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'A mensagem antielite, vinda de onde vier, mesmo de um bilionário como Trump,
encontrou terreno fértil para prosperar', diz Buruma

20/01/2017 - 05:00

A diplomacia na era Trump

Por Eduardo Graça

O ensaísta Ian Buruma, de 65 anos, um dos intelectuais públicos de maior prestígio na academia americana, escreveu um
artigo de capa para a revista dominical do "New York Times" sobre o que ele diz ser "o fim da Pax Americana", termo latino
que se refere à hegemonia americana no mundo. As vitórias nas urnas do Brexit e de Donald Trump, que toma posse hoje,
argumenta o autor de "Ano Zero - Uma História de 1945" (Record), marcam o fim de um período histórico iniciado nos
estertores da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Publicado ao lado de ilustrações do artista italiano Maurizio Cattelan, com mapas do Atlântico Norte reinventados, com
Estados Unidos e Reino Unido recortados, extraídos do globo, o artigo deu o que falar. Tanto que Buruma, professor da
cadeira Paul W. Williams de democracia, direitos humanos e jornalismo da Universidade Bard, em Nova York, começou a
escrever um livro a partir da ideia central, como conta nesta entrevista ao Valor. Leia, a seguir, os principais trechos:

Valor: O presidente Donald Trump defendeu, durante sua campanha, uma postura isolacionista dos Estados Unidos.
Será esse o norte da política externa americana nos próximos anos?

Ian Buruma: O isolacionismo defendido por Trump é o do empresário, daquele que vê as relações com outros países a
partir do prisma do negócio. São transações comerciais, não estratégias diplomáticas de médio ou longo prazos. Os aliados
dos Estados Unidos, a Otan, o Japão, a Coreia do Sul, mas também a Rússia e a China, todos são vistos por Trump e por
este governo da mesma maneira, como possibilidades de negócios. A nova Washington não entende nem parece se
interessar pelo universo da política externa. Não se trata apenas da falta de uma agenda ideológica, mas também de
qualquer proposta intelectual, de ideias a serem apresentadas para o futuro próximo, algo inédito aqui nos Estados
Unidos. A ascensão dele, juntamente com o Brexit, marcam o fim de um momento histórico e o início de uma nova era.
Trump e seu círculo mais próximo encerram a tradição, no mundo ocidental no Hemisfério Norte, da separação entre o
universo financeiro e o político, outra marca da Pax Americana. Até então, uma das funções do aparato político era
justamente criar leis que regulavam o setor financeiro. Não mais.

Valor: O senhor ficou surpreso com a indicação de Rex Tillerson, ex-CEO da ExxonMobil, executivo sem experiência no
mundo da diplomacia, para a Secretaria de Estado?

Buruma: Não exatamente. Todas as escolhas de Donald Trump foram pouco ortodoxas. A maioria dos ministros são
militares da reserva ou cidadãos muito, muito ricos. A lógica parece ser a de um líder que vê o mundo a partir dos termos
muito americanos de "perdedores" e "vencedores", embora ser o principal executivo de uma multinacional não qualifique
ninguém para comandar a política externa americana. Mas o novo presidente dos Estados Unidos não é um homem de
ideologia, é um narcisista que acredita, acima de tudo, nele mesmo.
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Valor: O senhor diz que terminou no ano passado o período iniciado com a vitória dos Aliados em 1945, com o fim da
Segunda Guerra, e o estabelecimento da Pax Americana. O que nos aguarda?

Buruma: A impossibilidade de conflitos em escala global por causa da aliança estratégica entre os Estados Unidos e a
Europa Ocidental já vinha sendo desafiada desde a ascensão da China. Com o fim da Guerra Fria, em 1989, o Ocidente já
não precisava mais de uma narrativa ideológica que contrastasse com o modelo soviético. As ideias de igualdade social se
tornaram obsoletas, não eram mais necessárias. Este vácuo foi ocupado pelo neoliberalismo e, após os efeitos desastrosos
da crise financeira global do fim da década passada, a vez é do populismo de direita. Foi após 2008 que a matéria-prima
necessária para a emergência dos discursos xenófobos apareceu aos borbotões: traição, raiva, sensação de marginalização.
A mensagem antielite, vinda de onde vier, mesmo de um bilionário, como no caso de Donald Trump, encontrou terreno
fértil para prosperar.

