
A virulenta campanha desfechada contra a 
implementação das hidrovías sul-americanas não é uma 
--- ----iniciativa de diletantes·ou=dc=indivíduos,meramente 
preocupados com a "proteção do meio ambiente". Na 

· verdade, ela é parte de uma estratégia dos círculos 
oligárquicos internacionais para a implantação de um 

"governo mundial" regido pelos ditames de austeridade 
econômica do Fundo Monetário Internacional (FMI) e por 

diretrizes de cunho ncornalthusiano impostas e 
supervisionadas por um exército irregular de organizações 

não-govermrmentais (ONGs), capitaneado pelo Fundo 
Mundial para a Natureza (WWF), presidido pelo príncipe 
Philip, consorte da rainha Elizabcth II da Inglaterra. No 

caso, o objetivo direto é obstaculizar o desenvolvimento do 
interior do subcontinente sul-americano - para o qual o 

transporte hidroviãrio é crucial -, em benefício dos planos 
da geopolítica britânica de restabelecer na região o 

domínio que exercia no século passado. 
Com o presente relatório, o Movimento de 

Solidariedade Ibero-americana (MSIA) pretende contribuir 
para levar aos cidadãos brasileiros que se preocupam com o 
futuro do País informações que lhes permitam refletir e agir 

para reverter as lúgubres perspectivas oferecidas pela 
concretização do estratagema oligárquico. 

O MSIA foi fundado em Tlaxcala, México em 1992. 
Com atuação também no Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela 
e República Dominicana, integra o movimento internacional 

liderado pelo economista norte-americano Lyndon 
LaRouche para a defesa dos Estados nacionais soberanos e 
a reconstrução da economia mundial, com base na adoção 
de um novo sistema monetário e financeiro internacional e 

em grandes obras de infra-estrutura. Nestas iniciativas, 
estão as bases para um novo Renascimento, que permita à 

Humanidade superar a presente crise civilizatória e. evitar o 
advento de uma nova era de trevas. 
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O ecof ascismo investe 
contra as hidrovias 

Ainsidiosa campanha contra as hidrovias brasileiras, atualmente 
em curso, não constitui urna iniciativa de diletantes ou de indiví 
duos sinceramente preocupados com a proteção do meio ambiente 

ou de tribos indígenas contra quaisquer danos deletérios eventualmente 
resultantes da implementação e operação dn9ucle~ empreendimentos. Na 
verdade, trata-se de uma bem articulada ofensiva dirigida desde os altos 
escalões do Estabfis'1111enloligárqL1ico anglo-americ,mo, cujo objetivo direto 
é nada menos que obstaculizar o pleno descm·oh·imento do 1,fnter/mrdsul 
americano - para o que o aproveitamento do transporte hidroviário é fun 
darnental-, mantendo toda a região estrangulada pela falta de vias de trans 
porte de baixo custo e com poucas perspectivas de superar a condição de 
mera produtora de matérias-primas. Tal ofensiva, coordenada pelo aparato 
de organizações não-govcrnnmcntals {ONGs) que ~rndta ao redor do Fundo 
Mundial pela Natureza (WWF) e outras entidades diretamente vinculadas 
à Casa de Windsor, é parte da estratégia global daqueles círculos oligárquicos 
para impor a todo o mundo um esquema de "g<wcrn0 mundial" de caráter 
malthusiano, para o qual o virtual "congeh,mento" do desem·oh·imento 
econômico nos níveis atuais representa um requisito fundamental. 

Quando nos referimos ao Estnb/1$'1111ct1! anglo-americano, convém 
enfatizar que não se tratam dos legítimos interesses da nação 
estadunidense, cujo processo de independência e o invejével desenvolvi 
mento econômico atingido desde então se originaram oxplicitarnentc da. 
guerra contra as políticas coloniais cio Império Britânico - especinlmentc, 
o chamado "livre comércio", o far'.,;fcz:fain-, lni..;sc=-p11ss1•r, cuja orientação 
era manter os EUA como simples produtor de matérias-primas. A refe 
rência é à oligarquia anglo-americana, responsável pela infecção daquele 
grande país com os métodos imperiais britfi!'licos, visando a reerguer no 
próprio Hemisfério Ocidental a hegemonia do antigo Império Britânico, 
sob a roupagem da Commontoealth (Comunidade Britânica). 

A ofensiva ambientalista ocorre no momento da crise financeira mun 
dial, em grande parte provocada pela própria ideologia que criou e de 
senvolveu o ambientalismo como arma política contra a instituição do 
Estado nacional soberano - nascido do Renascimento europeu - e suplantá 
lo por um sistema oligarca feudal, no qual uma minoria dotada de privi- 
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légíos autoconcedidos "pastoreie" e explore uma imensa maioria da po 
pulação, submersa na ignorância e na pobreza, como ocorria na Idade 
Média. A intenção de impor uma ordem malthusiana é o que se oculta 
po,r trás das pretensões do ambientalismo. O que se busca ao obstaculizar 
os projetos de infra-estrutura é inviabilizar a capacidade das nações de 
manter não apenas o crescimento e. a prosperidade de suas populações, 
mas até mesmo de sustentar suas populações atuais. Em suma, retirando 
do ambientalismo o seu popular véu de "romantismo", o que surge é o 
rosto cruel do genocídio e do despovoamento. 

Os temas ambientais, sejam eles reais ou, como é bem mais freqüente, 
supostos, têm sido fartamente empregados como pretextos para tais inter 
venções e, não por acaso, as ONGs que personificam a ofensiva ambientalista 
são financiadas pelas grandes fundações das famílias oligárquicas, que vêem 
nelas o substituto para as legítimas instituições nacionais. 

O Brasil, por suas dimensões, potencial de desenvolvimento e posição 
estratégica, representa um alvo prioritário de tal investida, que vem sendo 
preparada pelo menos desde o final da década de 60, quando a Monarquia 
britânica, por intermédio da ONG Survival International-"seção humana" 
do WWF -, iniciou uma longa campanha para a criação de reservas indíge 
nas ao longo dos principais eixos de desenvolvimento da América do Sul. 
No final da década passada, as espalhafatosas denúncias sobre os efeitos 
das queimadas na Região Amazônica e, particularmente, o assassinato do 
líder seringueiro Chico Mendes, ocorrido no Acre em dezembro de 1988, como 
resultado de uma desavença local, proporcionaram os pretextos para a 
deflagração de uma vasta campanha de difamações contra o Brasil, colocando 
o País na condição de "vilão ambiental mundial número um". Na linha de 
frente da ofensiva, encontravam-se as ONGs do aparato ambientalista da Casa 
de Windsor e suas contrapartes estadunidenses, 

No rastro da campanha, o governo do presidente estadunidense George 
Bush, sob a instigação da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, 
trazendo a tiracolo o presidente francês François Mitterrand, apressaram 
se em surgir como "campeões do meio ambiente", denotando a crescente 
relevância da temática ambiental nas relações internacionais, principal 
mente, com o intuito de banir o desenvolvimento científico-tecnológico 
do próprio setor avançado e acabar com as aspirações de desenvolvimen 
to das nações abaixo do Trópico de Câncer. Esta transferência das con 
frontações mundiais, do eixo Leste-Oeste para o campo Estado nacional x 
sistema oligárquico, assinalou o advento da chamada "Nova Ordem 
Mundial", proclamada por Bush por ocasião da Guerra do Golfo, em 1990- 
91. Na "Nova Ordem", o fator ambiental passaria a obter um crescente 
destaque, com a presunção dos estrategistas oligárquicos de que ajudaria 
a consolidar um "governo mundial", como vislumbrado por Bertrand 
Russell e H.G. Wells nas primeiras décadas do século, quando imagina 
vam que seria eterna a "relação especial" anglo-americana nos moldes 
permitidos pelo governo anglófilo de Theodore "Big Stick" Roosevelt. 
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Com base em tal concepção, o próprio Bush pressionou diretamente o 
governo do Japão para impedir a concessão ao Brasil de um financiamen 
to para a conclusão da pavimentação da rodovia BR-364,.no trecho que 
ligaria o Acre ao Peru, permitindo o acesso rodoviário aos portos.deste 
país. Thatcher apoiou uma série de esforços para vincular o pagamento 
da dívida externa de países como o Brasil à venda dos recursos naturais 
destes. Por sua vez, Mitterrand falou abertamente que o Brasil deveria 
ceder "parcelas de soberania" sobre a Amazônia, de modo a permitir a 
preservação como um "patrimônio da Humanidade". Outros dignitários 
estrangeiros, como o então vice-primeiro-ministro da Holanda, Ruud 
Lubbers, visitaram o Brasil propondo a adoção dos exóticos esquemas de 
"trocas de dívida por natureza" (deb!for-11a/11re swnps), com o abatimento 
de parcelas da dívida externa brasileira em troca da "preservação" de 
áreas florestais no País, principalmente na Amazônia. 

Na ocasião, a pronta reação dos setores nacionalistas brasileiros, 
notadamente as Forças Armadas, impediu momentaneamente o 
aprofundamento da campanha. Porém, o advento do Governo Fernando 
Collor de Mello, em 1990, marcou uma reviravolta na situação, uma vez 
que, não apenas o próprio Collor, como dois dos principais membros do 
seu gabinete, o secretário do Meio Ambiente José Lutzenberger e o secre 
tário de Ciência e Tecnologia José Goldemberg, eram notórios adeptos da 
"Nova Ordem Mundial", sendo ambos integrantes da rede de ONGs e 
fundações oligárquicas que a apóia. Desde então, a ofensiva ambientalista 
tem fincado as suas raízes no País, processo intensificado no atual Gover 
no - o que não surpreende, pois o presidente Fernando Henrique Cardo 
so, que· recebeu no ano pasado o título de "Sir" da monarquia britânica, 
é particularmente sensível às pressões do aparato das ONGs, tendo-se 
referido a elas como "organizações neogovernamentais" 

Essa conivência do Governo FHC com o aparato internacional das 
ONGs está conduzindo, rapidamente, a uma situação de ameaça aberta à 
integridade nacional, ensejando casos de terrorismo contra instalações 
de infra-estrutura. Isto ficou evidenciado nos recentes ataques de índios 
xavantes à empresa Navbel, em Água Boa (MT) e de índios amapaenses a 
uma ponte da rodovia BR-156, próximo J. Oiapoque {AP), numa região 
que reúne várias condições para uma insurgência separatista. 

Hoje, presenciamos ecos das investidas iniciadas há 10 anos nas decla 
rações do general Patrick Hughes, diretor da Agência de Inteligência de 
Defesa dos EUA (DIA). Numa conferência proferida em 9 de abril de 1998, 
no Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), este militar afirmou 
que uma das hipóteses de conflito que as Forças Armadas estadunidenses 
prevêem como possíveis para os próximos 20 anos é uma intervenção na 
Amazônia brasileira, para evitar danos ambientais que tenham impactos 
sobre os interesses dos EUA. 

A até agora bem sucedida campanha contra as hidrovias sul-america 
nas se insere no mesmo contexto. 
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Osobjellvosdao/igatrjuta 
O movimento ambientalista tem as suas origens num processo de "en- 

=ge!'lh_aria_ social'~ colocado em P-rática pelos estrategistas do Esfnblis!mrent 
oligárquico a partir ao finara.à Oecaaã êle 50, com o objetivo de promover 
o que chamavam uma "mudança de paradigma cultural" na população 
de todo o mundo, neutralizando o otimismo desencadeado pela recupe 
ração econômica do pós-guerra e pelas perspectivas das conquistas cien 
tíficas então promovidas pelos programas espaciais dos EUA e da URSS e 
pelas aplicações pacíficas da energia nuclear. 

Assim sendo, a instrumentalização do ambientalismo como uma eficien 
te arma política do arsenal oligárquico tem uma tripla finalidade: primeiro, a 
manipulação direta de argumentos ambientais (e étnicos, como no caso das 
hidrovias) para obstaculizar projetos de desenvolvimento, particularmente, 
no setor de infra-estrutura; segundo, a disseminação do irracionalismo e de 
um "pessimismo cultural" entre a população em geral, fazendo com que as 
pessoas aceitem sem questionamento a subordinação das políticas de pro 
moção do bem-estar e do dêsenvolvimento da sociedade em geral a requisi 
tos - geralmente injustificados- de "proteção do meio ambiente"; e terceiro, 
que passem a ter uma imagem negativa da· ciência e da tecnologia, conside 
rando-as "inimigas do meio ambiente". Como afirma o vice-presidente dos 
EUA, AI Gore, um dos campeões do ambíentalismo, a intenção é colocar o 
meio ambiente no centro da organização da sociedade humana. 

A ideologia ambientalista tem bases tão sólidas quanto a areia move 
diça. A grande maioria dos problemas que motivam as campanhas 
ambientalistas - principalmente, os de alcance mundial, como o aqueci 
mento global, o "buraco" na camada de ozônio e outros - não tem qual 
quer fundamento científico, sendo promovida por meio de meias-verda 
des, supressão de evidências contrárias e, até mesmo, falsidades abertas. 
A campanha contra as hidrovias não constitui exceção, sendo eivada de 
argumentos incorretos e falsos, especialmente no tocante a certas comu 
nidades indígenas inexistentes ou descaracterizadas como tais. 

Nesse particular, o popular conceito do "desenvolvimento sustenta 
do", pilar central da estrutura de crenças ambientalista, não passa de uma 
nova roupagem do velho e surrado argumento malthusiano da inexistência 
de recursos naturais e a conseqüente incapacidade da biosfera para su 
portar a expansão dos benefícios da moderna civilização industrial a to 
dos os povos e países do planeta - sugestão que é tanto histórica e cienti 
ficamente injustificável, quanto moralmente inaceitável. Desafortunada· 
mente, tais idéias contam com um eficiente aparelho de propaganda en 
tre os meros de comunicação e científicos, onde a busca da Verdade desde há 
muito foi substituída pela "busca do consenso", na linha da "correção polítí 
ca", mais palatãvel para os curadores das grandes fundações oligárquicas 
que aprovam as generosas doações com que tais entidades controlam tanto o 
movimento ambientalista como grande parte da pesquisa científica. 
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Desenvolvido a partir dos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento das Nações Unidas, mais conhecida como Comissão 
Brundtland, o conceito de "desenvolvimento sustentado", além de re 
dundante,_o_çulta uma retomada do velho paganismo, na forma de um 
novo culto à aeusã'"Caia(a deusa greia -quê-répres·e-ntava a·-Terra);'consi 
derando o planeta como uma entidade de direito próprio e independente 
da ação da espécie humana. Um de seus desdobramentos é a chamada Hi 
pótese Gaia, teoria pseudoclentífíca que apresenta o planeta como um orga 
nismo vivo e presciente, capaz até mesmo de livrar-se da Humanidade caso 
esta prossiga com as suas atuais aspirações ao pleno desenvolvimento. 

A revista Exccutiuc !ntdl~fl.'llCL' Rcoiru! (EIR) e o rnovlrncnto político di 
rigido pelo economista Lyndon !..aRouche, têm denunciado a campanha 
ambientalista desde o início desta, logo após a criação do Clube de Roma, 
com o propósito explícito de difundir a falaclosa tese dos "limites ao cres 
cimento". No Brasil, em particular, a EIR e o Movimento de Solidarieda 
de Ibero-americana (MS1A) têm assinalado repetidamente o papel diri 
gente da Monarquia britânica na campanha ambientalista contra o País. 

Em 1991, a EIR publicou o relatório espedal Os bastidores do ecologtsrno, 
no qual apresentou um esboço genérico da campanha ambientalista e suas 
motivações. No mesmo ano, o corresponde!1te da revista no Brasil, Lorenzo 
Carrasco, foi convidado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) do Congresso Nacional que im·estigc1va a ameaça de 
internacionalização da Amazônia. 

Em paralelo com as denúncias, a EIR e o MSIA têm promovido o "an 
tídoto" contra a ideologia ambientalísta-malthusiana, demonstrando os 
princípios sobre os quais deve basear-se um desenvolvimento 
socioeconômico autêntico, justo e efetivamente duradouro. Tais princípi 
os, que são os mesmos que, historicamente, têm possibilitado o desenvol 
vimento dos países industrializados, encontram-se "soterrados" pela 
avalanche de irracionalismo vigente nas últimas décadas e têm sido res 
gatados e aprimorados pelo trabalho de Lyndon LaRouche, especia!men· 
te em suas propostas de programas internacionais de infra-estrutura e de 
reformulação do atual e insano sistema financeiro mundial, para a qual tem 
defendido a convocação de uma "nova conferência de Bretton Woods". 

A erradicação do ambientalismo e do malthusianismo é fundamental 
para resgatar a Civilização da presente crise global com que ela se defron 
ta. A luta pelas hídrovias é uma das frentes em que se decidirá esta guer 
ra pelo futuro do Brasil e da Civilização como a conhecemos. O presente 
relatório visa a fornecer "munição", sob a forma de idéias, aos que se 
dispuserem a combater este bom combate. 
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A Hidrovia Aragztaia-Tocantins: 

A conexão 
Amazônia-Cerrado 

Desde as invasões holandesas, é historicamente incontestável que a 
Amazônia brasileira sempre despertou a cobiça de grandes po 
tências mundiais que, por diversos métodos e pelas mais variadas 

razões, yêm tentantdo há séculos exercer algum tipo de soberania sobre a 
região. E também inconteste que só poderemos povoar e integrar a Amazô 
nia ao restante do País, e ter condícoes de cuidar apropriadamente dela, por 
meio de grandes empreendimentos de infra-estrutura, a exemplo do que. fi 
zeram outros países de grande extensão territorial, como os Estados Unidos, 
a Rússia e, mais recentemente, a China, com seu ambicioso projeto de "corre 
dores de desenvolvimento", mostrados em anexo neste documento. 

0lhando-se o mapa do Brasil, verifica-se facilmente que a região do Cer 
rado se constitui na "ponte terrestre" natural entre a Amazônia e o restante 
do País, principalmente com a Região Sudeste, a de maior densidade econô 
mica da América do Sul. O Cerrado, por apresentar altitudes médias acima 
das demais regiões do País, forma o que o engenheiro e professor Vasco de 
Azevedo Neto denomina "ilha continental", cuja transposição implica em 
custos de transporte mais elevados e que, para minimizá-los, recomenda a 
utilização das "linhas de menor resistência", cuja expressão mais evidente 
são os vales dos grandes rios que aí nascem. Destes, destacam-se os tributá 
rios da bacia amazônica, como o Teles Pires-Tapajós, o Xingue o Araguaia 
Tocantins, como sendo os vetores de penetração mais adequados para pro 
mover o processo de integração da Amazônia ao Centro-Sudeste do Pais. 

O Cerrado, por sua vez, longe de ser apenas uma região de passagem, possui 
um enorme potencial agroindustrial, que mal começou a ser aproveitado. Em 
realidade, o Cerrado foi descrito como o celeiro do mundo no século XXI pelo 
Dr. Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz em 1970 pelas pesquisas que possibi 
litaram a chamada "Revolução Verde". Outro especialista que ressalta a impor 
tância estratégica da região para o combater a fome no Brasil e no mundo é o 
Prof. Dr. Ady Raul da Silva, engenheiro agrônomo, pesquisador aposentado da 
Embrapa e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Diz ele: 

O potencial de uso dos "cerrados" não está esgotado; pelo contrário, há 
disponíveis e próprios para a agricultura mais 80 milhões de hectares, 
além de uma reserva para assegurar a biodiversidade de 77 milhões de 
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hectares. Se apenas 25% da área agriculturável disponível for utilizada 
para a produção de soja, o Brasil se tomaria o maior exportador mundial, 
superando os Estados Unidos.( ... ]. O uso dos outros 60 milhões de hecta 
res para produção de carne, milho, arroz, café, citros e outros produtos 
tomaria o Brasil com poder decisivo no mercado mundial, sendo essa a 
razão por que ONGs estão procurando convencer o Brasil a renunciar ao 
seu uso, com base nas possíveis perdas de biodiversidade, o que é um 
argumento falho, porque já existem doze parques nacionais, reservas bio 
lógicas e uma área não utilizável para a agricultura de 77 milhões de 
hectares, ou seja, o equivalente a três vezes o território do Estado dê São 
Paulo. Em relação ao meio ambieníe, é um verdadeiro absurdo colocar 
restrições ao seu uso, quando, por meio dele, esfá sendo corrigido o que a 
natureza degradou. Corrigir o que a natureza degradou é crime ambiental? 

