação de preconceitos;
incluir no currículo várias línguas estrangei-
ras. Ainda foram sugeridas mais casas de estu-
dantes que permitissem o convívio de univer-
sitários de várias procedências. 

Outros sugeriram atitudes de tolerância re-
ligiosa entre cristãos e muçulmanos e até mes-
mo ecumênicas, no estilo do dramaturgo ale-
mão Lessing, com sua peça de teatro Nathan
der Weise. Nela, dialogam entre si, pacifica-
mente, judeus, muçulmanos e cristãos. De
minha parte, insisti na fundamentação teórica
e empírica do diálogo intercultural, buscan-
do-se inspiração nos estudos inter e transcul-
turais, capazes de fornecer conceitos mais so-
fisticados de cultura e civilização, procuran-
do-se criar um quadro de referência aberto e
flexível para orientar diplomaticamente o de-
bate. A chave de ouro foi sugerida pela sinólo-
ga americana, reforçada pela representante da
Tailândia: acrescentar aos três dês do tema da
reunião um quarto: d de dança, única lingua-
gem não verbal que reúne jogo de cintura, rit-
mo, música, linguagem corporal e afetividade.
Let’s all dance, que traduzido livremente para
o português pode ser compreendido como
“deixem tudo terminar em samba!” 
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OPINIÃO

Chávez vai cair. 
O que será da

Venezuela?

Os quatro dês da Unesco

C M Y K 
C M YK 

A cana-de-açúcar alcançará este ano 527,98 milhões de
toneladas de produção. Excede em 11,2% o que a terra nos
deu ano passado. A produção de álcool atingirá a marca dos
20,01 bilhões de litros. Essa é uma das razões pelas quais o
ministro Reinhold Stephanes, da Agricultura, sugere au-
mento na mistura com a gasolina. Até aqui tudo corre bem.
Mas o mercado tanto de gasolina como de álcool tem pouca
fiscalização do país. Os atravessadores mal versificam os
produtos. Em pleno Distrito Federal, é grande o número de
postos, alguns sem bandeira, que vendem combustível
adulterado. Imagine-se no interior. O consumidor brasileiro
não dá a importância necessária nesse caso. Ocorre que no
exterior o controle de qualidade é absoluto. Em sendo as-
sim, não custa nada a cautela na manutenção de combustí-
vel puro e honesto, para ingressar no mercado estrangeiro.
Mais: ocorrendo deslize, é natural que o país enganado cor-
te as compras e ainda divulgue entre os demais qualquer fa-
lha moral. O governo está numa grande investida. Preservar
o prestígio do combustível é necessidade, visto que, “depois
de roubado não há quem tranque a porta”, como dizia o filó-
sofo de Mondubim. 

“Honestidade não vale nada. 
Até pobre tem.”
Compadre Neco pensando enquanto ouve notícias 
das operações da Polícia Federal.

Aviação 
Rumos estranhos do-

minam nossos ares. A CPI
do Congresso se apega a
coisas pequenas, esque-
cendo que o país corre o
risco de perder a posição
na aviação civil internacio-
nal. Minguam as medidas
para proteger empresas e
passageiros. Na tripulação
do Legacy aparece o tercei-
ro personagem. Há quem
diga que se trata de funcio-
nário da Embraer a bordo. 

Engano 
Esta coluna laborou

erro ao dizer que Paulo
Lacerda, da Polícia Fede-
ral,  puniu seu compa-
nheiro Zulmar Pimentel.
Ao contrário, o diretor ge-
ral divulgou nota defen-
dendo o companheiro de
30 anos no trabalho, de-
dicado ao bem-estar da
coletividade. Não pôs em
dúvida a decisão da mi-
nistra do STJ Eliana Cal-
mon, mas respeitou ami-
zade profissional consoli-
dada no correr dos anos. 

Mentira 
Quando o dólar chega-

va ao preço de R$ 2, alar-
mistas do setor econômi-
co previam desastre finan-
ceiro. Citavam que desa-
baria, por não suportar a
baixa da moeda america-
na. O real continua bem.
Se a exportação sofre, a
importação cresce. Ideal
seria se importássemos
maquinarias. Infelizmente
o mercado está cheio de
quinquilharias chinesas
baratas e dispensáveis. 

Televisão 
Não parou a reação

contra Hugo Chávez
quando se negou a reno-
var permissão da RCTV.
Enquanto o presidente da
Venezuela ameaça outros
veículos com punição
idêntica, o povo se revol-
ta. Pode não ser impor-
tante, mas Chávez experi-
menta enérgica reação
popular. Pelo menos seus
sonhos de ditador não es-
tão tão livres como na se-
mana passada. 

Água 
Energia hídrica é o gran-

de suporte do Brasil diante
da elevação de temperatu-
ra do globo terrestre. A
construção de hidrelétricas
abrange largo leque de pos-
sibilidades. Estudos preli-
minares dão conta de que
no país existem 117 mil
quedas d’água. 

Revistas 
Brasília se projeta no

campo de revistas sema-
nais sem escândalos. Arte
e técnica são preferências
ao agrado dos leitores. Ro-
naldo e Marisa Junqueira
lançaram com sucesso a
Vip Modas. Bem feita, es-
truturação eficiente e lin-
deza tanto de textos quan-
to de assuntos. No campo
da moda estamos bem
servidos. 

Indústria 
Até agosto, a Samsung

espera concluir a dupli-
cação da fábrica no pólo
industrial de Manaus. A
empresa já fez investi-
mentos da ordem dos 
R$ 25 milhões no proje-
to. O mercado aguarda
aumento de produção,
considerando que está
aberto.

A bancada não gostou do que chamou de
“surpresa” e dizem que houve forte discussão
quando o representante da Painair disse que era
bom o Congresso não mexer muito com as
companhias nacionais ligadas às estrangeiras
porque, se abusarem muito, ”este negócio vai
acabar fechando”. O “negócio” é o Brasil, e a
discussão começou aí. 
(Publicado em 23/11/1960)
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