Valor: Esta é uma das bandeiras do populismo de direita, que o senhor diz ser motor do novo tabuleiro político global.
No que ele difere do populismo de esquerda, forte durante a Guerra Fria?

Buruma: O populismo de direita versão século XXI é menos ideológico. Ele é mais dedicado à exploração de certas
emoções, especialmente o ressentimento e a raiva dos que se veem como vítimas da globalização. Mas não há uma ideia
clara de que tipo de sociedade se apresenta ali como novo modelo para o futuro. Donald Trump, claramente, não oferece
uma imagem concreta. Ele é imprevisível.

Valor: E como a esquerda pode reagir a essa onda conservadora, detectada não apenas nos EUA e na Europa, mas
também na América Latina?

Buruma: É muito difícil. A única saída que vejo é a elaboração de algo como uma nova versão do "New Deal" do
[presidente americano] Franklin Delano Roosevelt [1982-1945], que ofereça esperança econômica e social para quem hoje
vota na direita e se sente, com muita razão, excluído do debate político. Estamos falando, nos Estados Unidos e no Reino
Unido, de parte da chamada classe trabalhadora, que deixou a esquerda tradicional de vez. A chamada Terceira Via, por
exemplo, com [o ex-presidente americano] Bill Clinton e [o ex-primeiro-ministro britânico] Tony Blair, em termos
eleitorais, foi um caso de sucesso na década de 1990. Aquele modelo, no entanto, não é mais viável. A esquerda precisa
encontrar um discurso que englobe as minorias e os trabalhadores de baixa renda em uma mesma frente. Não se pode ter
um discurso que atraia apenas as minorias étnicas, intelectuais, de gênero.

Valor: O Partido Democrata, na oposição, tende a rumar mais para a esquerda?

Buruma: O que se viu nessas eleições e é de extrema importância para o tabuleiro político americano é que não apenas o
Partido Republicano está dividido ideologicamente. Houve uma cisão clara entre os moderados clintonianos e a esquerda
representada por Bernie Sanders [senador democrata que disputou as primárias para a eleição presidencial em 2016], uma
prova de que o modelo de aliança progressista dos anos 90 se esgotou. Com a derrota de Hillary Clinton [candidata à Casa
Branca em 2016], os democratas parecem rumar inevitavelmente para as posições de esquerda mais tradicional, como os
Trabalhistas fizeram na Inglaterra, mas espero que eu esteja errado. A velha esquerda é inelegível. Se os setores
progressistas americanos retornarem àquela receita, perderemos a chance de contar com forças de oposição concretas ao
populismo de direita nos dois lados do Atlântico.

Valor: Mas não é tentador comparar este momento com a revolução conservadora do presidente americano Ronald
Reagan (1911-2004) e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher (1925-2013) nos anos 80?

Buruma: Tentador é, mas se trata de um erro. Theresa May [primeira-ministra britânica] e Trump são figuras bem
distintas das de Reagan e Thatcher. A semelhança está na reação, nos dois momentos, ao status quo. Para começo de
conversa, nos anos Reagan os EUA ainda eram os líderes incontestes do mundo ocidental. A comparação que começa a ser
apresentada como "normal", de Trump com Reagan, é especialmente equivocada. Reagan foi governador da Califórnia por
dois mandatos antes de chegar à Presidência e era um político experiente, cuja candidatura à Presidência em 1976 [quando
perdeu as primárias para o incumbente Gerald Ford] foi ideológica e politicamente importante. Não é o caso de Trump.

Valor: Em seu artigo, o senhor lembra que os inimigos mais ferrenhos de Thatcher foram os mineiros. As pesquisas
mostram que boa parte dos trabalhadores alinhados ao Partido Trabalhista votaram pelo Brexit. A vitória de Trump se
deu justamente por causa do voto da classe médio-baixa em Estados feridos pela desindustrialização. O senhor crê que
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esses eleitores se decepcionarão com o novo presidente quando suas políticas econômicas forem postas em prática?