O Cerrado apresenta todas as condições para replicar no interior brasilei 
ro o extraordinário "cinturão verde" norte-americano e tornar-se um vigoro 
so polo agroindustrial de expressão internacional. PM,\ tanto, é fundamental 
equacionar-se a questão da "logística de transporte", cuja solução passa n1.; 
cessaríarnente pela utilização eficiente da enorme rede hidrográfica que a 
natureza nos proporcionou, a exemplo do sistema Mississipi-Missouri-Ohio 
nos Estados Urúdos. Este potencial não passou despercebido pelo governo 
norte-americano, que, segundo a revista CNT de abril de 1997, publicada 
pela Confederação Nacional dos Transportes, produziu um relatório ainda 
na década de 70 onde considerava o Centro-Oeste brasileiro uma séria ame 
aça aos grãos produzidos nos Estados Unidos, desde que o Brasil conseguis 
se viabilizar um transporte barato das áreas de produção até os portos. 

No contexto da conexão Amazônia-Cerrado e do próprio desenvolvimento 
sódo-econômico deste último, a importância estratégica do vale do Araguaia 
Tocantins, potencializada por sua hidrovia conjugada a outras obras de infra 
estrutura situadas em sua área de influência, tem despertado grande interesse e 
preocupação da oligarquia anglo-americana, particularmente em tomo da região 
conhecida como" Bico do Papagaio", Concentram-se nesta área a própria hidrovia 
Araguaia-Tocantins, o complexo mineral de Carajás, a Ferrovia de Carajás (e sua 
extensão Norte-Sul), a usina hidrelétrica de Tururuí, a rodovia Belém-Brasília e, 
em construção, a linha de transmissão Tucuruí-Santarérn e o "línhão" ínterlígan 
do o sistema elétrico Norte-Nordeste com o Sul-Sudeste. 

O "línhão", que deverá estar concluído até final deste ano, é vital para 
o aproveitamento do enorme potencial hidrelétrico da Amazônia que, 
somente no Estado do Pará, ascende a 61.085 MW, superior à atual capa 
cidade de geração de eletricidade do País, que está tecnicamente empata 
da com a demanda. Por exemplo, apenas a projetada usina de Belo Mon 
te, no rio Xingu, poderá gerar 11.000 MW. Além disto, o governo brasilei 
ro acaba de anunciar sua decisão de duplicar a atual capacidade da hi 
drelétrica de Tucuruí, atualmente gerando 4.200 MW, bem como de con 
cluir as famosas eclusas da barragem, o que permitirá a franca navegação 
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pela Araguaia-Toéantins até Belém, cidade de extrema importância estra 
tégica por localizar-se no estuário da maior rede hidrográfica do mundo. 

Esta concentração de obras de infra-estrutura em uma área de pequena ex 
tensão em-termos ·nacionais .transformou.a -região emJomo~4Ç},-füÇQ-do..P.apa 
gaio no pivô mais importante para a integração da Amazônia ao resto do País. 
Foi por esta razão que a oligarquia anglo-americana resolveu aí concentrar seus 
esforços para frustrar a conexão Amazônia-Cerrado, desfechando uma triplice 
ofensiva por meio de operações de guerra irregular representadas pelas ações 
do MSI' e das ONGs indigenistas e ambientalistas. 

Entra em ação a maquinaria indigenista 
Enganam-se os que julgam q_ue os embargos judiciais por questões indígenas, 

ocorridos em menos de um ano e que penalizaram a implantação das hidrovlas 
Araguaia-Tocantins, Teles Pires-Tapajós e Paraguai-Paraná, aconteceram por mera 
coincidência ou que sejam apenas fruto do que o próprio presidente da Repúbli 
ca, comentado o asssunto, denominou "indústria de limlnares". Em realidade, 
estes embargos representam. o coroamento de múltiplas ações da oligarquia anglo 
americana, que vislumbrou nos povos indígenas uma oportunidade ímpar para 
aplicar a máxima imperial de "dividir paraconquistar". 

Para tanto, lançou as bases ideológicas para promover a autodetermi 
nação e posterior independência destes povos, ou seja, a ascensão do naci 
onalismo étnico em oposição ao Estado nacional. A coordenação em nível 
mundial das ações dos adeptos da nada evangélica Teologia da Libertação 
é feita pelo Conselho Mundial de Igrejas (CMI), comandado pela Igreja da 
Inglaterra, cujo "Pontífice Máximo" é o monarca da Grã-Bretanha. 

No Brasil, muitas das iniciativas do CMI se canalizam por intermédio da 
Comissão Pastoral da Terra (CPI), berço do MSf e do Conselho Indigenista 
Missionaria (Ciml), destacado como principal coordenador da "carta indíge 
na" no País. Entre as principais figuras que têm trabalhado para ambas as 
entidades estão o bispo D. Pedro Casaldáliga, cuja arquidiocese localiza-se 
precisamente na área do Xingu-Araguaia, e o bispo D. Tomás Balduíno, atual 
dirigente da CPT e que foi, por muitos anos, o presidente do Cimi. 

Foi o Cimi que apresentou, durante a Asssernbléía Constituinte de 1987, 
uma emenda popular onde tentou introduzir na nova Constituição brasileira 
os conceitos 'de plurinacionalidade para os indígenas e o de soberania restrita 
para suas reservas, inclusive do subsolo. O primeiro artigo da emenda dizia 
que "O Brasil é urna República Federativa e plurinacional..." e, no artigo 2º, 
ficou explícito o objetivo dessa modificação no Direito Constitucional brasi 
leiro: "Os membros das Nações Indígenas possuem nacionalidades próprias, 
distintas entre si e da nacionalidade brasileira, sem prejuízo da sua cidadania 
brasileira". Nos demais artigos, estabelecia que os recursos naturais do solo, 
subsolo, cursos fluviais, lagos localizados em seus limites dominiais, os rios 
que nela têm nascente e foz e as ilhas fluviais e lacustres são bens das "na 
ções" indígenas. 

Contudo, o fator mais explosivo foi a revelação, feita na ocasião pelo 
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jornal O Estado de São Paulo, de que o Cimi havia protocolado na Assem 
bléia Nacional Constituinte a Sugestão Popular no. S-001, um abaixo-as 
sinado subscrito por milhares de cidadãos austríacos, contendo suges 
-tões ,que-coincidiam=essencialr11~!lJ~ f.Q!!!=ª-c~~.Q~}º-.P-<:!f!':'~ªr do Cimi. Na 
época, o Cimi contava com cerca de 250 missionários trabalhando em lem 
po integral, espalhados pelos territórios indígenas cm todo o país. 

Apesar de ter sido veementemente rechaçada, esta proposta deixou 
alguns resquícios na Constituição brasileira que formam a base legal que 
tem permitido embargos judiciais de numerosas obras de infra-estrutura 
por questões indígenas, como as citadas hldrovias Araguaia-Tocantins, 
Teles Pírcs-Tapajôs e Paraguni-Paraná. 

Entretanto, a "carta indigcnista" da olígarqula britânica para balcanlzar os 
países ibero-americanos não poderia prescindir da participação dos antropó 
logos, proflssionais responsáveis pela elaboração e aprovação da parte indí 
gena do Estudo de !mpnctoAmbicntal-Rclatóriodc ImpactoAmbicntíll (EJ/\ 
RIMA), exigência legal para a implantação de obras de infra-estrutura ou 
industriais que, porventura, estejam localizadas ou atravessem reservas in 
dígenas. Isto ficou explícito na Declaração de Barbados para a Libertação dos 
Indígenas, culminação do seminário preparado e patrocinado pelo Conselho 
Mundial de Igrejas e realizado na ilha de Barbados, em janeiro de 1~71: "A 
antropologia atualmente requerida na América Latina não é a que trata os 
indígenas como meros objetos de estudo, mas aquela que os vê como um 
povo colonizado e que compromete-se com a luta para sua liberação". A 
partir de então, a orientação dominante dos antropólogos que atuam na -:bero 
América deixou de ser científica para tornar-se política. 

Um ano depois do evento, o antropólogo britânico David Mayberry Lewis 
fundou a Cultura'. Survival, filial norte-americana da Sociedade para os Povos 
Ameaçados (Society for Endangcred Pcoplc). ONG vinculada à Casa Real di 
namarquesa. Em 1982, a Cultural Survival já congregava um seleto grupo de 
33.500 antropologistas cm todo o mundo e seu credo pode ser resumido nas 
palavras de seu diretor, Dr. [ason Clay para quem o Estado nacional deve fene 
cer, sendo suas funções substituídas por instituições de governança local e 
global: "Após a Segunda Guerra Mundial, foram criadas dois terços das 171 
nações que integram a ONU, mas que contlnham outras 5.000 nações reais 
dentro delas ... A Nigéria, por exemplo, conteria outras 400 nações e o Brasil, 
190 .... As elites nacionais representam apenm:; duas ou três destas micro-nações 
e apropriam-se dos recursos que conduzem à guerra". 

Entra o Instituto Socio Ambiental (ISA) 
Em fevereiro de 1989, realizou-se cm Altamira (PA), cidade localizada às 

margens do rio Xingu, um mcga- evento que reuniu dezenas de personali 
dades internacionais para protestar contra a construção de barragens locali 
zadas na Amazônia e que constavam do planejamento energético brasileiro, 
alegadamente porque iriam causar grandes impactos ambientais e desalojar 
indígenas de suas terras. O evento ganhou a primeira página dos grandes 
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jornais internacionais, que publicaram a foto da índia Tuíra, apresentada 
como "a indomável mulher kaiapó", de facão em riste contra o rosto de An 
tônio Muniz Lopes, atual presidente da Eletronorte e então representanteda 
empresa no encontro. O evento de Altamira foi financiado e coordenado 
pelo National Wildlifo Federation (NWF}, uma das maiores ONGs norte 
americanas, por intermédio de sua Diretora de Projetos Internacionais, 
Barbara Bramble, que engajou a maioria das ONGs brasileiras do setor. Como 
resultado desta e outras pressões similares que se seguiram, o Banco Mundi 
al cancelou alguns empréstimos ao setor energético brasileiro e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) suspendeu o financiamento para 
a pavimentação do trecho final da BR-36-l, de grande importância estratégi 
ca para a ligação do Acre ao Oceano Pacífico. 

Na esteira de ações como o encontro de Altamira, a oligarquia anglo-ame 
ricana injetou dinheiro e apoio propagandístico para o estabelecimento no Brasil 
de uma vasta rede de ONGs que formaram um verdadeiro "exército irregu 
lar" jacobino de ativistas reciclados do movimento armado de resistência ao 
regime militar dos anos 60, promíscuamente misturados com a pior escória da 
geração da "Nova Era", que promovem no País a sua rebeldia contra qual 
quer noção de autoridade, moral ou razão e visam a destruição do própriof 
conceito de Estado nacional. Uma destas ONGs, que encarna com perfeição 01 
binômio ambientalismo-indigenismo promovido pela oligarquia anglo-ame 
ricana contra o Brasil, é o Instituto Socioambiental (ISA), autor da ação cível! 
que resultou no embargo ;udicial da hídrovia Araguaia-Tocantins. 

O ISA nasceu em J 994 da fusão entre o braço "indigenista" do CEDI (Cen 
tro Ecumênico de Documentação e Informação) e do NDI (Núcleo de Direi 
tos Indígenas). O CEDI, juntamente com o INESC (Instituto de Estudos Socio 
Econômicos), foram os pivôs da oligarquia anglo-americana para a forma 
ção desta rede de ONGs no Brasil. A fundadora e dirigente do INESC, Maria 
José Jaime, personifica a conversão "vermelho-verde" que caracteriza o mo 
vimento ambientalista. Militante da Ação Popular marxista-leninista, ela tor 
nou-se maoista em 1968. Um ano depois, quando o embaixador norte-ame 
ricano Burke Elbrich foi sequestrado, ela foi pílra China onde recebeu treina 
mento político e militar por seis meses. Em 1972, foi pílrd o Chile e depois 
para o Peru, onde trabalhou para a FLACSO (Facultad Latinoamcricana de 
Ciencias Sociales), retornando ao Brasil cm 1976 para criar o INESC. Já o 
antigo CEDI, criado por Niva Padilha em 1965, recebia fundos do Conselho 
Mundial de Igrejas, pnr;-i quem Padilha trabalhou, !.! mantinha estreitos vín 
culos com grandes ONGs norte-americanas, inclusive a Cultural Survíval, 

A componente "arnbíentallsta" do ISA é garantida pela presença de ex 
poentes do aparato ambientalista internacional, que aparecem como seus 
membros fundadores, dentre os quais a citada Barbara Brarnble, da Natíonal 
Wildlife Federation; o Dr. Stephan "Steve" Schwartzman, antropólogo sênior 
do Envlronrnental Defense Fund (EDF), também dos EUA e muito ativa nas 
campanhas ambientalistas contra as hidrovias brasileiras; Tony Gross, na 
época agente no Brasil da Oxfarn, importante ONG britânica: Wi\lem Picter 
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Groeneveld, do capítulo canadense da Cultural Survival e que fundou, com 
o apoio financeiro da ONG britânica Friends of the Earth (Amigos da Terra), 
o Instítuto para a Pré-História, Antropologia e Ecologia (IPHAE), sediada 
em Porto Velho (RO); e o mencionado Dr. Jason Ciay, da Cultural Survíval. 

. Outro elemento importante na formação do ISA, e que também apare 
ce como seu membro fundador, é o antropólogo José Carlos Libânio, en 
tão coordenador do INESC para assuntos indígenas, consultor da 
Canadian International Development Agency (CIDA, órgão do governo 
canadense) e da embaixada do Canadá cm Brasília, ex-diretor do 
Greenpeace/Brasil, ex-assessor para políticas ambientais do WWF/Bra 
sil e, atualmente, assessor para desenvolvimento sustentável do Progra 
ma das Nações Unidas para o Desenvolvimento {PNUD) em Brasília. A 
CIDA participou ativamente da formação das ONGs brasileiras para quem 
enviou pelo menos USS 1,3 milhão entre 1990 e 1991. 

Entretanto, a figura chave para a decolagen do ISA foi o seu atual secretá 
rio executivo, Márcio Santilli, egresso do CEDI e também fundador do ND~. 
Santilli, que é formado em filosofia, foi deputado federal por SJo Paulo (1962- 
86), ex-presidente da FUNAI e, juntamente com Francisco Grazziani (ex-pre 
sidente do INCRA) e José Grcgori (atual Sccrct.irio Nacional de Direitos 
Humano), integrou o "gabinete íntimo" de Fernando Henrique Cardoso. 
Durante seu mandato parlamentar, Santilli presidiu i'I Comissão do Indio da 
Câmara dos Deputados e foi o responsável pela coordenação da ação dos 
índígeníslas perante a Constituinte de 1987. A USAID (Agência Norte-Ame 
ricana para o Desenvolvimento Internacional, órgão do governo 
cstadunidensc), cm sua exposição de motivos para aprovar uma verba de 
US$ 5 milhões cm seu orçamento de 1997 p.ua·o Brasil - destinada, entre 
outras coisas, à orientação e ao apoio técnico de ONGs brasileiras, "que estão 
crescendo e assumindo papel de liderança cm nível estadual e federal" - 
incluiu Santilli, seu ex-treinando, como exemplo do acerto de seus investi 
mentos no Brasil. 

O ISA tem desempenhado um importante papel de enlace e coordenação 
de eventos para fortalecer o indigcnísmo no Brasil, como o encontro de po 
vos indígenas do Brasil, Venezuela e Guiana, realizado cm agosto do ano 
passado em Bo,1 Vista (RR), e que contou também com a particlpação do 
Cimi, da Comissão Pró-Yanomârnl, do EDF e do World Rcsources Institute 
(WRI). Como de hábito, uma das principais conclusões do encontro foi a de 
que não houve ainda uma ruptura no processo colonizador dos Estados n,1- 
clonais de infegrnr e assimilar as comunidades indígenas às sociedades não 
Indígenas. O ISA vem desenvolvendo diversos program,1s para a exploração 
"sustentável" de madeira em reservas indígenas, sendo o mais famoso o que 
envolve uma esdrúxula captação de USS 400 mil pela Companhia Vale do 
Rio Doce no japão, com a intermediação do Banco Mundial. A reserva indí 
gena em questão é a dos xikrin de Caeté, que localiza-se precisamente em 
Parauapebas, sul do Pará, epicentro de recentes conflitos do MSA riqueza T. 
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WWF, a face verde do 
fascismo mundial 

Quem assiste à propaganda que o Fundo Mundial pela Natureza 
(World Wide Fund for Nature - WWF) vem divulgando na televi 
são e nas principais revistas brasileiras dificilmente pode imagi 

n q , por trás da supostamente altruísta proposta de "proteção da 
natureza", ou por trás da simpática figura do urso panda, oculta-se um 
dos mais sofisticados e insidiosos instrumentos da oligarquia britânica 
para induzir na mente das pessoas uma "mudança de paradigma cultu 
ral", cujo principal objetivo é substituir o conceito antropocêntrico sinte 
tizado no Livro do Gênesis 1:27-30 por outro no qual as bestas e vegetais 
são nivelados ao Homem. 

Sob tal dogma, a Mãe-Terra é deificada e todos seus integrantes, inclu 
sive os inanimados, são elevados à categoria de "sagrados" e seus pro 
cessos de evolução devem seguir seu curso "natural", em que a interven 
ção "artificial" do Homem deve ser coibida. Consequentemente, a Terra 
apresenta uma "capacidade de suporte" limitada, que está sendo rapida 
mente atingida pelo aumento incontrolável da população humana, prin 
cipalmente nos prolíferos países subdesenvolvidos, com sua crescente ne 
cessidade de espaço vital e recursos naturais. 

Esse desprezo pelo ser humano está na própria raiz do ambientalismo, 
herdeiro direto do movimento eugêníco da primeira metade do século, 
cujas teses de "melhoramento racial", desmoralizadas pelas atrocidades 
cometidas pelos nazistas, fez com que as famílias da oligarquia britânica que 
apoiavam o movimento eugênico se convertessem em ardorosas defensoras 
do controle demográfico - o malthusíanísrno - e da "proteção do meio ambi 
ente". Por isso mesmo, os mais notórios ambientalistas da História foram os 
nazistas alemães, os primeiros europeus a estabelecer reservas naturais, a 
ordenar a proteção das sebes e outros habitats silvestres, que se horroriza 
vam com a idéia de usinas hidrelétricas no rio Reno e aprovaram numerosas 
leis sobre os direitos dos animais. A História recente tem demonstrado que, 
quando começamos a tratar animais como seres humanos, estamos na reali 
dade a um passo de tratar os seres humanos como animais. 

