
C
 M

 Y
K

 

C
 M

 Y
K

 

LITERATURA E REVOLUÇÃO
De Leon Trotsky. Tradução de Luiz Alberto Moniz Bandeira. Jorge

Zahar Editor. 256 páginas. Preço: R$ 32

Comandante do Exército Vermelho e
defensor da revolução permanente do
proletariado, Trotsky possuía uma
cultura ampla e abrangente,
dominando os arcabouços teóricos da
literatura. A obra foi escrita nos verões
de 1922 e 1923, logo depois da vitória
bolchevique na guerra civil que se seguiu
à Revolução de 1917. A edição brasileira
traz três excelentes ensaios, escritos no
exílio, sobre Maiakóvski, Iessenin e
Lunatchárski. (PPR)

Sérgio Campante/Jorge Zahar Editor/Reprodução

[lançamentos]e

O LEITOR COMUM
De Virginia Woolf. Seleção e tradução de Luciana Viégas. Graphia.

136 páginas. Preço: R$ 38 

Sofisticados e profundos, os ensaios
interessam sobretudo a especialistas
em teoria da literatura ou literatura
inglesa. O leitor comum usufrui do
texto primoroso e da análise
competente de clássicos como
Montaigne, Defoe, Sterne, Conrad e
tantos outros monstros sagrados. Woolf
foi uma das maiores escritoras de
língua inglesa e deixou obras
imprescindíveis, como Orlando. (DS)

Victor Burton/Graphia Editorial/Reprodução

CAPARAÓ
De José Caldas da Costa. Boitempo. 336 páginas. Preço: R$ 49

A Guerrilha do Caparaó foi
organizada pelo Movimento
Nacional Revolucionário (MNR) com
o objetivo de lutar contra o regime
militar vigente. A obra, fruto de
pesquisa aprofundada e com ampla
iconografia, traz descrições detalhadas
dos eventos que levaram à prisão do
grupo e do tempo que passaram nos
cárceres do regime militar. (PPR)

Estudio Graal/Boitempo Editorial/Reprodução

[contoinéditode]n Wilson Rossato

Acho que alguma coisa no ar
seco do cerrado anuncia a mi-
nha chegada.

Só pode ser isso, porque mes-
mo antes de qualquer tipo de co-
municação eles parecem já saber
o dia e a hora exatos em que vou
aparecer. E sempre foi assim.
Quando tinha de fazer meu tra-
balho no Rio eu compreendia
que pudesse acontecer, pois as
notícias correm, há comentários,
e do burburinho confuso de uma
grande cidade os envolvidos ex-
traem toda a informação de que
precisam. Entretanto, em uma ci-
dade fantasma, tão distante, não
entendo como é possível. 

Mas seja lá onde for, o fato é
que sempre sou recebido como
uma visita ansiosamente aguar-
dada. As portas são abertas an-
tes mesmo que eu as toque, os
cumprimentos são sinceros, a
troca de palavras e envelopes é
eficiente e, reação comum, as
despedidas são secas e apressa-
das. Depois de receberem o com-
binado, acham que sou tomado
por chagas, chagas purulentas
imagino eu, porque me viram as
costas e vão cuidar de seus afa-
zeres. Até o mês seguinte.

As coisas fluíam melhor
quando estavam no Rio, quer
dizer, pelo menos eram mais
confortáveis. Não tinha a obri-
gação de voar durante horas e
de me deslocar entre edifícios
novos e avenidas recém-cons-

truídas. Hoje, o que avisto pela
janela da suíte é a Praça dos Três
Poderes e só o que percebo pe-
los espaços monumentais é o
redemoinho de vento que le-
vanta uma poeira sem fim. Tam-
bém observo os poucos auto-
móveis circulando em avenidas
largas demais e acabo pousando
meu olhar na maleta de couro
preta. O trabalho me aguarda.