Buruma: Se o governo for inteligente, investirá em infraestrutura - a curto prazo, vai aliviar a situação econômica desses
eleitores, criando empregos. Mas, no longo prazo, especialmente se Trump e sua equipe econômica seguirem o receituário
de protecionismo e guerras comerciais, o cenário pode ser de terra arrasada. Veja bem, é preciso ser honesto com esses
eleitores: certos empregos acabaram e não voltarão mais, como os dos mineiros. A indústria tradicional não vai ter um
renascimento nos EUA, e sim um maior e natural investimento em novas tecnologias e na robótica. Não há como a direita
populista satisfazê-los a longo prazo.

Valor: O quão perigoso é, de fato, o discurso anti-China de Trump, que tanto agrada parcela significativa do eleitorado
americano?

Buruma: Muito. A situação no Pacífico Norte é hoje muito volátil e a China está tentando expandir sua influência para
defender seus interesses. É como se Pequim estivesse neste momento testando as águas, vendo até onde pode ir. O que
mais se precisa neste momento é diplomacia, algo que a nova Casa Branca não parece interessada em oferecer. Os
japoneses e sul-coreanos estão, com razão, preocupados. A dependências deles dos Estados Unidos, especialmente em
termos de segurança nacional, é grande, uma das heranças mais palpáveis dos anos de Pax Americana. O governo Trump
pode ser extremamente desestabilizador para aquela região.

Valor: Mesmo dominado pelos republicanos, o senhor vê o Senado como um possível contraponto à nova Casa Branca?

Buruma: Vai depender da vontade política dos velhos políticos republicanos contra os quais, aliás, Trump se candidatou.
Não sei até onde irá a cooptação, especialmente dos mais jovens, pelo novo governo, portanto minhas expectativas não são
altas.

Valor: Quais os efeitos na América Latina do fim da Pax Americana?

Buruma: Quem sentirá mais é o México, pela proximidade e pelos laços comerciais a serem redimensionados pela nova
Casa Branca. O isolacionismo de Trump tende a resultar em maior desimportância, para Washington, de seus vizinhos do
sul. Os Estados Unidos já vêm perdendo o peso econômico na região desde a ascensão da China, mas agora há também o
enfraquecimento da pregação de valores democráticos centrais à narrativa pós-1945, ainda que sua aplicação, por
Washington, na região seja no mínimo questionável, como sabemos. Mas se uma onda de autoritarismo ressurgir na
região, os Estados Unidos não a denunciarão, como nos anos [Jimmy] Carter [presidente americano entre 1977-81]. Se o
governo autocrático fizer negócios que interessem ao trumpismo, estará tudo certo.

Valor: Em seu livro sobre o fim da Pax Americana, a Comunidade Europeia terá papel de destaque? O senhor vê a
possibilidade de uma Pax Germânica como substituta a médio prazo para o vácuo deixado pelos Estados Unidos?

Buruma: A chanceler Angela Merkel tem a retórica correta, mas nem os alemães querem, nem têm condição para tanto.
Neste momento, a Comunidade Europeia se vê em claro risco de desintegração e evitar isso é o foco de Berlim. Sem os
Estados Unidos, a Europa Ocidental não pode se defender contra ameaças externas neste momento. No futuro, talvez uma
aliança militar comandada pela França, se, como imagino, Paris não vote nos próximos anos pela saída da Comunidade
Europeia, e Alemanha, possa substituir a Otan, mas isso está além do horizonte. Trump está certo quando diz que os países
europeus da Otan deveriam contribuir mais para bancar a aliança militar. O problema é como ele diz isso e seus reais
motivos, demagógicos. Quando Trump diz que os moradores da Crimeia querem permanecer na Rússia, ele abre as portas
para [Vladimir] Putin [presidente russo] aumentar sua esfera de influência em países com minorias russas, como as
ex-repúblicas soviéticas do Báltico. Trump fragiliza a Otan, e isso é extremamente preocupante neste mundo pós-Pax
Americana.

Leia mais:

O "Pravda" de Donald Trump

O uivo do macho branco 
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