Ao contrário do que sugere a propaganda, o ambientalismo não é um 
fenômeno sociológico espontâneo, decorrente de uma conscientização 
cientificamente fundamentada de crescentes parcelas da população so- 
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bre a Inadequação do modelo de desenvolvimento proporcionado pela 
industrialização para a estabilidade ambiental do planeta. Na verdade, o 
ambientalismo é produto de um sofisticado processo de "engenharia so 
cíal" desenvolvido por importantes centros de ação política e pesquisa 
do Eslnblishnrenl anglo-americano, como o Instituto Tavistock, a Funda 
ção Rockefeller, o Instituto Aspen, o WWF, o Clube de Roma e outros. 
Para facilitar a difusão do ideário ambientalista entre a população, a oli 
garquia britânica criou e financia uma vasta rede internacional de organi 
zações não-governamentais (ONGs), que atuam como verdadeiras "tro 
pas de choque" do movimento. 

A "engenharia social" pode ser definida como a técnica de moldagem 
das crenças e padrões de comportamento de um grupo social para facilitar o 
seu controle pelos grupos detentores do poder político e econômico. Sua apli 
cação é feita, principalmente, por intermédio dos meios de comunicação de 
massa, geralmente controlados pelos grupos dominantes. 

O principio básico da "engenharia social" é a neutralização da razão 
que orienta as atitudes individuais e a sua substituição pela irracionalidade 
coletiva. No livro "Battle for !Ire Mimi: A Plry.,·Mosy o/ Couuersion mui 
Brmi1tonsh1i1g'' (Batalha pela mente: uma fisiologia da conversão e da la 
vagem cerebral), de 19571 o Dr. William Sargant, um especialista do Insti 
tuto Tavístock que passou vários anos estudando o "otimismo tecnológico" 
da população dos EUA, descreve o conceito: "Varios tipos de crenças po 
dem ser implantados em um grande número de pessoas, depois que as 
funções cerebrais tenham sido suficientemente perturbadas pelo medo, 
raiva ou excitação acidentais ou deliberadamente induzidas. Dos resulta 
dos causados por tais distúrbios, o mais comum é a capacidade de julga 
mento temporariamente prejudicada e a suscetibilidade elevada. Suas 
várias manifestações de grupo são às, vezes classificadas sob o rótulo de 
'instinto de rebanho' e aparecem mais espetacularmente em tempo de 
guerra, durante epidemias severas e em todos os períodos similares de 
perigo comum, que aumentam a inquietação e, assim, a suscetibilidade 
individual e de massa". 

A organização selecionada para definir as diretrizes da "engenharia 
social" necessárias para a aceitação cm massa do arnbícntalísmo foi o já 
citado Instituto Tavistock, sediado cm Londres, que tem uma longa história 
de aperfeiçoamento de técnicas de lavagem cerebral. Conhecida como "Freud 
Hílton", a Clínica Tavístock, posteriormente transformada em Instituto, foi 
criada e financiada por redes diretamente ligadas à família real britânica e 
tem atuado como braço de guerra psicológica da monarquia britânica. Nos 
Estados Unidos, uma de suas principais patrocinadoras é a família Rockefeller. 

O homem que deu forma a Tavistock e desenvolveu as técnicas de 
lavagem cerebral que ficaram conhecidas como "Método Tavistock" foi o 
brigadeiro-general John Rawlings Rees, que se tornou diretor da Clínica 
em 1932. Rees foi o primeiro a propor a indução deliberada de formas 
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controladas de comportamento neurótico e, mesmo.pslcõtlco, com o pro 
pósito de exercer um controle psicológico de massa sobre a sociedade. 
Rees não escondia um desprezo aberto pelas minorias, situando-as no 
qtte c_hamava "o_ dé_cim_o_E-s_i_c_qp_a_t_oJ.9.º"i_çJ>__:'.__9.~P-ºP-ulação ou "os 
estúpidos"(du//nrds). -=- -- -- - - -·- -- ·---- 

A partir de 1947, foram criados novos centros de recrutamento de in 
divíduos para serem treinados no "Método Tavistock" e, com eles, foi 
possível lançar uma operação mais ampla para tomar o controle de gran 
des instituições governamentais, trabalhistas, educacionais e empresari 
ais a partir de seu interior. Ta! operação teve como principl objetivo a 
promoção da pretendida "mudança de paradigma cultural". 

A insituição-chavc para operacionalizar as teses amblentalístas é o 
WWF, fundado cm 1961 por um seleto grupo de representantes da nata 
das famílias oligárquicas européias, encabeçado pelos príncipes Philip 
da Inglaterra e Bernardo da Holanda. O WWF vem a ser o repositório 
destas teses eugénicas e malthusianas e sua fundação ocorreu em um 
momento de particular relevância para os interesses estratégicos do 
Estnblish111e11tbritânico;devido aos movimentos de independência que se 
espalhavam pelo continente africano. 

O WWF foi instrumental para assegurar a predominância do controle das 
empresas da Co111111o!lll}('llÍIÍI, eufemismo para designar o Império Britânico, 
sobre os recursos naturais africanos, com o seu controle sobre grande parte 
da vasta rede de parques e reservas naturais que retalham a maioria dos 
países do continente, Ao mesmo tempo em que impedem a exploração pelo 
nacionais dos recursos naturais neles existentes, como minérios e outros, tais 
instalações obstaculizam ou inviabilizam empreendimentos de infra-es 
trutura de grande porte imprescindíveis ao desenvolvimento sócio-eco 
nômico regional. Estima-se que cerca de 8,2'X, do território da Africa 
subsaaríana esteja ocupado por reservas e parques, em sua quase totali 
dade multinacionais, número este que chega a 40% do território da 
Tanzânia e a 3D% do de Zâmbia. por exemplo. 

Um dos desdobramentos do WWF é a sua "divisão indígena", a Survival 
International, criada em 1969, cuja principal atividade durante mais de 
duas décadas foi a campanha para a criação da reserva indígena íanornârni, 
na fronteira Brasil-Venezuela. Na época, o explorador inglês Robin 
Hanbury-Tenison, atual presidente da Survíva' International, fez uma 
longa viagem pelo interior da América do Sul, na qual identificou as loca 
lízações de várias futuras reservas indígenas situadas sobre os possíveis 
eixos de integração do subcontinente, inclusive, o da Grande Hidrovia. A 
partir daí, a decisão de criar uma reserva ianornârni foi tomada pessoal 
mente pelo príncipe Philip, durante uma reunião com Hanbury-Tenison 
no Palácio de Buckingham. 

Uma visão simplificada do aparato da oligarquia britânica que dá su 
porte político, logísítico e financeiro às redes do WWF é apresentada 
esquematicamente no anexo a seguir. 
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A máfia verde e os 
"ongagutangos"* 

Certamente as ONGs jamais teriam a indiscutível projeção e influên 
eia das grande fundações do eslnbl,~1mrenf norte-americano, as 
mais atuantes no Brasil têm sido a Fundação Rockefeller e agrega 

das, a Fundação Ford, a Fundação MacArthur, a Fundação C.S. Mott e a 
Fundação W. Alton J ones. Esta última, por exemplo, entre 1994-96, repas 
sou pelo menos USS 704 mil a um seleto grupo de ONGs para a decola 
gcm da campanha ambientaiista contra a implantação da hidrovia 
Paraguai-Paraná: 

Intemational Rioers Nettoork (IRN) - US$ 211.000 
Rios Viuos - US$ 134.000 
Ecologia e Ação (ECOA) - US$ 45.000 
Instituto Centro e Vida (ICV) - USS 40.000 
Ecotrópica - USS 34.000 
Wetlands /or tire Américas - USS 100.000 
Environmental Defense Fund(EDF) - US$ 60.000 
Sobroioencia - US$ 40.000 

É necéssãrlo esclarecer-se que a movimentação financeira entre ONGs 
e patrocinadores é um segredo guardado a sete chaves. O Banco Central 
não tem qualquer controle sobre a entrada dos "ecodólares" remetidos 
por instituições estrangeiras para ONGs brasileiras que. são feitas por 
meio das CCS, as fomosas contas especiais para pessoas físicas e [urídicas 
não-residentes no País - instrumento preferido pelos "lavadores" de di 
nheiro sujo, como ficou demonstrado no escândalo PC Farias e, mais re 
centemente, no escândalo dos precatórios. 

(") ONGagutango. (Zool.) S.m. Nome dado .11> índívfduo de uma nova subespécie surgíd.1 
em 1961, após a criação do Fundo Mundial p,1r.1,1 Natureza (cnt,io chamado Funde, Mundi 
al p,,r;i a Vida Selvagem - WWF), organiz:i~·ãu uão-governmucntal (ONG) criada pelo prín 
cipe Phílip, que se considera, ele próprio, um "mono superior". Contraria a teoria 
evoluciunária, por representar urna involução 110 desenvolvimento biológico.Alímenta-se 
do irracionalismo anflcíentffico e dos genL•rosos flnancíamentos das fundações familiares 
do Establishment anglo-americano, tJ que tem-lhe assegurado urna rápida proliferação. Tem 
hábitos i;regárit1S e altamente predatórios, sendo particularmente letal para grandes proje 
tos de infra-estrutura. 

Ao decidir que ONGs receberão os seus "ecodólares'', os financiadores do 
movimento ambientalista determinam, na prática, que programas, campa- 
nhas e estratégias serão desenvolvidas, ou seja, a '{'{t!11tli1 verde. . 

No Brasil, isto foi publicamente reconhecido por Ângela Tresinati, Mes 
tre em Economia pela Universidade de Londres e diretora-executiva do 
capítulo brasileiro da The Nature Conscrvancy , que vem a ser a maior 
ONG ambientalista dos Estados Unidos (va pt!,ji/). Disse Tresinati, em 
setembro de 1995, durante um seminário realizado cm Brasília sobre os 
vinte e cinco anos de arnblentalísmo no Brasil: 

Outra queixa que existe com relação às ONGs americanas, refere-se à 
destinação dos recursos, isto é, a sua aplicação é restrita a um fim 
específico, predeterminado e não existe flexibilidade de alteração dis 
so. É importante ficar bem claro que as ONGs norte-americanas, e 
muitas outras, também vivem de doações. Esse dinheiro vem de algu 
ma fonte. E essa fonte também faz suas exigências, estabelece suas 
condições.( ... ) E uma parcela substantiva desses recursos são doados 
por pessoas físicas ou empresas que. determinam especificamente onde 
e como ele quer que t> dinheiro seja usado, Então, nós precisamos com 
prcender que: as ONGs doadoras de l,1 também são recebedoras de 
doações e essas exigências vêm das fontes de origem dessas doações. 

Esse fato foi conflrrn.ido por Eduardo Martins, atual presidente do 
IBAMA, cm uma surpreendente entrevista à revista Cté;i1 de 2 de julho 
passado, quando fo;i: urna veemente crltíca às ONGs ambientalistas que 
atuam no Brasil, acusando-as de "trabalhar com uma agenda importada" 
e deixar de lado os principais problemas ambientais do país, que estão 
nas grandes cidades, Dlz ele: 

Cerca de 85% cfos recursos que mantêm as ONGs no Brasil vêm do 
exterior. Com o dinheiro, vem também a pauta de prioridades defini 
da para cada país, Isso gern problemas. A discussão ambiental patro 
cinada pelas ONC::.-: acaba virando um modismo ditado, que já teve 
como sírnbülos o mico-leão, o elefante e agora o mogno. Imagine se 
amanhã um grupo de ambientalistas europeus se reúne e decide qul.! 
as ONGs devem dar apoio ao Movimento dos Sem-Terras, porque eles 
são o novo símbolo da Juta pelsa preservação. No dia seguinte, esque 
cem-se as florestas e não se fala mais nisso. 

As declarações de Martins são ainda ruais significativas pelo fato de 
ele próprio ser egresso do meio das ONGs, tendo sido diretor da filial 
brasileira do poderoso fundo Mundial para a Natureza (WWF). 

De fato, os próprios patrocinadores do aparato ambientalista interna 
cional resolveram colocar alguma "ordem" em seus financiamentos. Em 
1987, criaram sua "entidade de classe", a Associação dos Patrocinadores 
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do Meio Ambiente (Environmental Grantmakcrs Association -EGA), des 
conhecida mesmo-para a maioria dos mais bem informados insiders do 
setor. De acordo com relatórios da própria EGA, seus principais objetivos 

-=· ~d.!_sc~i:_!nt:resses comuns, inteirar-se ~~~rogramas específicos dos 
rnem1:iros, facilitar a cornurucaçao, fomentãr-a-cooperação-e-aesenvolv~r 
a colaboração entre os membros ativos e potenciais", em nome do "reco 
nhecimento de que o meio ambiente e seus habitantes estão ameaçados 
por atividades humanas insustentáveis". 

Em 1995, a EGA já contava com 182 membros da comunidade empre 
sarial e das fundações "filantrópicas" norte-americanas, que integram o 
mais alto nível da oligarquia anglo-americana. Sediada nos escritórios da 
Rockfeller Family Foundation, cm Nova York, o "Comitê de 
Gerenciamento" da EGA ~ composto por representantes das maiores fun 
dações norte-americanas, dentre as quais a Macàrthur, C.S. Mott, as vári 
as da família Rockefeller, W. Alton Jones etc. Os membros da EGA reú 
nem-se uma vez por ano, quando são acertadas as diretrizes estratégicas 
para as "doações" ao aparato ambientalista internacional. Na reunião de 
1994, por exemplo, concordaram em canalizar mais recursos para questões 
populacionais e de consumo. Os tópicos da reunião de 1992 incluíram "Po 
pulações e desenvolvimento", "Investimentos Ambientalmente Responsá 
veis", "Educação Ambiental" e" Ambientalismo e Espiritualidade". Já na de 
1993, o terna único foi "1993, Ano dos Povos Indígenas". 

Diante do exposto, mesmo os mais cautelosos se vêem na contingên 
cia de admitir que à existência de entidades corno a EGA caracteriza a 
formação de um autêntico cartel ambientalista, o que os mais realistas 
não titubeariam em classificar de máfia. Negar a existência de outros in 
teresses que não os declarados oficialmente pelos ecofinanciadores, e que 
são implícitos pela própria natureza das instituições que os mantêm, sig 
nifica uma elevada dose de ingenuidade ou de má-fé. 

Quem é quem 
na campanha anti-hidrovias 

/7111atlia11 Intemational Deaelopment Agency (CIDA) - A Asêltcin 
l,....cmrntfensc de Desenoolointenta Internacional é uma instituição mantida 
pelo governo do Canadá. Reporta-se diretamente ao Parlamento cana 
dense por intermédio do ministro de Relações Exteriores. Criada em 1968 
por Mamice Strong, como sucessora da Externai Aid. Opera em conjunto 
com outra agência do governo canadense, também fundada por Strong 
em 1970, o International Dcvelopment Rcsearch Conter (IDCR - Centro 
Interncional de Desenvolvimento de Pesquisa), cuja estrutura legai foi 
concebida pnra estender a influência do governo canadense ao setor pri- 

vado e vice-versa, sem despertar muita atenção. Na prática, o IDRC fun 
ciona com um braço do Instituto para Estudos de Desenvolvimento, da 
Universidade de Sussex, Inglaterra, que, por sua vez, foi criado cm 1960 
como uma cxt~nsão do antigo Colonial Officc (Gabinete Colonial) britâ 
niêo."FõioIDCR que-fihanc1õú"a·criação=-de-uma-reâe.,,intcrnacional 
computadorizada para interligar as lideranças do movimento indigenista 
no Brasil, México, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala e Canadá. Foi 
também o IDCR que financiou o Segundo Encontro Intencional das Pri 
meiras Nações Indígenas das Américas, realizado no início de junho de 
1994 na aldeia de Poianaua, no Acre. 

/\ CID/\ enviou pelo menos USS 1,3 milhão para diversas ONGs · 
brasileiras entre 1990 e 1991. 

U:S Agencyfor Internatiottal Development (USAID) - AAsh1dn Norte ntcrianta para o Dt•:,,·n,•oJ,,1t11l'JlltJ /11tcm11cr,m11/ é mantida pelo gO\;cr 
no dos Estados Unidos. Em seus orçamentos de 1997 e 1998 destinou ao 
Brasil, respectivamente, USS 5 milhões e USS 4,75 milhões para o desen 
volvimento de atividades florestais "ambientalmente sustentáveis", onde 
se incluem especificamente a Amazônia e o Cerrado. As ONGs 
beneficiárias destas fabulosas somas são o W\VF-EUA, a The Nature 
Conservancy, a Conservation !nternational e o Woods Hole Research 
Centcr, cuja filial brasileira é o :nstituto de Pesquisa Ambiental da Ama 
zônia (IPAM), sediada no campus da Universidade Federal do Pará. 

Entre os objetivos da USA!::>, é citada textualmente a orientação e apoio 
técnico às ONGs locais, "que estão crescendo e assumindo papel de lide 
rança cm nível estadual e federal" e, corno decorrência, "uma mudança 
de atitude está aparecendo lentamente nos escalões mais conservadorçs 
do governo brasileiro, reconhecendo a eficácia da abordagem de parceria 
participativa da USAID em questões ambientais". Entre as metas 
estabelecidas pela USAID ,para o Brasil, está a formação de um amplo 
quadro de "profissionais treinados cm meio ambiente", escalando de zero 
em 1991 para L500 em 1999. 

LnterAmerican Foundation (Ii\F) - Instituição mantida pelo Congresso 
norte-americano. Foi fundada pela Administração Nixon para promo 

ver os interesses dos Estados Unidos junto aos movimentos ambientalistas 
da América Latina. Sua diretoria é composta por três deputados e por seis 
empresários norte-americanos apontados pela Casa Branca. Reporta-se 
diretamente êl comissões específicas da Câmara de Deputados e do Sena 
do dos Estados Unidos. 

"C' noironmental Defense F11nd (EDF) - O Fundo de Defesa Ambienta! é 
Lurna ONG norte-americana fundada em 1967 com o objetivo específi 
co de banir o DDT. Foi a primeira ONG "jur ídica", criada para "defender 
o meio ambiente nas cortes do país", Em 1993, seu orçamento anual foi de 
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USS 17,4 milhões. Mantida basicamente pelas grandes fundações filan 
trópicas norte-americanas, é dirigida por políticos e altos funcionários do 
governo norte-americano, como Anthony A. Lapham, que foi diretor do 
l:DF entre 1972-76, renunciou em 76 e foi servir na CIA, que deixou em 
1979 e voltou para o EDF em 1981. Ou como Paul Nitze, especialista em 
controle de armas, funcionário do Departamento de Estado e ex-assessor 
dos presidentes Kennedy, Johnson e Nixon, tendo sido diretor da EDF 
logo após a administração do presidente Bush. 

Caso exemplar é o de Frank Loy, que foi presidente do EDF entre 1983 
e ,1990 e que acaba de ser nomeado subsecretário de Estado para Assun 
tos Globais no lugar de Tim Wirth, que foi administrar o fundo de um 
bilhão de dólares doados recentemente às Nações Unidas pelo magnata da 
CNN, Ted Turner, que, incidentalmente, vem a ser também diretor do EDF. 

'A Ta/tonal Wildlifa Federation(NFW)- Segunda maior ONG norte-ame- 
1 \'ricana, tem 4 milhões de associados, 608 funcionários, orçamento anu 
al de USS 83 milhões {1993). Tem ambições internacionais e influencia o 
Congresso norte-americano para incluir os aspectos ambientais na análí 
se de projetos de países estrangeiros financiados pelo Banco Mundial. A 
lista de mantenedores da National Wildlife Federatíon permite descrevê 
la como a ONG das grandes empresas de petróleo e químicos. 