Não sei se a maleta está fican-
do cada vez mais pesada, ou se
sou eu quem está ficando velho,
afinal, há vários anos que a firma
confia no meu trabalho e já sei o
caminho das pedras, como se
diz. Basicamente, o serviço é
sempre igual e apenas tem de so-
frer alguns ajustes de tempos em
tempos e na maneira de operar
em cada um dos três segmentos
de negócios. Cada poder tem sua
especificidade. Confiro, como
sempre, cada envelope, cada va-
lor, cada nome, e mesmo a posi-
ção do material dentro da maleta
para facilitar o manuseio durante
a entrega. Disse antes que as des-
pedidas são sempre secas e apres-
sadas, mas fui injusto. Há pes-
soas (não muitas, é verdade) que
agradecem, sorriem, me ofere-
cem um café, água. Já notei gente
fazendo o sinal da cruz depois de
receber o envelope, já percebi
olhos marejados e mesmo alguns
enganos já cometi ao longo des-
ses anos. Contudo, nunca houve
problema algum porque as pes-

soas vítimas desses enganos sou-
beram, ainda que surpresas, re-
cusar e elegantemente calar-se.

Depois de deixar a chave na
recepção, solicito carro de praça
e o primeiro da fila é um Simca
Alvorada. O chofer não se oferece
para pegar minha maleta, pois na
certa, sabe que vou recusar a gen-
tileza. Ele passa a viagem toda ca-
lado, mas noto pelo retrovisor
seus olhos agitados entre a aten-
ção que tem de prestar ao volante
e a curiosidade em mim e na ma-
leta. Acho que ele também co-
nhece o ar seco do cerrado. O 
Simca desliza pelas vias de pouco
trânsito em direção à esplanada e
vou repassando mentalmente o
percurso que devo fazer dentro
dos gabinetes. Há uma hierar-
quia a ser respeitada para que os
chefes sintam-se satisfeitos e,
modéstia à parte, tenho uma cer-
ta habilidade com esse tipo de
coisa. As pessoas de maior poder
têm de receber primeiro e depois
as outras em seguida. Respeito
sempre isso, não me custa nada.

Um deles, certa vez, me con-
vidou até para ser sócio num
empreendimento, uma fazenda
de gado no interior com vacas
caríssimas que procriam muito,
o que, segundo ele, é uma apli-
cação segura para rendimentos
que não devem ser notados pe-
las pessoas em geral. Recusei a
oferta, apesar de tentadora, com
o argumento razoável de que

nada entendo sobre fazendas e
vacas. Ele riu e nunca mais to-
cou no assunto. Há outros inves-
timentos da preferência de gran-
de parte das pessoas (os que não
recebem somas tão altas) como
imóveis imensos, carros impor-
tados, jóias raras e mesmo aman-
tes caras, embora às vezes elas
também possam procriar.

Mas as coisas não correm
sempre bem no meu trabalho,
há percalços que a firma tem de
enfrentar em muitas ocasiões. E
um deles é a concorrência. Ou-
tras empresas também querem
entrar no bolo e os preços aca-
bam subindo. Algumas vezes a
amizade já estabelecida e a con-
fiabilidade em nossos serviços
ainda falam mais alto, entretan-
to há certas pessoas (as que jul-
gam não ficar muito tempo) que
não se fiam nesse tipo de coisa e
raciocinam apenas sobre o ta-
manho do envelope. As porcen-
tagens são elevadas, os preços
sobem e os custos também, in-
flacionando o mercado tempo-
rariamente. Porém, tudo isso é
passageiro e sempre há uma
acomodação dos custos e dos
retornos financeiros da firma. 

O problema maior é quando
há concorrência desleal, ou seja,
as firmas oferecem outras coisas,
além do habitual, para seduzir as
pessoas. Procura-se conhecer um
gosto pessoal, uma inclinação,
uma preferência (confessávelCO
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ESPECIAL PARA O CORREIO

Em tempos de jogos Pan-
Americanos, de ressurgi-
mento de governos nacio-
nalistas e populistas na

América do Sul com forte retórica
pró integração regional e de cres-
cente estranhamento entre lide-
ranças de países vizinhos (Argen-
tina/Uruguai, Venezuela/Colôm-
bia, Brasil/Bolívia), é legítimo
averiguar quão sólidas são as ba-
ses das professadas identidade e
solidariedade pan-americana.

As origens dos movimentos
em prol de um maior entrelaça-
mento político, econômico, so-
cial, cultural e, por que não, des-
portivo das nações americanas
— o pan-americanismo — re-
montam às lutas pela indepen-
dência das então colônias das
Américas do Sul e Central no iní-
cio do século 19. Os generais Si-
món Bolívar (Venezuela) e José
de San Martín (Argentina) são ce-
lebrados, até hoje, por sua lide-
rança nas lutas de independência
que viriam a constituir a Vene-
zuela, a Colômbia, o Equador, o
Peru, o Panamá e a Bolívia, no ca-
so de Bolívar; e a Argentina e o
Chile (mas também parcialmen-
te o Peru), no caso de San Martín. 