/"711/tural S11roioal (CS) -A Sobrevivência Cultural foi criada em 1972 em 
Lcambridge, Massachussets (EUA), pelo antropólogo britânico David 
Mayberry Lewis, como uma filial norte-americana da Sociedade para os 
Povos Ameaçados (Society for Endangered'People), ONG vinculada à Casa 
Real dinamarquesa. A CS surgiu para engajar os antropólogos na "carta 
indigenista" epecificada pela oligarquia britânica um ano antes, explicitada 
na Declaração de Barbados para a Libertação dos Indígenas, culminação 
do seminário preparado e patrocinado pelo Conselho Mundial de Igrejas, 
segundo a qual os povos indígenas deveriam ser vistos "como um povo 
colonizado" e que os antropólogos deveriam comprometer-se a lutar por 
sua "libertação". 
_ Cambridge foi escolhida como sede da CS porque aí localiza-se tam 
bém a Universidade de Harvard, cujos antropólogos vinculados ao Pro 
jeto Chiapas produziram, entre 1957 e 1977, 27 livros, 21 teses de doutora 
do, 33 teses univesitárias, duas novelas e um filme sobre os indígenas da 
região. A CS desempenhou um papel central na formação do Exército 
Zapatista de Libertação Nacional - os chamados "zapatistas" - organiza 
ção terrorista que prega a autonomia indígena do estado mexicano de 
Chiapas, situado na fronteira com a Guatemala, rico em jazidas minerais 
e onde localiza-se a segunda maior reserva petrolífera do México. 

lf"l sford Famine (Oxfarn) -Braço encoberto do Gabinete de Relações 
VExteriores (Foreign Office) britânico. Comandada diretamente por 
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membros da Câmara de Lordes, da Grã-Bretanha, como lorde FrankJudd, 
ex-ministro de Relações Exteriores. Tem atuado em Chiapas, México, e na 
região fronteiriça com a Guatemala desde meados de 1980. Segundo Jor 
ge Santiago Santiago, um líder zapatista detido pelas autoridades mexi 
canas, a Oxfam financia este grupo separatista. A Oxfam foi apanhada 
com a "mão na massa" financiando campos de treinamento do grupo ter 
rorista Tigres de Tamil, do Sri Lanka, notórios pela crueldade de seus ata 
ques. 

T ntemaiional Rioers Network (IRN) -A IRN foi fundada em 1985 junta 
..lmente com a Rainforest Action Network (RAN) como "braços" 
especializados do Earth Island Institute, criado por David R. Brower, um 
dos mais radicais ambientalistas dos EUA. Em realidade, o Earth Island 
Institute surgiu como uma operação especial dos Amigos da Terra (Friends 
of the Earth), igualmente fundado por Brower, que acabou ficando "inde 
pendente". A RAN, por sua vez, é uma das principais promotoras dos 
zapatistas nos EUA. No conselho diretor da RAN tem assento Mike Roselle, 
que é também fundador e diretor do grupo ecoterrorlsta Earth First!, res 
ponsável por inúmeros atos de sabotagem contra instalações e equipa 
mentos ind ustriais nos Estados Unidos. Foi da Eco-Fucker Hil List], 
publicada pela Earth Firstl, que o terrorista Theodore Kaczynski, até en 
tão conhecido pela alcunha Unabomber, escolheu as duas últimas víti 
mas de seus ataques. Kaczynski assassinou três pessoas e feriu várias 
outras em atentados a bomba, cometidos em nome de uma ideologia 
ambientalista radical. 

A IRN foi destacada para coordenar múltiplas ações ambientalistas 
contra grandes projetos hidráulicos mundiais, destacando-se as hidrovias 
(Paraguai-Paraná, Araguaia-Tocantins, Mekong, etc.) e usinas hidrelétri 
cas (Três Gargantas, na China; Bío Bío, no Chile; Yaciretá, na Argetina 
Paraguai; Serra da Mesa, no Brasil etc.), 

A IRN passou a coordenar as ações contra as hidrovias sul-amerícanás 
por intermédio de seu agente Glenn Switkes, que notabilizou-se por sua 
atuação no Equador contra a exploração petrolífera na Amazônia 
equatoriana, mobilizando dezenas de ONGs e organizações indígenas no 
período 1992-199-1, quando ainda pertencia à RAN. Switkes, que costu 
mava coordenar a campanha contra a hidrovia Paraguai-Paraná a partir 
de Cuiabá, desapareceu de circulação após a revelação pública, feita pela 
revista Ereculive /11/dligmce Revim; (EIR), de que a IRN recebeu US$ 211.000 
da Fundação W. Alton Jones para a campanha. 

R tos J:fvos - Fundada em dezembro 1994 sob os auspícios da WWF, 
specificarnente para coordenar as ações anti-Hidrovia Paraguai 

Paraná. Segundo suas próprias informações, a Rios Vivos é uma coalizão 
de 300 ONGs internacionais. A entidade, via integrantes, conta com re 
cursos do governo da Holanda, diretamente por meio do Ministério da 
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Cooperação e, indiretamente com a Both Ends, ONG holandesa mantida 
pelo governo e pela seção do WWF deste país. A Rios Vivos conta tam 
bém com recursos financeiros das fundações "filantrópicas" norte-ameri 
canas W. Alton Jones e C.S. Mott. 

No Brasil, a Rios Vivos é representada pela Ecologia e Ação (ECOA, 
Campo Grande, MS), dirigida por Alcides Farias, e pelo Instituto Centro 
de Vida (ICV, Cuiabá, MT), dirigida por Sérgio Henrique Guimarães, 
ambas aquinhoadas com verbas da Fundação W. Alton Jones e que, sinto 
maticamente, não autorizaram a reve~ação sobre a origem de seus recur 
sos financeiros na Ecolista, publicado pela próprio WWF. 

Na Argentina, a Rios Vivos é representada pela Fundación Kattan, de 
Buenos Aires, e pela Taller ~cologista! de Rosario. 

'CV cotrâpica - Criada e dirigida por Adalberto Eberhard, foi fundada em 
L/1989 e tem sede cm Cuiabá. Além do dinheiro que recebeu Fundação 
W. Alton Joncs, a Ecotrópica mantém estreitos vínculos com a The Nature 
Conscrvancy (TNC), qu~ adquiriu em 1995, por ur.n milhão de dólares, 
uma enorme área no Pantanal, nominalmente para garantir a sua preser 
vação e, logo cm seguida, iniciou a transferência de seu título de proprie 
dade para a Ecotrópica. A TNC vem a sera maior ONG norte-americana, 
com ativos superiores a US$ 855 milhões (1993). Sua ascensão deveu-se a 
maciças contribuições da King Mellon Foundation e a maior parte de seus 
lucros milionários orígina-se'da compra de vastas áreas, nominalmente 
para preservá-las. Existem vários processos judiciais contra a TNC nos 
Estados Unidos, movidos por pessoas que descobriram ter sido engana- 
das nestas transações. 

A Ecotrópica conta ainda com o apoio Institucional da Conscrvtion 
Intcrnational (CI), uma dissidência da TNC, que concebeu a engenhosa 
operação financeira tripartite conhecida como dcbt-jor-11fllttrc stoaps (troca 
de dívida por natureza), cm que credores de países subdesenvolvidos 
"cedem" parte de seus créditos para a CI adquirir vastas áreas cm países 
alvo, oficialmente para a sua conservação ambiental. 

A CI é muito ativa na América do Sul. Recentemente, propôs a criação 
de um parque natural na região da Cordilheira do Condor, a área fronteiriça 
cm litígio entre Peru e Equador, que possui enormes depósitos de ouro e 
outros minérios. Várias mcgamincradoras da Comunidade Britânica ou 
suas j1111iw-pnrh1ers, corno a TVX Gold, de Eikc Batista (filho de Eliezer 
Batista, ex-presidente da Companhia Vale do Rio Doce e membro da direto 
ria internacional da CI), possuem concessões na região. Pela proposta da CI, 
este parque natural, seguindo o modelo de seus congêneres africanos, seria 
transformado em lcrm-dt:-111i1.f llá11r com administração supranacional. 

A TNC e a CI é são duas das quatro ONGs agraciadas com generosas 
verbas da USAID para financiar suas ações no Brasil. 
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O papel do MST na 
"africanização" do 

Brasil 
No século passado, nosso continente sofreu um período de contí 

nua desestabilização por meio de guerras civis, golpes de estado, 
invasões e outros processos violentos. Esta foi a forma pela qual o 

Império Britânico dominou a Ibero-América, com a ciência política 
hobbesiana, segundo a qual os poderes coloniais só podem sobreviver quan 
do as nações subjugadas, ou em vias de sê-lo, são submetidas a permanen 
te instabilidade. Hoje, corno-no século passado, os interesses britânicos 
regressaram para cá e não poderiam se comportar de maneira diferente. 

O ataque britânico está em marcha em todas as frentes: está-se apode 
rando dos bancos, invadindo as minas, redesenhando as fronteiras naci 
onais, se apoderando das estatais estratégicas e mobilizando as hordas 
jacobinas de narcoterroristas, para destruir todos os aspectos da vida 
institucional nacional da região. 

No Brasil, ao mesmo tempo que interesses do Império Britânico se 
apoderam da economia do país, entidades a seu serviço controlam o Mo 
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), o melhor instrumento 
com que contam para desmembrar o país. O reconhecimento feito pelo líder 
do MSTr Gilmar Mauro, de que sua organização está promovendo urna" guer 
ra civil de baixa intensidade" emvários pontos do país, revela o propósito de 
encetar urna nova fase de ações ofensivas, como foi deteminado no IV En 
contro Nacional do MST, realizado em Brasília em janeiro d este ano. 

Como o MSIA assinalou no folheto O MST e os zapatistas, novo separa 
tismo britânico na Iberoamérica, essa nova ofensiva "não é uma decisão so 
berana da cúpula dirigente local, mas o cumprimento das ordens de mar 
cha recebidas de seus controladores externos, processo similar ao desfe 
chado, a partir do início deste ano, pelo seu congênere mexicano Exército 
Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). A semelhança entre os dois 
movimentos os torna clones quase perfeitos, criados no laboratório de 
engenharia social da decrépita monarquia britânica, e cujo objetivo maior 
é o desmembramento dos estados nacionais soberanos". 

A guerra irregular, corno forma de ação, foi importada pelo próprio 
Gilmar Mauro do EZLN mexicano, a partir do encontro de La Trínidad, pro 
movido pelos "zapatistas" em 1996, e no qual ele foi delegado oficial do MST. 
Desde então, a coordenação entre os grupos tem sido efetivada por meio de 
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canais organizados dentro do Foro de São Paulo, do qual ambos são mem 
bros. Entretanto, a coordenação mais importante é feita por intermédio de 
organismos e representantes pessoais do Eslnblishment anglo-americano-fran 
cês. Um deles é a viúva do falecido presidente fancês François Mitterrand, 
Danielle Miterrand. Estes círculos oligárquicos têm uma idéia fixa a respeito 
de suas iniciativas colonialistas quanto às nações em desenvolvimento: a 
destruição dos Estados nacionais soberanos e a criação de "enclaves étni 
cos", dentro do esquema geral de formação de um "governo mundial" 
oligarca, o qual mobiliza uma vasta rede de organizações não-govemamen-· 
tais (ONGs) . O esquema foi proposto para a criação de um "Curdistão" ao 
norte do Iraque, ao finai da Guerra do Golfo, em 1991, e repetido para o 
Brasil, quando o casal Miterrand se uniu ao movimento internacional a fa 
vor da criação da reserva indígena Ianomâmi. Em dezembro de 1997, Danielle 
Miterrand visitou a localidade de Chenalho, em Chiapas, zona dominada 
pelo EZLN, que considerou "similar ao Curdistão". Antes de viajar para 
Chiapas, Danielle passou pelo Brasil, onde se reuniu com seus amigos habi 
tuais, o ideólogo do MST Frei Betto e os líderes da organização. 

Se bem que o MST tenha intensificado suas ações por todo o país, está 
claro que a liderança do mesmo selecionou algumas regiões brasileiras 
estratégicas, para criar enclaves ou zonas liberadas. O próprio Gilma r 
Mauro, após voltar do México, afirmou que seu "sonho" era criar uma 
"república" do MST no Pontal do Paranapanerna. Ao mesmo tempo, a 
revista ISTO É revelou que fontes ligadas aos serviços de inteligência mi 
litar do Brasil apontavam a região ao sul do Pará como uma provável 
"zona livre", selecionada pela cúpula do MST. As áreas selecionadas eram: 

1) Rio Grande do Sul - o que levaria a aniquilar uma das principais 
capacidades do país para produzir alimentos, segundo o próprio Minis 
tro da Reforma Agrária Raul Jungman; com os conflitos no campo con 
duzidos pelo MST, o valor da terra caiu cerca de 60°/.,. Ademais, isto leva 
ria o conflito à zona de fronteira, que historicamente serviu ao Império 
Britânico para traçar sua geopolítica de controle do Rio da Prata. E evi 
dente que a estratégia do MST é transformar a crescente massa de miserá 
veis - que a política neoliberal do presidente "Sir" Fernando Henrique 
Cardoso está criando - cm "refugiados econômicos", que facilmente po 
dem desestabilizar toda a zona de fronteira. 

2) O Pontal do Par.mapancma - englobando parte dos estados de São 
Paulo, Puranã e Mato Grosso do Sul, área onde é gerada quase a metade 
da energia elétrica do país, que possui urna densa rede de distribuição de 
ck!tricidade e que abrange a hldrovía Tietê-Paraná. 

3) A terceira, precisamente o Estado amazônico do Pará, especifica 
mente a região compreendida por um raio de 200km cm torno do comple 
xo mineiro de Carajás - escolhida como um dos focos insurreicionais por 
possuir certas características "africanas", como riqueza mineral e flores 
tal e uma população paupérrima, facilmente manipulável devido à sua 
marginalização do processo civilizatório, criado sob a matriz cultural cristã 
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ocidental. Isto é o que admite um dos líderes do MST na região, o bispo 
de origem espanhola Pedro Casaldáliga, uma das conexões do movimen 
to com o EZLN do México, pela sua íntima colaboração com o bispó me 
xicano Samuel Ruiz, o verdadeiro comandante do "zapatismo" mexicano. 

O controle britânico do MST 
Praticamente, desde a fundação oficial do MST, a monarquia britânica tem 

presenteado o movimento com ajuda financeira, ao mesmo tempo em que se 
converteu, por meio de várias de suas fundações, na principal patrocinadora 
da imagem internacional do MSf, fornecendo-lhe um disfarce de genuíno 
movimento em prol da jusíiça social. A relação do Msr com a Casa de Wmdsor 
se realiza principalmente por intermédio de dois canais, o Conselho Mundial 
de Igrejas (CMI) e o Ministério de Desenvolvimento e Cooperação Internacio 
nal, o antigo Departamento Colonial, que centralizou o apoio britânico aos 
líderes responsáveis pelo genocídio que ocorre na África Central. 

O MST foi oficialmente fundado em 1984, pela Comissão Pastoral da 
Terra (CPT). Esta, por sua vez, deve a sua criação a outra entidade que 
nasceu no Brasil nos anos 70, graças ao apoio que recebeu do CMI, a Co 
missão Justiça e Paz, controlada pelo agora ex-arcebispo de São Paulo, 
cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Atualmente, as principais figuras da 
CPT se converteram de fato nos verdadeiros comandantes do MST, como 
os bispos Tomás Balduíno e Pedro Casaldáliga. A CPT foi fundada em 
Goiânia, em abril de 1975; atualmente faz parte da organização Pax Christi, 
sediada na Bélgica, uma ONG com ativo trabalho na Colômbia, onde me 
diou vários seqüestros perpetrados pela narcoguerrilha das FARC. 

Segundo o jornal Gazeta Atf~rc,mlil de 21 de outubro de 1997, um repre 
sentante do MST, Delwek Matheus -atual coordenador do movimento no 
Pontal do Paranapanema - foi recebido em Londres por ninguém menos 
que o recém-nomeado vice-ministro britânico de Desenvolvimento e Re 
lações Internacionais, George Fowles. 

Durante o governo de John Major, o ministério era dirigido por Lady 
Lynda Chalker, que coordenou pessoalmente o apoio oficial britânico aos 
genocidas da África Central, Laurent Kabila do ex-Zaire (atual República 
Democrática do Congo), Yoweri Museveni, de Uganda e Paul Kagame, de 
Ruanda. No atual governo inglês (de Tony Blair), a política não mudou. 

Em agosto de 1997, Diolinda Alves de Souza, alta dirigente do MST, via 
jou à Europa para evitar a prisão de seu marido José Rainha - considerado o 
líder militar maoísta do movímento e, à época, coordenador na crítica região 
do Pontal -, que fora condenado a 26 anos de prisão. Sua viagem foi patroci 
nada pela Christian Aid (CA), organização filantrópica oficial das 40 igrejas 
da Inglaterra e Irlanda, encabeçada pela Igreja Anglicana e cujo chefe supre 
mo é a própria rainha Elizabeth II. A CA integra a estrutura do CMI, entida 
de fundada em 1937 por iniciativa da Igreja Anglicana. Desde o início, o 
CMI tem sido promotor das causas do "governo mundial". A tese central 
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apresentada no memorial de sua fundação se intitulava "A influência demo 
níaca da soberania nacional". A CA integra a rede do "Império Invisível" 
britânico, pois tem assento na Crown Agents Foundation (Fundação dos 
Agentesãã-eõrõã);entidade-recém~privatizada;que trabalhaem coordenação 
com o Minístérío de Desenvolvimento e Relações Internacionais. A CA tem 
financiado o MST desde 1986 e, em momentos cruciais não lhe tem negado 
apoio político. Por exemplo, abril em 1996, após o sangrento confronto provo 
cado pelo MST em El clorado de Carajás, o diretor do "Projeto Brasil" da CA, 
Domingos Armani, não perdeu tempo em jogar lenha na fogueira, afirmando 
publicamente: "O massacre é o resultado direto da falta de reforma agrária". 

Além da CA, a viagem de Diolinda teve patrocínio de várias ONGs, 
como os Amigos da Terra e a Oxfam, que tiveram importante participa 
ção na mobilização internacíônal que impôs ao Brasil a criação da reserva 
indígena ianomâmi. Na França, Diolinda foi recebida por Danielle 
Miterrand. Na realidade, esta foi a "madrinha" do casamento do MST com 
-0 EZLN, consagrado durante o encontro de La Trinidad, cm julho de 1996. 

Além da antiga relação com a CA, o MST desenvolve laços com outras 
organizações similares: · 

+ em 1991, a Right Livelihood Foundation (RLF), que tem vínculos 
com a nobreza sueca, outorgou seu prêmio anual ao padre Ricardo 
Rezende, da Comissão Pastoral da Terra (CPT); a RFL patrocinou as pes 
quisas do líder do MST, João Pedro Stédile, para seu livro A Iuta pela terra 
no Brasit. escrito a quatro mãos com frei Sérgio Gorgen, um dos líderes do 
movimento no Rio Grande do Sul; 

+ em 1992, a Anti Slavery Intemational (ASI- Internacional Anti-Es 
cravidão) outorgou ao padre Rezende a sua medalha anual. A ASI foi 
criada em 1787 por famílias oligarcas da Inglaterra, como os Wilberforce 
e os Buxton. O atual lorde Buxton é um dos vice-presidentes do Fundo 
Mundial para a Natureza (WWF), do príncipe Philip; 

+ em fevereiro de 1997, o MST recebeu o Prêmio Internacional Rei 
Balduíno, outorgado pela casa real da Bélgica. Em 1989, o prêmio foi confe 
rido ao falecido pedagogo Paulo Freire, que foi um dos principais ideólogos 
doMST. 

Colonialismo intelectual 
Como no caso das hordas de Yoweri Museveni na África Central, o 

verdadeiro domínio exercido pelos britânicos sobre o MST se coloca mais 
no reino das idéias do que no do dinheiro e dos prêmios. Vejamos o 
exemplo de um dos ideólogos principais do movimento, o recém-faleci 
do pedagogo Paulo Freire, cujo método de alfabetização é usado como 
"bíblía'<nos acampamentos do MST e cujas doutrinas já estão produzin 
do a primeira colheita de jovens líderes formados nos acampamentos. 

Com o advento do regime militar de 1964, Freire foi expulso do Brasil 
e foi para o Chile, onde escreveu seu famoso livro A Pédnso._rín do Opnimifo, . 
autêntico manual de recrutamento de hordas jacobinas por meio do 
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"mentecídio (assassinato da mente)", do mesmo gênero de Os Condeundps da 
Terra, de Franz Fanon. Em 1970, foi nomeado assessor especial do Departa 
mento de Educação do CMI, para o qual trabalhou até seus últimos anos. O 
CMI o despachou para a África, para trabalhar com vários movimentos ter 
roristas. Em 1970-71, Freire participava da Universidade de Dar-es-Salaarn, 
na Tanzânia, a "fábrica" que produziu Musevení e sua quadrilha. A intro 
dução à coleção de ensaios publicada pela universidade em 1971 - na qual 
figura o horripilante ensaio de Museveni, promovendo a sangria "revoltJcio 
nária" -elogiava Paulo Freire por ter "enriquecido a teoria de Fanon e produ 
zido inovações". Segundo tal introdução, "há argumentos poderosos em 
prol de uma nova guerrilha, armada somente com técnicas de ensino e apren 
dizagem expostas por pedagogos como Freire". 

De Dar-es-Salaarn, Freire foi trabalhar com os líderes da Frente de Liberta- 
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ção de Moçambique (FRELIMO), poucos meses depois de Museveni ter feito 
seu próprio trabalho de campo nessa organização. Em Guiné-Bissau, Freire 
elaborou o pprograma educaional do país. Com a sua experiência africana, 
extraída de populações paupérrimas submetidas ao colonialismo mais rude, 
onde ensaiou fundamentalmente a idéia de segregar grupos populacionais, 
para depois opô-las a tudo que represente progresso, pois este simbolizaria o 
"agressor colonial europeu", Freire regressou ao Brasil, ansioso por provar 
seus métodos de suposta alfabetização com criações linguísticas que pudes 
sem combinar português com dialetos, neste caso não-africanos e sim indí 
genas, de camponeses pobres e populações marginalizadas. 

[un]o com Paulo Freire, o outro elemento central que contribuiu para a 
criação da ideologia anticristã ocidental - que substituí a premissa central 
do cristianismo, de que o homem é um ser criado à imagem e semelhança 
do Criador, pela adoração irracional da "Mãe-Terra", professada pelo MST 
- é a Teologia da Libertação, com suas raízes intelectuais no existencialismo 
do filósofo nazista Martin Heidegger, com seus gurus Leonardo Boff, Frei 
Betto e o próprio bispo Dom Pedro Casaldãliga, que já afirmou: "Quando 
fizerem minha autópsia, irão encontrar terra no fígado e no coração". 

Esse último, famoso por suas conexões com o sandinismo nicaraguense, 
com o EZLN do México e com Fidel Castro, é atualmente um dos dirigen 
tes da rede de informações KOINONIA (sociedade em grego), com sede 
na Nicarágua; no Brasil, a rede está representada pela revista Tempo e 
Presença, órgão oficioso de difusão do CMI e anteriormente revista oficial 
do Centro Ecumênico de Documentação {CEDI). 

Casaldáliga chegou ao Brasil em 1968, tendo em mente repetir o modelo 
de insurreição que começara na África nos anos 60, onde viveu na Guiné 
espanhola. Em 1961-62, a África "estava fervendo. Havia a figura de 
Lumurnba. Logo tivemos conflitos, porque queríamos dar cursilhos para 
brancos e pretos, e os brancos representantes do resto do império espanhol 
queriam cursílhos separados", disse ele à revista Caros Amigos de fevereiro 
de 1998. Na entrevista, confessa que a decisão de chegar ao país e se 
instalar na paupérrima região do sertão do Centro-Oeste foi de caráter estra 
tégico: "Como cu disse, quando chegamos éramos uns perdidos no espaço; 
cm segundo lugar, um pouco estrategicamente, pensamos: Onde h.i mais 
conflito, e a partir de onde poderá haver mais irradiação? Esse povoadozínho 
que estava nascendo na mata, em Serra Nova- eu que dei esse nome ao lugar 
- estava já em conflito com a fazenda Bordon. Então fomos para lá e fizemos 
o que chamávamos na época de campanha missionária. Eram três meses na 
área mais estratégica, e nesses três meses aplicávamos o método de alfabeti 
zação Paulo Freire ... Através do Método Paulo Freire, em três meses alfabeti 
zamos e conhecemos o povo ... Naquela época, na América Latina já se sabia 
que a conscíentízação é o primeiro passo. A educação formal e informal... 
por isso partimos para o Método Paulo Freire". 

Para o MST e a CPT, a explicação de seu triunfo ínsurreicional está na 
capacidade de difundir o culto à Mãe-Terra ou Gaia: conseguir 
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"espiritualizar a terra", considerando que essa "é um mistério" no senti 
do religioso, e "liberar a terra e criar um espaço vazio para que Deus atue 
neste mundo". Com esta visão anticristã - na qual o mistério de Cristo é 
suplantado pelo de Gaia, e a Igreja Católica pela "comunidade da térra", 
este aparato celebra os ritos de doutrinação, nos quais encontra justifica 
tiva para os atos de violência. Esta é também a raiz conceituai que o une 
aos movimentos indigcni.sta e ambientalista internacionais, com sua vi 
são irracional da natureza. Leonardo Boff assim sintetiza esta idéia: "A 
nossa Mãe-Terra é a pátria amada, que é a visão dos povos originais, a 
visão do camponês, porque a visão científico-reducionista vê a terra como 
composição dos elementos físico-químicos da escala de Mendcleiev. A 
terra não é isso; a terra é paisagem, a terra fala, a terra é também nós 
mesmos, o ser humano". 

Esta é a estrutura de crenças que move os principais líderes visíveis do 
MST, como João Pedro Stédile - que, parafraseando Franz Fanou, consi 
dera que os empobrecidos camponeses sem-terras são meros "párias" que 
cumprem o papel de "condenados da terra brasileira" - José Rainha, Gilmar 
Mauro e caterva. Todos eles estão fanaticamente apegados à idéia de ex 
tirpar do Brasil as marcas da civilização cristã ocidental, como se vê em 
um dos hinos do movimento, o qual promete apngar do continente o fa 
rol de esperança uma vez aceso por Cristóvão Colombo. 
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Universidade Dar-es-Salaam, 
educação para o ódio e o 

genocídio 

AUniversidade de Dar-Es-Salaam foi criada em 1970 por Julius 
Nyerere, presidente da Tanzânia desde sua independência, em 
1964, até 1985, quando renunciou. Foi também seu reitor de 1970 

a 1985. Nyerere ficou famoso nos anos 60 por sua doutrina da ujama« 
(gmndefnmíli'o), às vezes chamada "socialismo africano". Com esta dou 
trina econômica, ele pretendia coletivizar a agricultura tanzaniana, para 
o que "relocou" 13 milhões de camponeses em 8.000 aldeias 
cooperativadas. Nas duas décadas seguintes, a produção agrícola 
tanzaniana caiu à metade, ocasionando um explosivo aumento das im 
portações de alimentos, apenas para que o povo pudesse manter-se com 
vida neste "Grande Salto Para Trás" agrícola. Em 1985, quase 85% dos 
camponeses haviam abandonado as granjas ujamaa. 

O currículo da Faculdade de Ciências Políticas de Dar-Es-Salaam exigia 
que o estudante dominasse três autores: Karl Marx, V.I. Lenin e Franz Fanon, 
este último defensor da "violência purgante" (" A violência é uma força que 
limpa ... libera o nativo do seu complexo de inferioridade ... retira-lhe o medo 
e lhe devolve a auto-estima"). Franz Fanon (1925-61) se graduou em medici 
na na Universidade de Lyon (França), onde se converteu em estudioso da 
filosofia existencialista, em particular de Martin Heidegger, Friedrich Nietzche, 
Karl Jaspers e Jean-Paul Sartre. Este último escreveu a introdução à obra 
mais famosa de Fanon, Os Condenados da Terra. Era um seguidor do filósofo 
filonazista Martin Heidegger e serviu como agente dos serviços de inteligên 
cia britânico e francês para a África, sobretudo nos meios intelectuais que 
perpetuaram a idéia racista da "cultura negra"; também escreveu a introdu 
ção a uma seleção de discursos do congolês Patrice Lumumba. 

Por intermédio dos círculos acadêmicos franceses, Fanon foi de fato 
atraído para o projeto de etnologia da inteligência britânica, do qual Sartre 
foi o maior expoente público. Fanon foi recrutado como membro. da divi 
são de guerra psicológica do Instituto Tavistock de Londres, encarregado 
de fabricar os novos "paradigmas culturais" da chamada "Nova Era", 
que se iniciaram com a contracultura dos anos 60. A ecologia, o feminis 
mo, o indigenismo e as reivindicações das chamadas:" minorias" são parte 
integrante deste projeto de guerra psicológica para minar as bases da cul 
tura cristã ocidental. Foram estas redes anglo-francesas que tomaram 
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Fanon mais famoso depois da morte do que foi cm vida. 
O sanguinário Yowcri Muscvcni, de Uganda, um dos educados cm Dar-es 

Salaam, foi profundamente influenciado por Fanon, chegando a realizar uma 
pesquisa intitulada "A teoria da violência de Fanon, sua verificação no 
Moçambique libertado", como resultado de uma viagem que fez àquele país, 
cm 1969. Musevenl começou seu ensaio com a seguinte citação: "Em nível 
individual, a violência é uma força purificadora", e acrescenta: "Fanon não 
advoga a violência por si mesma. Se o tivesse feito, teria sido um maníaco 
homicida, não um revolucionário ... Fanon advoga a violência a fim de realizar 
a descolonização total e autêntica, .. A descolonização que demonstra mudan 
ça na ordem do mundo é, obviamente, um programa de completa desordem". 

Os autores do genocídio na África Central 
Falando pelo Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra, o Times 

de Londres admitiu que a força agre:;sora na África central é integrada 
por urna antiga aliança dr líderes ~fricanos, sendo a maioria educada na 
Universidade de Dar-Es-Salaarn, ou antigos radicais marxistas-lcninistns, 
A força é liderada pelo presidente de Ugnndn, Yowcri Muscveni, e ao seu 
redor gravitam o presidente da Eritréia, Isaías Afwerki, da Etiópia, Meles 
Zenawi, John Carang, líder do Exército Sudanês de Libertação Popular, o 
Ministro da Defesa de Ruanda, Paul Kagarne, o ditador do Burundi, Pierre 
Buyoya e Laurent Desiré Kabila, presidente da República Democrática 
do Congo, ex-Zaire. Em todos os casos, eles chegaram ao poder graças ao 
respaldo da inteligência britânica a suas carreiras políticas. 

Essa quadrilha de genocidas é formada por líderes de uma força mili 
tar preparada p~ra o duplo propósito de: (1) assegurar, pela semeadura 
do terror, a máxima extração das riquezas de suas próprias nações, em 
favor dos interesses financeiros britânicos e seus sócios; e (2) conduzir 
políticas de agressão contra os países vizinhos, para ampliar o território 
controlado pelo Conselho Privado da rainha Elizabcth II. 

Assim, Uganda, Eritréia, Etiópia, Ruanda, Burundi e República De 
mocrática do Congo não mais são estados nacionais soberanos, e sim 
satrapias britânicas controladas pelo férreo domínio do Fundo ~onctá 
rio Internacional (FMI) e do Banco Mundial, Esses países foram efetiva 
mente recolonizados. Mencionaremos dela lhadamcntc os casos de Ruanda 
e da República Democrática do Congo. 

A tragédia de Ruanda 
Até abril de 1994, a população local era de 7.200.000 habitantes. Em 

setembro seguinte, mais de 1 milhão estavam mortos, A Agência de De· 
sanvolvirnento Internacional dos EUA calcula que 2,576 milhões de pes 
soas foram deslocados no país. O total inclui 1,3 milhão, que foi levado 
para a antiga zona francesa de segurança, situada no extremo sudoeste 
do país. Outros 2,233 milhões de pessoas estão refugiadas fora de Ruanda: 
1,542 milhão na República Democrática do Congo, 210 mil no Burundi, 
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460,5 mil na Tanzânia e 10,5 mil em Uganda. Quer dizer, 5,799 milhões de 
pessoas (80,6% da população) foram mortos ou deslocados. 

A Frente Patriótica Ruandense (FPR) governa um país vazio. Os serviços 
de água e eletricidade estão destruídos. Mais de 50% dos professores e funci 
onários de saúde foram assassinados. A produção de alimentos é de 66% do 
necessário, ao mesmo tempo que o país recebe 75% da ajuda que necessita. 

A destruição de Ruanda foi obra de Yoweri Museveni e Lady Linda 
Chalker, Ministra de Desenvolvimento e Relações Internacionais (antigo 
Departamento Colonial do Império Britânico), em nome da criação de um 
"Império Tutsi" apregoado por Museveni - um exército mercenário que co 
meteu 'genocídio contra a população hutu, não por motivos tribais e sim por 
um plano traçado pela geopolítica britânica, visando ao acesso e ao controle 
das fontes de matérias-primas locais. A idéia central de Museveni é redese 
nhar o mapa da África, dividindo-a em seis regiões, como afirmou em abril 
de 1997 na assembléia da Academia de Direito africano: "Minha missão é fa 
zer que a Eritréia, Etiópia, Sudão, Uganda, Quênia, Tanzânia, Ruanda, Burun 
di e Zaire se tornem estados federados de uma única nação. O que Hitler fez 
para unir a Alemanha, devemos também fazer aqui. Hitler era um sujeito es 
perto, mas eu acho que ele foi um pouco longe demais, querendo conquistar 
o mundo inteiro." 

Os laços de Museveni com a família real britânica passam por dois perso 
nagens relacionados entre si: Lady Linda Chalker e 1iny Rowland, presiden 
te da transnacional mineira London and Rhodesia Mining and Land 
Corporation (LONRHO) - cujas atividades na África manifestam a estreita 
vinculação entre as mineradoras e os serviços de inteligência britânicos, a 
ponto de se fundirem cm um único endereço. Na realidade, foi 1iny Rowland 
quem apresentou Chalker aos círculos mais elevados da sociedade londrina. 

Chalker foi a primeira estrangeira a se reunir com Museveni ~epois 
que este tomou o poder, como disse uma fonte britânica expert em Africa: 
"Lady Chalker passa demasiado tempo, um período desproporcional, no 
chifre da Africa e em Uganda." Assim mesmo, sua sucessora no atual 
governo de Tony Blair, Clare Short, ratificou o apoio de seu ministério a 
Museveni. Em viagem realizada a Uganda, para se reunir com o ditador 
fascista local, ela o qualificou como um homem "muito fino", enquanto 
ratificava o apoio a Ruanda e à sua Frente Patriótica. 

Uganda também é o principal fornecedor do Exército Sudanês de Liberta 
ção Popular, de John Garang, colega de Musevení na Universidade Dar-Es 
Salaam - e, se fosse pouco, Tiny Rowland é amigo de ambos. Em transmissão 
da BBC,de Nairobi (Quênia), em março de 1993, Rowland disse que é mem 
bro do ESLP de Garang desde 1984. Por sua vez, a revista Week'}I Mnil disse 
que "o sul do Sudão tem urna indústria petrolífera pouco desenvolvida e a 
LONRHO está interessada em um projeto de extração de petróleo". 

A tomada do Zaire pelos cartéis de matérias-primas 
Outro membro da quadrilha da Universidade, Laurent Kabila, che- 
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gou ao poder no Zaire em junho de 1997, com um exército composto em 
50% por tropas fornecidas por M usevení e Pa ui Kagame. A invasão do Zaire 
foi um plano que vinha sendo executado desde 1990 e se considera-que a 
conquista desse rico país era o objetivo final do exército mercenário criado 
por Museveni. O antigo Zaire é o terceiro maior país da África e possui em 
seu rico território recursos minerais estratégicos - por exemplo, metade das 
reservas conhecidas de cobalto do mundo, abundantes depósitos de cobre, 
zinco e diamantes, ouro e outras matérias-primas, como bário e manganês. 

A invasão militar foi precedida por uma guerra político-econômica. 
Em 1991, o ex-presidente "Sir" George Bush cortou a ajuda econômica ao 
país, acusando o governo do falecido Mobutu de "violação de direitos 
humanos", ao mesmo tempo eme que o preço do cobre caía e a inflação 
chegava a 3.000% ao ano. Mais tarde, em 1994, o FMI suspendeu o Zaire, que 
caiu no abismo econômico, destruindo-se os serviços básicos para a popula .. 
ção e as Forças Armadas. Depois disto, não houve resistência à invasão. 

Em suas aventuras militares de conquista, o ex-marxista Kabila con 
tou com o apoio de um seleto grupo de empresas do cartel de matérias 
primas. Em 9 de maio de 1997, em Lubumbashi (Zaire), antes de seu 
avanço definitivo sobre a capital, Kabila se reuniu com um grupo de re 
presentantes de mineradoras para fazer certos acordos; assim, prometeu 
abrir seu país ao saque, em troca de apoio político-financeiro para a sua 
empresa militar. A reunião foi organizada pela América Mineral Fields, 
companhia baseada no Canadá. Participaram representantes de cercea de 
uma dúzia de instituições financeiras. Em 20 de maio, um vice-presiden 
te de um banco de investimentos canadense, que assistiu à reunião de 
Lubumbashi, disse: "O Zaire tem potencial para a produção de alimen 
tos, reservas florestais e grande riqueza mineral." Interrogado sobre por 
que agora desejava investir no Zaire, e -não o quisera antes, explicou que 
"Kabila prometeu a privatização das empresas do Zaire, o que explica clara 
mente o porquê do interesse das mineradoras internacionais em apoiar o 
fascista Kabila, apoio que incluiu grandes quantidades de dinheiro para sus 
tentar o exército invasor." Apesar do falecido presidente Mobutu Sese Seko 
ter feito algumas concessões aos cartéis britânicos, resistiu privatizar. a 
Gecamines, estatal que controlava a maior parte dos recursos naturais do 
país. Kabila, imediatamente, deu início à privatização da mesma. 