Os esforços de formação de
uma federação de países sul-ame-
ricanos — à semelhança do que se
logrou realizar nas treze colônias
que se uniram para formar os Es-
tados Unidos — foram definitiva-
mente afastados pelo crescimento
do nacionalismo militarista. Na
mesma época, 1823, o presidente
dos Estados Unidos, James Mon-
roe, lançou uma doutrina (a Dou-
trina Monroe) estabelecendo que
as potências européias não mais
colonizariam ou interfeririam nos
assuntos das nações americanas.
A partir daí, a expressão pan-ame-
ricanismo passou a designar os
esforços de defesa unificada dos

países independentes da região,
sem qualquer referência a ideais
de unificação.

Esforços na direção da integra-
ção econômica, política e cultural
ganharam força na segunda me-
tade do século 20, quando ganha-
ram corpo iniciativas de formação
de áreas de livre comércio (Alalc,
Aladi, CAN); de uniões aduaneiras
(Mercosul) e de mercados co-
muns (Alba). De uma perspectiva
realista, é fundamental perguntar
quais as perspectivas de viabili-
dade de propostas de integração
regional desta natureza.

Os entraves políticos e econô-
micos hoje existentes nos países do
subcontinente sul-americano à in-
tegração são grandes (e crescentes)
a ponto de inviabilizarem qualquer
iniciativa nesta direção. O ressurgi-

mento do nacionalismo político e
econômico dos presidentes Chá-
vez (Venezuela), Morales (Bolívia),
Kirchner (Argentina) e Corrêa
(Equador) torna inevitável a emer-
gência de zonas de atrito entre di-
ferentes concepções do interesse
nacional de cada país. Essas zonas
já existem, como demonstram os
casos da quebra de contratos da
Petrobras na Bolívia e na Venezue-
la, da construção de uma empresa
de papel no Uruguai questionada
pela Argentina, a liberação de uma
usina hidroelétrica no Rio Madeira
pelo governo do Brasil questiona-
da pelo da Bolívia, combate à guer-
rilha narcotraficante pelo governo
colombiano combatida pelo da Ve-
nezuela, entre outros.

Na economia, a viabilização de
uma área de livre comércio envol-

vendo os principais países da re-
gião é inviabilizada tanto pelo po-
pulismo econômico quanto pelo
sentimento de vulnerabilidade
que caracteriza a visão prevale-
cente sobre o comércio interna-
cional. O populismo econômico
em voga na Argentina, Bolívia, Ve-
nezuela e que ameaça retornar no
Equador e no Peru gera inflação e,
com ela, desalinhamento cambial
(apreciação). Preços domésticos
mais altos que os internacionais
prejudicam a capacidade de con-
corrência das empresas e traba-
lhadores domésticos, fazendo
crescer as resistências à liberaliza-
ção comercial. Já o medo de que a
integração comercial plena preju-
dique a industrialização — senti-
mento que é herdeiro legítimo do
modelo econômico estruturalista

lançado pela Cepal nos anos 1950
— torna praticamente impossível
que os governos dos países da re-
gião reduzam a zero suas barrei-
ras comerciais para produtos dos
vizinhos. Esse problema é parti-
cularmente grave no setor agríco-
la, devido à enorme diferença de
produtividade de Brasil e Argenti-
na em relação aos demais países.

Diante do exposto é impossí-
vel acreditar na retórica integra-
cionista dos novos populistas
sul-americanos. Teremos mais e
mais conflitos entre os líderes dos
países da região nos próximos
anos. Bola pra frente...

CARLOS PIO É DOUTOR EM CIÊNCIA 
POLÍTICA FORMADO PELO IUPERJ E
PROFESSOR DE ECONOMIA POLÍTICA 
INTERNACIONAL DA UNB
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ENCONTRO DE PRESIDENTES SUL-AMERICANOS: PROMESSAS INSINCERAS E PALAVRAS VAZIAS

Fernando Llano/AP - 17/4/07
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