Já três anos antes, o cartel de matérias-primas colocara as bases para o ata 
que ao país, Por meio de várias mineradoras de menor importância, na reali 
dade controladas por outras como a Anglo-American, começaram a pesquisar 
rastrear e, por meio de contratos preliminares, passaram a controlar várias 
jazidas de cobalto, estanho, diamantes, zinco, cobre etc. Esta primeira incur 
são começou em 1994-95 e ganhou força em 1996, ainda no governo do presi 
dente Mobutu. Entretanto, estes contratos tinham demasiadas restrições, que 
limitavam os direitos para que o cartel saqueasse o país ao seu bel prazer. Em 
1996, houve outra incursão mais forte, encabeçada pela mineradora Barrick 
Gold, em cujo conselho consultivo tem assento o ex-presidente Sir George Bush. 
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Áreas protegidas na África 

A recolonização 
britânica da Africa 

Nos anos recentes, e quase despercebidamente, o Império Britânico 
logrou de fato a recolonização da África, como demonstram vári 
as investigações realizadas por uma equipe internacional da re 

vista Exeattiue /11/elligence Reoieto (EIR). Ameaçada pelo colapso do siste 
ma financeiro internacional, a oligarquia britânica está procurando con 
trolar novamente o rico continente africano. O objetivo é assegurar que 
as vastas jazidas de minerais estratégicos e o potencial de produção de 
alimentos - ironicamente, em um continente que morre de fome pelas 
condições do FMI e do Banco Mundial - não saiam dó controle das com 
panhias gue formam a coluna vertebral do Império Britânico. O que ve 
mos na África, especialmente cm sua região central, é uma nova fase de 
agressões oligarcas contra a Humanidade, que recordam as imagens de 
moníacas dos crimes cometidos pelos nazistas. 

Na década de 60, os britânicos iniciaram sua política dos "ventos de 
mudança", pela qual os povos africanos nominalmente lograram a sua 
independência: "Os ventos de mudança sopram em todo o continente", 
afirmou o primeiro-ministro britânico Harold Macmillan na cidade do 
Cabo, Africa do Sul, em 3 de fevereiro de 1960: "Gostemos ou não, este 
crescimento da consciência nacional é um fato político," 

Cinco anos depois, a maior parte da África britânica estava oficial 
mente descolonizada e uma classe dirigente nativa foi elevada à catego 
ria de nova elite governante. Mas, embora a bandeira britânica tenha 
sido arriada nas colônias, a maior parte do aparato colonial britânico se 
manteve intacto, cm sua essência, permanecendo súditos britânicos na 
chefia de postos e ministérios chaves. A permanência do domínio britâ 
nico se manteve de duas maneiras. Primeiro, foi mantido e ampliado o siste 
ma dos chamados parques naturais, com o qual o aparato ambientalista do 
príncipe Philip ficou em posição de poder determinar urna política que asfi 
xiava as possibilidades de desenvolvimento econômico; e a segunda foi ~on 
trolando a formação política do que hoje se conhece corno a "nova lideran 
ça" africana, na Universidade de Dar-Es-Salaarn, na Tanzârua. 

Após um longo período de submissão ao colonialismo, seria de se es 
perar que a nova liderança das nações africanas chegasse ao poder com 
urna clara política de desenvolvimento científico-industrial, que lhes per- 
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mítisse sair do subdesenvolvimento criando autênticos Estados nacionais 
soberanos. Pelo contrário, em Dar-es-Salaarn, os lacaios do império, como 
Museveni de Uganda ou Kabila do Zaire, se alimentaram da ideologia 
existencialista francesa e alemã e do tribalismo fomentado pelo guru da 
Universidade, o sociólogo Franz Fanon. Com esta estrutura de crenças, 
não tiveram obstáculos morais para serem os responsáveis diretos pelo 
genocídio que açoita a África Central. 

Parques naturais 
Onde se tornou mais evidente o predomínio britânico foi no sistema de 

parques naturais que, à época da independência, representava mais de 
20% do território das colônias britânicas na África. Os diretores dos par 
ques, os chefes de polícia dos mesmos e suas juntas diretoras continua 
ram nas mãos de súditos britânicos. Quando Julius Nyerere, presidente 
de Tanzânia, proclamou na "Declaração de Arusha", de 1961 que os po 
vos africanos preservariam a perpetuidade dos parques naturais a eles 
legados, simplesmente estava admitindo que a existência de tais enclaves 
coloniais se manteria sem modificação, e assim ocorreu. Mais ainda, como 
malévola inovação, um grande número destes parques, em alguns casos 
todo o sistema, foi colocado sob o controle de. organizações não-governa 
mentais (ONGs), manejadas por juntas internacionais ou procuradores 
sem supervisão alguma por parte dos governos. Hoje em dia, os sistemas de 
parques do Quênia, Tanzânia e República Democrática do Congo são admi 
nistrados por entidades privadas. Chegou-se ao extremo de, por exemplo, 
na Tanzânia, cerca de 40'Yn do território estar contido no sistema de parques 
naturais, administrado pela ONG "Parques Nacionais da Tanzânia". 

O tamanho total desses parques e complexos é surpreendente - 8,2'Yn 
da superfície total da África. Mas, muito mais surpreendente é que gran 
de percentagem dos parques e reservas naturais está situada nas frontei 
ras nacionais. Em muitos casos, os parques se juntam para formar par 
ques binacionais e trinacionais, que ultrapassam as fronteiras. Estas fron 
teiras dos estados africanos foram desenhadas arbitrariamente pelas po 
tências européias em suas conferências imperiais. Não há nada especial 
nessas fronteiras que não se encontre no interior dos estados. A situação 
dos parques r:aturais em tais regiões visa ao genocídio e à desestabilização 
contínua da África. Por outro lado, os parques fizeram estragos na econo 
mia e ecologia africanas. A rede de parques diminuiu o fluxo de energia 
de todo o sistema ecológico, o que fez proliferar os parasitas e as enfermi 
dades. Esta degradação do ambiente humano ajudou a criar as condições 
pelas quais as novas enfermidades » por exemplo, a AIDS - se generali 
zam entre a população esgotada. 

Os parques têm vários objetivos geopolíticos: • 
- eliminar grandes extensões de terra para fins econômico-produtivos; 

a criação dos parques é a maior operação de expulsão conhecida desde 
que as hordas mongóis de Gengis Khan assolaram a Asia Central no sé- 
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culo 13. Como disse um especialista britânico: "Quando os britânicos 
desejam expulsar o povo de uma região, sua tendência é converter ames 
ma em um parque selvagem, o que lhe dá sua razão de ser"; 

- enquanto impedem o aproveitamento desses territórios, as reservas se 
situam com frequência sobre jazidas de. recursos estratégicos. Por exemplo, 
os parques das zonas fronteiriças do Níger estão sobre um campo de urânio. 

- o fato dos parques serem administrados por organismos 
supranacionais, como o Fundo Mundial para a Natureza (WWF - do prín 
cipe Philip), é um ataque à soberania nacional. A pretexto de combater os 
caçadores furtivos, a administração inclui muitas vezes forças paramili 
tares, Em cinco países africanos - Camarões, República Democrática do 
Congo, Costa do Marfim, Quênia e Zâmbia - o WWF administra direta 
mente pelo menos um parque. Em outros cinco, são administrados por 
outros organismos internacionais, como o Programa de Desenvolvimen 
to das Nações Unidas (PNUD), a Organização para os Alimentos e Agri 
cultura das Nações Unidas (FAO) ou a União Internacional para Conser 
vação da Natureza (UICN). 

- os parques são refúgio e zona de treinamento de tropas dos grupos 
guerrilheiros mais diversos. Vários estão localizados nas fronteiras dos 
países e funcionam como "zonas militarizadas". Por exemplo, o WWF 
administrava o programa dos gorilas no parque Virunga, quando a Fren 
te Patriótica de Ruanda (FPR) usava o mesmo para entrar em Ruanda. Sem 
exagero, podemos afirmar que, sem as zonas de refúgio que a rede de par 
ques da família real britânica oferece, as prolongadas guerras civis e 
fronteiriças que afligem a África desde os anos 70 teriam sido impossíveis. 
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A rnfra-estrutura e o 
ABC dos corredores de 

desenvolvimento »s: da Humanidade comprova que o transporte, a infra-es 
trutura urbana, energia, grandes obras hidráulicas e comunica 
ções têm sido fatores decisivos para o desenvolvimento econômico 

dos povos .. Estes empreendimentos de infra-estrutura não agregam à econo 
mia um produto propriamente dito, mas algo muito mais importante: efici 
ência e produtívídade aos setores da economia que produzem bens, Criam 
novos mercados onde não existiam, viabilizam novas fronteiras agrícolas ou 
a exploração econômica de recursos naturais, possibilitam o surgimento de 
novas cidades,são umfotorimportante para a integração e ocupação territorial 
e têm um papel fundamental para a logística da defesa nacional. Devido a 
estes e outros fatores, os efeitos de um ~mprecndimento de infra-estrutura 
são não-lineares e geralmente incomensuráveis. Por conseguinte, a decisão 
de sua implantação deve obedecer a diretrizes de um planejamento estraté 
gico da Nação, necessariamente de longo prazo, em que análises tipo custo 
benefício são critérios auxiliares, mas jamais decisórios. Assim, tais empre 
endimentos representam verdadeiros "corredores de desenvolvimento", ao 
longo dos quais criam-se pólos econômicos que possibilitam o surgimento 
de novas cidades e frentes de desenvolvimento sócio-econômico. 

Por estas características, empreendimentos de infra-estrutura devem ser, 
direta ou indiretamente, patrocinados e financiados pelo Estado, única enti 
dade que pode emitir créditos para tais finalidades. Isto requer uma política 
econômica de cunho dirigista, em que o Estado determina o que será feito, 
mas em harmonia com a iniciativa privada. A forma de o Estado rccuperarar 
o investimento feito, inclusive para garantir futuros empreendimentos, é 
mediante a arrecadação de impostos. Ao promover a abertura de novas fron 
teiras, o Estado dinamiza a economia do país, aumenta o bem-estar da popu 
lação e também amplia a sua base arrecadadora. Quase sempre, os desafios 
enfrentados envolvem avanços científicos e tecnológicos que, por sua vez, 
irão acrescentar eficiência e produtividade à economia corno um todo. No 
Projeto Apolo, por exemplo, além dos inegáyeis benefícios que trouxe para 
toda a Humanidade, o governo dos Estados Unidos arrecadou 14 dólares por 
cada dólar que investiu ao longo dos quinze anos de duração do projeto. 

O exemplo mais importante de "corredores de desenvolvimento" da atu 
alidade vem da China, que transformou-se em um verdadeiro canteiro de 
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obras. A China lidera o conjunto de obras de infra-estrutura conhecido como 
Ponte Terrestre Eurasiática, constituído basicamente por urna malha ferrovi 
ária ligando todos os países da Ásia Central e cujo principal eixo percorre a 
milenar Rota da Seda. A Ponte Terrestre Eurasiática já é uma realidade. Em 
1990, foram concluídos 4.131 km de ferrovias ligando a China ao Cazaquistão 
e a parte restante - o trecho entre o Irã e o Turcomenistão-, foi inaugurada em 
maio de 1996. No total, são 11.000 km de ferrovias ligando a China à Europa. 
A diretriz que converte estas redes cm corredores de desenvolvimento é uma 
norma oficial do governo chinês, A idéia é integrar a ferrovia a uma rede de 
energia elétrica, oleodutos, gasodutos e a instalação de uma rede de fibra 
ótica, que já começou a operar em alguns trechos: no final, terá 27.000 km de 
extensão e unirá Frankfurt a Xangai, servindo a 20 países. Ao longo destes 
corredores de desenvolvimento, a China planeja criar, nos próximos 20-30 
anos, cerca de 200 novas cidades de um milhão de habitantes. 

A China empreeende. também, gigantescas obras hidráulicas, das quais a 
maior é a represa de Três Gargantas, no rio Yangtsé, cujo principal objetivo é o 
controle das enchentes periódicas que assolam a região. A última grande inun 
dação, por exemplo, cobriu 33 milhões de hectares de terras agrícolas, matou 
mais de mil pessoas, destruiu 800.000 casas e danificou outras 2.800.000. Ape 
sar destes estragos, o aparato ambientalista internacional vem fazendo grande 
pressão contra o projeto. Quando concluída, em 2010, Três Gargantas gerará 
17.689 megawatts de energia elétrica e permitirá a navcgação ern novas regiões 
do interior. O projeto incui ainda irrigação e a transposição de águas para o rio 
Amarelo, por meio da modernização de um canaljá existente, o que permitirá 
levar água ao deserto de Gobi, transformando-o totalmente. 

O princípio do corredor de desenvolvimento 
A maciça promoção de idéias ncomalthuslanas nas duas últimas déca 

das, por parte do Clube de Roma e outros patrocinadores do movimento 
ambientalista, implantou nas mentes da maioria das pessoas uma noção 
completamente falsa da relação entre população e desenvolvimento eco- 
nômico. · 

Ao contrário da crença popular, não é a "superpopulação" que esjá 
impedindo o desenvolvimento econômico, mas afoita de pop11/açifo ,,;1tjicie11le 
na África, América do Norte e do Sul, Austrália e até mesmo na própria 
Eurásia! De foto, uma rápida olhada na distribuição mundial da densidade 
de população demonstra que a maior parte da superfície terrestre do planeta 
é muito pobremente habitada. Aparte algumas áreas espalhadas e isoladas, 
há poucas regiões no mundo onde a densidade média populacional seja com 
parável à da Europa Central. São elas, principalmente: 1) partes da China, 
particularmente os vales dos rios Huang He e Chang [iang, além de partes 
da Coréia, Japão e Indonésia; 2) partes da lndia, incluindo o vale do Indo e as 
regiões costeiras; e 3) o cinturão industrial do Nordeste dos Estados Unidos. 
No demais, a Terra é em geral um lugar muito solitário. 
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Deixando de lado no momento o papel do clima, dos recursos minerais 
etc., há uma razão muito simples pela qual uma baixa densidade populacional 
constitui um fator econômico negnfiw. Consideremos os custos materiais reais 
pt!r capita de manutenção de uma certa população em um certo nível de 
padrão de vida e de produtividade. A maior parte deste custo consiste na 
manutenção e funcionamento da 1iifrn-es/rulurn econômica btfsicn, incluindo: 
o transporte de pessoas e bens (construção e manutenção de estradas, ferro 
vias, transporte público, automóveis etc.); produção e distribuição de várias 
formas de energia; fornecimento de água e sistemas sanitários; comunica 
ções; sistemas de saúde e de educação. Tomemos uma unidade populacional 
(um milhão de pessoas, por exemplo) e comparemos os custos médios esti 
mados por pesson e por domic11io para fornecer tais serviços de infra-estrutura, 
em dois casos hipotéticos: a) a população se concentra em poucas e bem 
definidas cidades; ou b) a população se distribui uniformemente por uma 
grande área rural. Quando fazemos a comparação, imediatamente compre 
endemos porque as cidades são uma das maiores invenções da Humanidade. 

A tftciêncill econâmiat vastamente superior das cidades se liga mais obvia 
mente a três fatores primários: o primeiro e mais óbvio é a drástica redução nas 
distâncias médias nas quais pessoas, bens e serviços devem ser transportados 
e distribuídos, para se fornecer um certo nível de vida, educação, emprego e 
atividade sócio-cultural. O segundo é o uso mais intenso e eficiente de todo 
tipo de instalações, de estradas e outros sistemas de transporte a escolas e hos 
pitais. O terceiro fator é constituído pelas condições favoráveis inigualáveis 
que os centros urbanos possibilitam ao desenvolvimento e uso da lecno!oglil. 
Um exemplo típico é a "revolução da eletricidade", em fins do século 19, que 
começou nas cidades e apenas gradualmente se espalhou para fora delas, em 
geral como resultado de políticas dirigistas de eletrificação rural. 

O que é um corredor de desenvolvimento de infra~estrutura 
Para fins de conceituação, o típico corredor de infra-estrutura pode ser 

visto como uma faixa contínua de terra, com aproximadamente 100 km 
de largura, centralizada em uma rota de transporte principal, como uma 
ferrovia ou hidrovia. Paralelamente à rola principal, instalam-se linhas 
elétricas de alta capacidade, gasodutos, oleodutos, sistemas de forneci 
mento de água (inclusive canais de irrigação), linhas de comunicação por 
fibra ótica etc. Desta forma, criam-se as pré-condições essenciais para 
qualquer tipo de atividade industrial no corredor de desenvolvimento. 
Qualquer região deste não está a mais de 50 km dessas principais "artéri 
as" de infra-estrutura. Daí, é simples e economicamente eficiente cons 
truir uma rede de "ramos" e "capilares" ligando as artérias da infra-es 
trutura central aos serviços fornecedores de transportes, energia, água e 
comunicações para qualquer parte do corredor. 

Mais uma consideração é crucial para se compreender as vantagens eco 
nômicas sem igual do corredor de desenvolvimento. Transformando li 
nhas de longa distância de transporte, energia e de infra-estrutura de água 
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em "corredores de desenvolvimento", aumentaremos enormemente a efici 
ência e o impacto econômico das linhas de infra-estrutura em si mesmas. 

Consideremos, por exemplo, a construção e operação de uma ferrovia 
de longa distância ligando a cidade A à cidade B, através de uma área 
enorme, subdesenvolvida e po1,1co habitada. À medida que as regiões ao 
longo da ferrovia permanecerem subdesenvolvidas, aparecerão somente 
como fator de custo no fornecimento de transporte de bens e pessoas entre 
A e B. O tempo e esforço gastos em se atravessar a distância entre A e B é 
simplesmente perdido sem qualquer efeito econômico positivo. De fato, 
uma das principais fraquezas da economia da antiga União Soviética era 
o enorme custo de transporte resultante da ligação de depósitos de maté 
rias-primas isolados e centros de processamento e produção, separados 
um do outro por espaços imensos relativamente vazios. 

O que ocorre, entretanto, quando desenvolvemos um denso tecido de 
centros populacionais e de atividades agrícolas e industriais, localizados ao 
longo da extensão inteira de uma ferrovia? Neste caso, a distância entre A-B 
é transformada cm um "multiplicador" econômico. Imediatamente, o grau 
de uso da ferrovia e de outras infra-estruturas é grandemente aumentado. 
Embora a adição de tráfego local e regional possa pedir estradas adicionais e 
várias outras melhorias, a regra geral permanece verdadeira: Quanto maior 
a densidade de exploração de uma rota de transito, tanto maior se torna a 
eficiência do sistema de transporte, quer dizer, tanto menor o investimento e 
custo operacional por tonelada e por quilômetro transportado. A região ao 
longo da linha é também um enorme mercado, e um grande fornecedor de 
bens. Em especial, as indústrias localizadas entre A e B podem processar 
certos bens e materiais, transportados pela linha, cm bens com maior valor 
agregado para transporte posterior para A, B ou outras localidades. Nesta 
espécie de desenvolvimento, a ferrovia entre A e B age como uma gigantesca 
"linha de produção", na qual se agrega valor a uma porção de bens confor 
me se movem eles de um ponto a outro. Efeito análogo ocorre no transporte 
de passageiros, quando estes exploram a possibilidade de fazerem uma pa 
rada para conduzir algum negócio útil em local intermediário: 

Resumindo, as vantagens econômicas sem igual dos corredores de infra 
estrutura derivam-se principalmente da "realimentação positlva'tdc dois 
fatores, ambos refletindo o impacto das "f unções de densidade": 1) o "paco 
te" de transporte, energia, água, comunicações e outras formas de infra-es 
trutura básica, ao longo de uma certa rota, fornecem condições ideais para o 
crescimento de um grupo de centros de agricultura intensiva, indústrias e 
população ao longo da rota; e, reciprocamente, 2) o crescimento em escala e 
densidade de atividades econômicas ao longo de toda a extensão de tal rota 
aumenta grandemente a eficiência, produtividade e efeito econômico positi 
vo líquido dos melhoramentos na infra-estrutura, bem como quaisquer ou 
tros tipos de investimentos produtivos. 
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O "Eixo Produtivo" Brasil 
Argentina, coração da 

integração ibero-americana 

No mapa da América do Sul a seguir, indicamos alguns dos princi 
pais "corredores de densenvolvimento" do subcontinente, aqui 
representados por vetores de transporte fundamentais para o pro 

cesso de integração dos países sul-americanos, que tem sido, desde o sé 
culo passado, obstaculizado em grande medida pelas ações da oligarquia 
britânica que nos levou a ficar de costas uns para os outros. 

Para o sucesso desta integração, é importante que se irradie a partir do 
"eixo produtivo" sul-americano, compreendido pela região sul-sudeste 
brasileira (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais), passando pelo Urugruaí, até a região norte da 
Argentina (províncias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba e Entre Rios). 
Esta região tem a maior densidade econômica do subcontinente, a maior 
concentração das capacidades de mão-de-obra e capital que podem favo 
recer os ritmos de crescimento mais rápidos possíveis das capacidades 
produtivas do trabalho em todo o subcontinente. Embora a região do "eixo 
produtivo" abarque apenas 12% da superfície total da Ibero-América, ela 
reúne 26°/., da população, 39% da produção de energia elétrica e 44% das 
indústrias • Isto se traduz em densidades de atividade físico-econômicas 
muito superiores ao restante do subcontinente e fazem da região o verda 
deiro "motor" da economia produtiva da América do Sul. 

O "eixo produtivo" também abriga as mais avançadas capacidades de 
pesquisa científica e tecnológica do subcontinente. Tanto a Argentina como 
o Brasil têm obtido avanços significativos na energia nuclear, no sctôr 
acrocspncial e cm outros campos de pesquisa Fundamentais para uma 
economia moderna, os quais se traduziram em um desenvolvimento re 
levante no crucial setor das máquinas-ferramentas. A destruição dessa 
capacidade científico-tecnológica é um dos principais objetivos da oligar 
quia britânica. 

Sob o enfoque do "eixo produtivo", são prioritárias as Iigações 
hidroviárias que se entroncam no sistema Paraná (Tietê, Grande, 
Paranaíba, Paraguai), bem como suas articulações transversais (ferroviá 
rias e rodoviárias). Em um plano estratégico mais amplo, a linha de inte 
gração mais importante para a América do Sul é formada pela conexão da 
Bacia do Prata (hidrovia Paraguai-Paraná) à Bacia Amazônica (hidrovia 
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Guaporé-Madcira) e desta à Bacia do Orenoco (Ncgro-Orenoco). Conhe 
cida como Grande Hidrovia, possui quase 10 mil quilômetros de exten 
são, interliga todos os países do continente (com exceção do ChiÍc) e seu 
significado econômico é comparável à hidrovia Reno-Danúbio para a 
Europa. Por isso mesmo, a oligarquia anglo-americana estabeleceu "pon 
tos de controle" em suas duas transições críticas: o mito da 
"intocabilidade" do Pantanc1.I e a criação da imensa reserva ianomâmi na 
Brasil-Venezuela. 

Na diretriz leste-oeste, apontam-se como imprescindíveis à intergracão 
da América do Sul, na busca do Pacífico, as ferrovias existentes na trans 
posiçã00 dos Andes e a linha de penetração constituída pelo Amazonas 
Solimões. O prof. Vasco de Azevedo Neto, uma das maiores autoridades 
cm transportes no continente, propõe a construção da Ferrovia 
Transulamcricana, que seria a mais importante linha de penetração no 
sentido leste-oeste do subcontinente. Partindo do complexo portuário da 
Bahia, a ferrovia percorreria aproximadamente 4.590 km no Brasil e 1.220 
km no Peru, atravessando os Andes cm Abra Porculla até chegar a Pucrto 
Bayovar, no Pc.1cífico. A Trnnsulamcricana articula-se com os principais· 
eixos Norte-Sul do subcontinente, notadamcnte com as hldrovias do São 
Francisco, Tocantins-Araguc1ia, Grande Hidrovia e Amazonas-Solimões. 
Uma das características mais importantes do traçado da Transulamcricann 
é a utilização do conceito de "linhas de menor resistência", cuja principal 
diretriz é minimizar o dispêndio de energia com o transporte, e sua 
implantaçào custaria cerca de US$ 7 bilhões ao longo de dez anos. 

Observando-se os vetores de transporte assinalados no mapa em se 
guida, verifica-se a existência de um conjunto mdroferroviário central que 
permite a incorporação dos altiplanos sul-americanos aos portos oceâni 
cos e destes aos demais continentes. No caso do Brasil, o significado es 
tratégico das hidrovias de acesso ao Cerrado para a integração nacional, 
principalmente a Araguaia-Tocantins, já foi descrita anteriormente. Res 
salte-se a importância de Cuiabá, centro geodésico da América do Sul, 
como um dos mais relevantes "núcleos de transporte" para o futuro do 
continente, É import,rntl? notar o processo de gradativa retração da importância 
da rclaçZlo no Atlântico e um incremento relativo da polaridade de rela 
ção no Pacífico, que passa a ser o novo centro de gravidade estratégíco 
mundial. Este processo ficou mais evidente com o incremento das rela 
ções políticas e econômicas entre a China e os Estados Unidos, consolida 
das na última reunião entre seus dirigentes máximos, ocorrida outubro 
de 1997, e que certamente deverão atingir um novo patamar com a visita 
do presidente Clinton à China marcada para junho próximo. Em tal cená 
rio, o acesso do Brasil aos portos do Pacífico adquire um significado es 
tratégico ainda maior que cm passado recente. 
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=Regressemos =ao 
princípio das 

máquinas-ferramentas 

Na Ciência e na História, as ilusões da fé cega nos "fatos simples 
mente auto-evidentes" existem somente nas mentes dos mais ru 
des analfabetos e dos sofistas. Fatos verdadeiros, como rodovias, 

não existem no espaço vazio; o primeiro passo para a verdade pode ser o 
reconhecimento de que as estradas, mais do que existirem como "fatos 
auto-evidentes", podem ser inadequadamente representadas como situ 
adas em uma geografia física bem definida. Na verdade, hoje, rodovias e 
ferrovias, como navios e todos os demais artefatos, são selecionados, de 
senvolvidos e usados pela Humanidade como parte de uma geografia 
físico-ecv11õ111icn, inclusive a da guerra: na verdade, como partes de corre 
dores essenciais às ligações eficientes de pontos centrais de uma econo 
mia nacional e mundial. 

Similarmente, as máquinas-ferramentas existem e são usadas como 
expressões de uma fase historicamente situada de processos nacionais e 
mundiais de desenvolvimento econômico, cultural e demográfico. Em 
economia, nada, inclusive uma máquina-ferramenta, pode ser competen 
temente definido como fato sem existir primeiro no cenário funcional 
mente histórico em que surge· e no qual mais tarde é substituído por algo 
melhor. Este princípio do método científico foi identificado por Gottfried 
Leibniz com o título de" Annlysi's Sitns". Nada pode ser dito competente 
mente sobre qualquer aspecto dos problemas econômicos, políticos e cul 
turais de hoje sem primeiro expormos o que se segue. 

A11nlysis Situs: Desde meados dos anos 60, uma tendência fundamen 
ta! de decadência acelerada na política econômica domina as economias 
dos EUA, da Europa Oidental e as relações intenacionais cm geral.A11nzvsi..; 
Situ.'õ". No cenário dos novos "acordos de equilíbrio de poderes" que emer 
giram cm conseqüência da "crise dos mísseis cubanos", cm 1962, e do 
assassinato do presidente cstadunidensc John Kennedy, cm novembro de 
1963, os círculos principais das famílias oligárquicas dos EUA e Europa 
Ocidental"assumiram que não havia mais o perigo de uma guerra nucle 
ar total entre as principais potências, mas somente "guerras limitadas" 
diplomaticamente dirigidas, inclusive o "terrorismo internacional". As 
sim, aqueles círculos das famí!ias oligárquicas assumiram que, a médio e 
longo prazo, não mais estava à vista a necessidade estratégica da perma- 
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nência da instituição do moderno Estado nacional soberano ou da forma 
de políticas agroindustriais associadas a ele. 

Assim, de novo A11a!ysis Silus. As economias E:Stadunidense e mundial 
sofreram· uma-mudança 'ãce1eraâa "pãra -uma -política =de=fomento da -utopía 
"neomalthusiana pós-industrial", separando-a do compromisso que carac 
terizou todos os sucessos econômicos e culturais da república estadunidense, 
desde a primeira guerra contra a monarquia britânica, em 1776-1783, até 
meados dos anos 60: aumento das capacidadesprodutivas do trabalho por 
meio de investimentos esfrnfégicos no progresso científico- tecnológico. 

Sob este regime ( Annlysis Situs), em 1966, esta mudança de polí-tica foi 
exportada pelo desastroso primeiro-ministro britânico Harold Wilson para 
os EUA e também para o subcontinente europeu ocidental. A primeira 
política neomalthusiana foi introduzida no Departamento de Estado 
estadunidense em 1966, tendo sido introduzida na política econômica 
doméstica estadunidense no período 1966-67, sob a forma da primeira de 
uma série de maciços cortes no programa espacial. 

Dessa mudança, resultou uma contração acelerada na economia, levando 
às falências da Chrysler e da ferrovia Penn Central, em 1970, e ao rompimen 
to dos acordos pré-existentes de Bretton Woods, cm agosto de 1971, pela "ad 
ministração de Sir Henry Kíssinger". Em continuição a este mergulho na uto 
pia "pós-industrial", experimentamos a mudança de 1971-72 do sistema de 
relações monetárias internacionais estáveis para a loucura especulativa do 
sís-terna de "taxas de câmbio flutuantes". A nomeação de Paul Volcker como 
presidente do Sistema da Reserva Federal, em outubro de 1979, pelo presi 
dente Jimmy Carter, completou as principais mudanças políticas sob cuja 
orientação estamos hoje caminhando para a bancarrota nacional. 

Conseqüentemente, como tais coisas devem ser medidas em conteúdo 
físico de cestas básicas, a renda e a produção da força de trabalho 
estadunidense per capita caiu hoje para aproximadamente a metade do 
que era há 25 anos. Daí, como temos demonstrado em diversos trabalhos 
anteriores: hoje em dia, comumente, um domicílio estadunidense que não 
esteja situado nos 10% superiores da faixa de renda requer duas ou três 
fontes de renda para tentar manter o nível dos domicílios com uma a uma 
e meia fonte de renda de há 25 anos atrás. Nú-meros semelhantes preva 
lecem na Europa Ocidental, com resultados piores na Europa Oriental e 
na antiga União Soviética. O colapso prevalecente nos países em desen 
vo!vimento como um todo foi ainda pior. As condições na África 
subsaariana são indescritíveis e as economias nacionais das Américas 
Central e do Sul degeneraram sem parar durante todo esse período, espe- 
cialmente desde o começo de 1982. , 

De fato, medida pelo poder de compra das cestas básicas na economia 
física, a economia estadunidense tem-se contraído a uma taxa superior a 
2% anuais, desde 197:. As afirmações falsas em contrário, feitas por algu 
mas agências do governo e certas autoridades, se baseiam principalmente 
em dois tipos gerais de falácias nos relatos. Primeiro, uma mistura de in- 
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competência ansiosa escolhendo medidas estatísticas, combinada com 
fraudes estatísticas francamente evidentes e politicamente motivadas, por 
parte da Reserva Federal e outras agências importantes Segundo, uma 
falha em levar em conta custos previsíveis não cobertos, como o desgaste 
não reparado da infra-estrutura econômica essencial previamente cons 
truída, combinada com o desgaste dos bens de capital, como as instala 
ções de máquinas-ferramentas. 

Tomemos o caso das recentes e desastrosas enchentes no norte da 
Califórnia, das quais a culpa cabe, não ao tempo, mas ao colapso da antiqua 
da infra-estrutura de controle de enchentes. A responsabilidade é dos que, 
nos últimos 30 anos, decidiram não fazer a manutenção do sistema de con 
trole de enchentes planejado e construido para prevenir precisamente tal ca 
tástrofe. Pensem nas implicações cumulativas, graves e mortais, do colapso 
dos sistemas energético e ferroviário nacionais e do colapso causado pela 
desregulamentação na indústria aeronáutica estadunídense. 

Consideremos o impacto da mudança irracional na política nacional 
estadunidense de depender excessivamente do custoso transporte terres 
tre, deixando de lado o transporte fluvial e o ferroviário - que foi a ruino 
sa tendência da economia estadunidense entre 1945 e 1996. Em termos de 
custos de energía por tonelada de volume de frete, o transporte ferroviá 
rio tem apenas 40% da eficiência econômica que o hidroviário, ao passo 
que o rodoviário tem menos que 30% da eficiência do primeiro. A eficiên 
cia econômica depende crucialmente do aumento constante da quantida 
de e relativo barateamento do quiiowatt.hora por domicílio; o que é mais 
enfático no caso da agricultura e da indústria. Na produção, a eficiência 
depende do aumento da aplicação da densidade do fluxo energético e da 
coerência desta aplicação por trabalhador. 

A eficiência geral da economia dependia da manutenção de percentuais 
crescentes - acima de 90°/o - da população total em cidades bem cuidadas, 
em oposição ao crescimento imensamente dispendioso da "su 
burbanização" e da favelização urbana, nos últimos 45 anos. A falência 
das cidades levou as pessoas para os subúrbios, com custos resultantes 
em tempo e dinheiro para os domicílios (e custos para as agências go 
vernamentais federais, estaduais e municipais) por conta das baldeações e, 
também, dos custos sociais da degradação da vida familiar, incluindo o au 
mento dos índices de criminalidade: tudo causado, em grande parte, pelos 
custos e outros encargos decorrentes das baldeações, uma aflição adicionada 
aos efeitos de um número crescente de fontes de renda necessárias por domi 
cílio. Como demonstra a experiência dos últimos 30 anos, não é possível 
prover baixos custos de produção, de serviços de educação e saúde de quali 
dade sob o impacto combinado da crescente suburbanízação, com as mu 
danças para a utopia "neomalthusíana pós-industrial" e as modas de re 
alidade virtual como a "sociedade de informação". 

Aqui, focalizaremos um simples traço característico da involução obser 
vada na economia mundial nos últimos 30 anos como um todo: o impacto 
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enteia! dos profimdos cortes nos Inoestintentos de capita! nas môq111irns{ermmenlns, 
ostensitamente poro co11se.f11ir preços mais compelifivvs 1111s commodities. 

Tais cortes têm sido defendidos freqüentemente em nome da redução 
dos custos de produção, pela diminuição dos "sobrecustos" atribuíveis à 
pesquisa e desenvolvimento. Obviamente, se uma empresa elimina os 
custos associados ao uso do fator das mâquinas-ferramentas no planeja 
mento da produção e nos processos produtivos, contadores e gerentes 
financeiros tolos insistirão nesta aparente economia, que renderá à em 
presa preços mais competitivos e, também, contribuirá para aumentar o 
percentual de lucros distribuído aos acionistas. O que tem sido desdenhosa e 
razoavelmente descrito como a "globobagem (" g!oba/011ey': no original - N.T.) 
da 011/-soumi,g'' (também conhecida como global sourdng, ambas utilizadas 
predominantemente em inglês, significando o recurso a fornecedores estran 
geiros - N.T.} é um dos truques usados para que a rapinagem da produtivi 
dade da economia estadunidense seja estendida até produzir um efeito aná 
logo ao de um caminhão dirigido por urna ponte inexistente. 

Na realidade, ao contrário dos sofismas desses gerentes financeiros e 
contadores, o resultado da manutenção de tais supostas economias é a 
falência econômica nacional. Na verdade, a lucratividade contínua de 
qualquer economia agroindustrial moderna, como um todo, depende ab 
solutamente do aumento tecnológico das capacidades produtivas da for 
ça de trabalho, um ganho em eficiência derivado quase inteiramente da 
combinação da educação para o progresso científico-tecnológico com o 
papel associado do setor de máquinas-ferramentas, como foi feito no sé 
culo 19 pela colaboração dos EUA de Alcxander Dallas Bache com a Ale 
manha de Alexander von Humboldt .. A chave para o entendimento desta 
espada de Dâmocles sobre a economia estadunidense, sob as tendências 
axiomáticas na formulação de políticas que reinaram nos últimos 30 anos, 
é o colapso catastrófico da combinação da qualidade da educação escolar 
com a selvagem e acelerada redução do papel do setor de máquinas-fer 
ramentas na economia. 

Porque a maioria dos economistas é de charlatães 
Por trás das catastróficas políticas econômicas, financeiras e monetári 

as internacionais de hoje, estão os propagandistas inábeis, os ignorantes 
disfarçados de professores, aqueles esforçados que escrevem os largamente 
utilizados livros-textos e que proferem conferências para os estudantes cré 
dulos da fila do gargarejo em virtualmente cada classe de economia do mun 
do atual. Entretanto, alguns dos economistas seniores, como o estadunidense 
John Kenneth Galbraith ou o francês Maurice Allais, têm ocasionalmente 
trombeteado um desafio premonitório aos dogmas e práticas lunáticos e 
"politicamente corretos" daqueles conferencistas, patrocinados pelas fun 
dações. Estas manifestações excepcionais nos lembram a menininha da 
fábula de Hans Christian Andersen "A roupa nova do imperador": os 
imperadores dos atuais livros-textos e classes de economia "estão nus". 
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Gottfried Leibniz, cujo trabalho de 1671 a 1716 ainda hoje constitui o 
fundamento da ciência econômica, fornece a chave da ocorrência de tais 
paradoxos de competência na horda de hesicastas dementes que domi 
nam os atuais cursos de economia. O termo que Leibniz usou para iden 
tificar a diferença entre o mero burocrata acadêmico e o pensador econô 
mico criterioso e mais raro é aquele que citamos na abertura: Ann!ysis 
Situs. Isto referenda os princípios fundamentais do método científico, 
anteriormente usado por Platão, Leonardo da Vinci e Johannes Kepler! 
que se encontram fora e acima do domínio de todos os atuais e geralmen 
te aceitos dogmas de sala de aula da matemática dedutiva. 

Essa noção de Analysis S1'lus é crucial para a compreensão do prinápio 
das máquinas-ferramentas. Delinearemos agora este conceito fundamental. 

Em outros trabalhos, este autor tem enfatizado e demonstrado a taxa sem 
precedentes de melhora das características demográficas de toda a popula 
ção do planeta, no período iniciado com as sessões do Concílio de Florença, 
em 1439-40, e o subseqüente estabelecimento do primeiro Estado nacional 
moderno, a França de Luís XI, até a queda na qualidade de vida iniciada em 
meados dos anos 60, com a introdução do culto. neomalthusiano da anti 
científica utopia "pós-industrial", Foi o segredo dos sucessos incomparáveis 
ocorridos entre 1471 e 1966, do moderno Estado nacional na melhoria das 
características demográficas da vida e do seu nível cultural por quase todo o 
planeta, que gerou o papel posterior do princípio das máquinas-ferramentas 
como o traço dominante nos principais exemplos de desempenho bem suce 
dido das economias políticas dos séculos 19 e 20. 

O cerne do assunto é a interdependência inseparável entre: 1) a difu 
são do método humanista clássico de educação cognitiva universal, ex 
tensiva e compulsória sob a autoridade do Estado, a todos os jovens; 2) o 
fomento, pelo mesmo Estado, tanto do desenvolvimento da infra-estru 
tura econômica básica, quanto do investimento crescente nas capacida 
des produtivas do trabalho, pela intensificação do capital nos modos in 
tensivos em energia do progresso científico-tecnológico; 3) a transmissão 
dos princípios da natureza, descobertos pela ciência experimental e pela 
educação humanista clássica, para o planejamento dos produtos e pro 
cessos de produção, pela intermediação do que é às vezes identificado 
como o componente "estratégico" representado pelo setor das máquinas 
ferramentas. Esta interdependência emergiu como traço característico da 
maioria das culturas nacionais bem sucedidas, como parte da dissemina 
ção da instituição do moderno Estado nacional soberano europeu, desde 
a emergência desta nova instituição na França e alhures, cm seguida ao 
grande Cpncílio Ecumênico de Florença. 

Em ocasiões anteriores, o autor e seus associados examinaram a pré-his 
tória e a história da emergência e do desenvolvimento, no século 15, do mo 
derno Estado nacional soberano europeu. Mostramos que este processo de 
emergência reflete o traço central da história humana, pelo qual a Pré-Histó 
ria e a História se orientam e pelo qual toda a História atual e futura deve ser 
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julgada. O traço central evidente, que coloca o moderno Estado nacional so 
berano à parte e acima de todas as formas anteriores e contrastantes de soci 
edade, é a autoridade sobre a arte de governar atribuida ao princípio mo 
saico do Gênesis 1, pelo qual homem e mulher são constituídos à imagem do 
Criador e pelo qual a nossa espécie deve dominar toda a natureza. 

Este princípio mosaico evidente se situa, para as noções da lei natural 
e das práticas gerais da arte de governar, dentro do princípio científico da 
"simultaneidade do todo". Embora cada vida mortal surja com a passa 
gem do tempo, carregando a herança dos antepassados e construindo a 
base do futuro, o trabalho desenvolvido por cada indivíduo durante esta 
breve passagem pela vida mortal deve ser julgado pelo seu serviço à he 
rança de toda a Humanidade passada, presente e futura. 

Para os objetivos da arte de go\•emar e aplicação da lei natural à mesmà, 
a meta do estadismo deve ser o fomento do benefício expresso na Constitui 
ção dos EUA pela noção do" bem-estar geral...para nós e a nossa posterida 
de", pelo desenvolvimento e trabalho das pessoas encorajadas e assistidas 
para setor narem homens e mulheres da Providência, indivíduos cuja vida, 
do nascimento à morte, seja como a passagem de um estranho entre nós, 
vista esta como uma benção enviada pela Providência. 

Esse potencial para o bem, inato cm todos os indivíduos, é o poder da 
razão que coloca a espécie humana absolutamente à parte e acima de to 
dos os animais, um poder expresso como a capacidade de descobrir os 
princípios legítimos da natureza, princípios que subvertem todas as opi 
niões previamente estabelecidas. O conhecimento destes princípios pode 
ser passado de um indivíduo a outro, não como "informação" linear inte 
lectualmente estéril! !JlaS, de um modo superior, por meio de um pr(!CCS 
so cognitivo razoavelmente descrito como o restabelecimento do ato men 
tal original de descoberta. 

Tal descoberta e transmissão cognitiva "não-informativa" constitui o 
único meio pelo qual a Humanidade é capaz de aumentar o seu poder 
sobre a natureza, sendo este aumento expresso pela noção de que a densi 
dade populacional relativa potencial é medida não somente em termos 
de população, mas por um padrão de vida cultural per capita e por domi 
cílio da sociedade como um todo. É precisamente aí que devemos locali 
zar o indispensável relacionamento entre as formas humanistas clássicas 
de educação, o desenvolvimento do setor de máquinas-ferramentas e a 
produção de uma força de trabalho capaz, em geral, de assimilar e proje 
tar o progresso mediante aquele setor (Fig. 1). · 

A noção do ser humano constituído à imagem do Criador é, em resu 
mo, como o princípio da gravidade, um princípio universal da lei natural ao 
qual todas as nações, povos e indivíduos estão igualmente sujeitos, um prin 
cípio que podem violar por sua conta e risco se optarem por desafiar a sua 
autoridade. Assim, a lei verdadeira se situa e deve ser localizada na simulta 
neidade do todo: Ánn!ysis Situs, mais urna vez. Assim, os líderes da criação 
da jovem república estadunídense, em 1776-89, seguidores de Leibniz e ad- 
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versários do escravagista John Locke precisamente neste aspecto, moldaram 
uma Declaração de Independência que afirma a "vida, liberdade e busca da 
felicidade", réplica de Leibniz a Lockc, de preferência ao sofisma escravagísta 
e confederado sobre a "vida, liberdade e propriedade". Deste modo, a noção 
de "bem-estar geral" de Leibniz se integrou à lei fundamental da nossa Re 
pública Federal, o Preâmbulo da Constituição. 

Para compreender as causas da ruína em curso das atuais intituições mo 
netárias e financeiras internacionais, devemos examinar os resultados da eco 
nomia geralmente ensinada hoje, do ponto de vista que acabamos de expor. 
As filosofias geralmente aceitas das políticas econômica e social das univer 
sidades representam as raízes evidentes da galopante decadência moral e 
intelectual e a ruína das economias estadunídense e mundial atuais. 

O resultado evidente é a diferença irreconciliável entre essas duas con 
cepções opostas da personalidade individual. Por um lado, a noção asso 
ciada a Platão e ao cristianismo, ô princípio fortemente afirmado pelo 
advento do Renascimento: o princípio de que o ser humano foi constitu 
ído à imagem de Deus para exercer um domínio crescente sobre a nature 
za. O princípio oposto é a noção mecanicista do homem como um animal, 
falante. Esta perversão mecanicista é característica de todo pensamento 
abarcado pelo rótulo do "Iluminismo": os seus dogmas empíricos, mate 
rialistas e lógico-positivistas na história, economia, ciência política em geral 
e ensinamentos modernos empírico-positivistas na antropologia, sociolo 
gia, psicologia e, até mesmo, na matemática. Este é o dogma dos seguido 
res dos neoaristotélicos, Guilherme de Ockham e Pietro Pomponazzí, os 
liderados de Paolo Sarpi, como seus serviçais e seguidores Galileo Galilei, 
Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, Bernard Mandeville, o 
feudalista François Quesnay, Voltaire, Adam Smith, Leonhard Euler, 
Jeremy Bentham, lmmanuel Kant e caterva. 

Na economia política, a concepção errônea e bestializada do Iluminismo 
sobre a natureza humana representa a característica universal de cada 
"última moda" na economia e no seu ensino atual. 

O principal ponto de partida das descobertas cruciais e originais de 
princípios na ciência da economia física por este autor, no período 1948- 
52, foi um ataque simultâneo à falácia característica da economia marxis 
ta, à fraude da "teoria da informação" de Norbert Wiener e à perversão 
chamada "análise de sistemas", como exemplificada pelo parceiro de 
Wiener, John von Neumann. 

Como Marx insiste, em várias partes do seu O Capif,1/: ao construir o 
seu modelo determinista da reprodução capitalista, ele deixou de fora o 
progresso tecnológico. Marx ignorou todas as autoridades em ciência eco 
nômica da época, para seguir as pegadas de autoridades que ele, ajudado 
por David Urquhart, da inteligência britânica, selecionou de sua instru 
ção básica em economia. O próprio Marx se baseou nos argumentos pré 
vios de ideólogos iluministas, como François Quesnay, Giammaria Ortes, 
Adam Smith e David Ricardo. A despeito de ocasionais diferenças com 
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estes infames predecessores, Marx nunca se desligou daqueles cruciais 
pressupostos axiomáticos falsos do Iluminismo, gue compartilhou com 
todos, de Hobbes a John Stuart Mill, Bertrand Russell e John von 
Neumann- Assim, conforme personagens importantes dos círculos de 
"análise de sistemas" de Cambridge e especialistas soviéticos observa 
ram, é plausível substituir livremente Marx ou Leon Walras ou John 
Maynard Keynes ou as consruções matemáticas de von Neumann, um 
pelo outro, na mesma receita par~ tratar a economia acadêmica. Nenhum 
de tais modelos realmente funciona, mas, seja o que for que passe pelas 
papilas do centro de realidade virtual relevante do departamento, o com 
putador, todos compartilham o mesmo sabor mofado de papier 111ác/1é. 

Como Piero Sraffa, da Universidade de Cambridge, resume o assunto 
em seu livro A Produção de Commodities por Commodiiies, de 1960, todas as 
atuais representações formalistas geralmente aceitas do dogma econômi 
co acadêmico podem ser reduzidas à presunção de que alguma correla 
ção entre os investimentos e produtos abstratos de um sistema de desi 
gualdades lineares simultâneas, pode ser demonstrada por preços ou outra 
escala métrica, sem considerar a possibilidade de existir alguma espécie 
determinante de relação funcional entre os poderes cognitivos da mente 
do operário e as variações na qualidade do produto e das forças produti 
vas do trabalho. Como o modelo de sociedade do matemático Thomas 
Hobbes antecipa uma crua aproximação com o modelo matemático de 
Ludwig Boltzmann para qualquer coleção desagradávelmente aromática 
de partículas de gás, assim todas as outras tentativas geralmente aceitas 
de modelos deterministas e acadêmicos de economia, a mistura de Adam 
Smith entre outras, degradam o ser humano para mera coligação de ape- 
tites pecaminosos interagentes. · 

Assim, Norbert Wiener representa as sociedades com referência ao 
teorema-H de Boltzmann. John von Neumann construiu seus modelos 
econômicos de análise de sistemas e declarou ter rcplanejado a mente 
humana, "reajustando-a" com as qualidades da "inteligência artificial", a 
qual levaria a psicologia para mais perfeita conformidade com as perver 
sões de Thomas Hobbes e as do próprio von Neumann. 

É de se notar que o lado civil da economia soviética tendeu para a perfei 
ção entrópica dos modelos de Marx 'e de von Neumann - de soluções por 
conjuntos de desigualdades lineares simultâneas, como testemu-nhamos 
desde a introdução da perestroika, e somente a substituição de Adam Smith 
por Marx poderia dar resultado pior. Entretanto, na atual prática do comple 
xo índustrial-mllitar soviético, temos um modelo de comportamento econô 
mico muíjo menos entrópico, ecoando intensamente o papel do setor de pla 
nejamento de máquinas-ferramentas pré-1966 nas economias cstadunidense 
e alemã. A capacidade da economia soviética de desafiar as capacidades 
tecnológicas militares das forças combinadas dos EUA e seus aliados, por 
tanto tempo, se reflete na alta proporção de cientistas e engenheiros no setor 
estratégico de "planejamento de máquinas-ferramentas" da mesma. O con- 
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traste da tecnologia avançada do setor militar soviético com o desempenho 
desanimador da sua contraparte civil tecnologicamente mais estagnada ilu 
mina o papel do setor das máquinas-ferramentas na economia militar. 

O mesmo modelo é encontrado entre os antigos adversários dos sovi 
éticos. No século 20, mais enfaticamente, a economia estadunidense tem 
estado em deplorável recessão ou depressão em todos os períodos, exceto 
os de mobilização militar em grande escala dos períodos pré-guerra ou 
durante as mesmas. Um modelo parecido sempre foi característico do 
Império Britânico, desde a subida ao trono de George I, em 1714. O mes 
mo tem ocorrido na Europa Ocidental continental. 

Como medir o desempenho econômico 
Resumiremmos aqui a maioria dos elementos indispensáveis à definição 

do princípio da máquina-ferramenta, do qual depende todo o desempenho 
sustentado bem sucedido (isto é, lucrativo) das economias agroindustriais. 

O roteiro para a medição do progresso econômico depende do domí 
nio da concepção platônica da hipótese, especialmente quanto à aplica 
ção da mesma à distinção entre geometria euclidiana e não-euclidiana. 
Riemann foi o primeiro a chegar ao resultado epistemológica e formal- 
mente crucial desta distinção. • . 

Resumidamente, a aplicação do método dialético socrático a qualquer 
arranjo de proposições mutuamente consistentes em geometria leva ao 
estabelecimento de um conjunto subjacente de definições, axiomas e pos 
tulados. Todas as proposições possíveis, que não sejam inconsistentes com 
cada elemento do conjunto de definições, axiomas e postulados, constituem 
uma grade de teoremas ( theorem-Iattice, no original - N.T.); o conjunto de 
definições, axiomas e postulados, assim empregados, constitui uma hi 
pótese. Não há sistema matemático ou mesmo de pensamento que não seja 
definido por uma hipótese fundamental e eficientemente determinante. 

Na economia, como geralmente na física experimental, qualquer fato da 
natureza que não possa ser eficientemente consistente com os pressupostos 
físicos existentes e aceitos em geral, constitui um paradoxo: o fato existe, em 
um desafio teimoso aos mais histéricos esforços da opinião pré-existente em 
negar a própria possibilidade de sua existência. Tais paradoxos constituem o 
material de que são feitas a física experimental válida e a economia. 

Na história da física experimental, quaisquer desses paradoxos têm a 
seguinte forma geral: de acordo com a doutrina da física existente, o fato 
é uma impossibilidade. Entretanto, embora o fato ridicularize certo as 
pecto da opinião existente, esta também tem parte da verdade eficiente. 
Assim, a física (ou a economia) progride por dois estágios indispensá 
veis. O primeiro é definir o princípio da natureza expresso pelo parado 
xo. O segundo, desde que um princípio experimentalmente válido tenha 
sido estabelecido, é criar uma nova hipótese para substituir aquela 
subjacente ao conhecimento científico ultrapassado. Não podemos sim 
plesmente adicionar o novo princípio à antiga hipótese; devemos gerar 
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uma outra inteiramente nova, considerando o modo pelo qual o princí 
pio recém-descoberto influência cada um e todos os postulados, defini· 
ções e evidências da hipótese ultrapassada. 

Grosseiramente, tais são as implicações de uma forma de trabalho, re 
alizado por um indivíduo numa economia nacional caracterizada por um 
conjunto de tecnologias, e a mesma com diferente conjunto de tecnologias. 
O fato de o significado da ação individual variar de acordo com o contex 
to no qual ocorre é noção pertencente ao domínio da Annlysis Situs. 

A exigência econômica de que cada jovem na sociedade moderna deva 
receber uma eduêação humanista clássica • em substitução à do estilo 
"livros-textos" geralmente aplicada nas escolas atuais - se mantém por 
que o conhecimento de um princípio válido da natureza não pode ser 
comunicado a outras pessoas por nenhuma outra forma que não seja o 
método central da educação humanista. O estudante deve ser confronta 
do com um paradoxo, que confunde o que ele sabia até aquele momento. 
O estudante deve resolver o paradoxo gerando a sua solução, não recebendo 
"informação", mas somente restabelecendo o ato original da descoberta pe 
los processos cognitivos soberanos próprios, que são processos mentais to· 
talmente individuais. O que. um estudante aprendeu desta forma, ele sabe 
realmente; o que aprendeu a identificar pelos métodos educacionais de "li 
vros-textos" ele não sabe realmente. Neste último caso, ele (ou ela) está mera 
mente dizendo baboseiras sobre o que leu ou ouviu em algum lugar. 

Se um estudante conhecer uma sucessão de muitos conceitos válidos de 
princípios descobertos pelo modo humanista clássico, ele também saberá algo 
muito mais fundamental do que quaisquer destes princípios aprendidos. O 
estudante - cuja educação se centralizou em restabelecer individualmente 
uma sucessão de soluções válidas de paradoxos cruciais, como se assim 
reexperimentasse a maior parte da história do conhecimento humano · veio 
a dominar o uso daquele princípio de sua vida mental particular, cuja quali 
dade comum é o de ser o meio eficiente pelo qual uma sucessão de descober 
tas originais válidas de princípios foi restabelecida. Tal princípio foi identifi 
cado por Platão como a hipótese superior. Na física de Riemann, esta 
corresponde ao princípio ordenador subjacente à sucessão de descobertas 
válidas de princípios, um princípio ordenador na curvatura mutante does 
paço-tempo físico, por exemplo. Este treinamento do estudante visa produ 
zir um adulto capaz de assimilar e gerar soluções de princípios válidos a 
problemas que, quando estudante, nunca antes encontrou. 

A educação humanista clássica, ao reexperimentar muitas das mais im 
portantes descobertas válidas e originais feitas durante a História pregressa 
até o presente, é a chave da competência na compreensão da própria Histó 
ria, sendo também o pré-requisito das aptidões qualificadoras do estudante 
amadurecido para o seu trabalho em um ambiente de produção 
tecnologicamente progressiva. Igualmente, é o método para desenvolver as 
qualidades morais do indivíduo, refletidas no fato de ser ele constituído à 
imagem do Criador. Qualquer outra forma de educação, ou pouca educação, 
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é uma farsa cruel perpetrada pela sociedade contra o indivíduo. 
Esta qualidade de educação encontra-se em companhia de formas clás 

sicas de progresso científico e artístico (em oposição às alternativas de 
grunhidos, suor, guinchos e uivos}. Tal educação está associada com o 
progresso científico; desta simbiose entre educação e ciência, a sociedade 
obtém os princípios que revolucionam o setor estratégico das máquinas 
ferramentâs e a força de trabalho qualificada para assimilar as mudanças 
revolucionárias de forma eficiente. 

São essas mudanças de rumo no ambiente tecnológico da educação e 
produção que aumentam as energias produtivas líquidas no trabalho per 
capita, por domicílio e por quilômetro quadrado de área relevante. Sem 
essas mudanças, que revertem a entropia do desgaste tecnológico, o pro 
cesso econômico seria caracteristicamente um "jogo entrópico de soma 
zero", como presume a charlatanice da análise de sistemas. São essas ener 
gias criativas da mente humana individual, as mesmas que definem o 
homem como imagem do Criador, que representam a única fonte de lucro 
sustentável (isto é, não-entrópico sustentável} nas economias. 

Assim, o índice de melhoria nas condições características da vida em 
geral de sociedades inteiras está em proporção com a extensão e qualída 
de da educação compulsória universal e com o fomento do progresso ci 
entífico-tecnológico ( e também com as formas de progresso artístico clãs 
sico relativo} no desenvolvimento das pré-condições de aumento das ener 
gias produtivas do trabalho. Estas pré-condições delineiam a infra-estru 
tura básica da economia (que é de responsabilidade principal dos gover 
nos}, o fomento do investimento nos modos intensivos em capital e ener 
gia de progresso científico-tecnológico e a proporção do número de pes 
soas empregadas no setor estratégico da indústria de máquinas-ferramen 
tas, em relação ao número total de trabalhadores bem educados emprega· 
dos na agricultura e indústria. 

Estas últimas considerações resumidas nos mostram porque a econo 
mia associada ao desenvolvimento da moderna forma européia de estado 
nacional (de 1471 a 1966), a despeito de toda a oposição (os traços negati 
vos da civilização européia}, melhorou as condições demográficas de vida 
da população mundial mais do que todas as formas culturais anteriores, 
tomadas em conjunto ou separadamente. O cerne da superioridade desta 
forma de economia nacional se situa, predominantemente, nos seguintes prin 
cípios: 1) educação humanista clássica compulsória e universal; 2) fomento 
do investimento em modos intensivos em capital e energia de aumento das 
forças produtivas do trabalho; 3) fomento de altos índices de transmissão de 
novas descobertas válidas de princípios, nos processos produtivos e de pla 
nejamento da produção, em sua taxa relativamente mais alta, pelo uso inten 
sivo do setor estratégico de planejamento das máquinas-ferramentas, em re 
lação ao rendimento produtivo per capita. 
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Como ocorreu o desvio 
Considerando que o desenvolvimento da economia do Estado nacio 

nal.no períodol471d966, nos_EU~, naAlemanb~ _no JaRãQ da Res~ura_ção 
Meiji, na comunidade de seguidores de Sun Yat-sen em Taiwan etc., teve 'um 
tão bom desempenho, por que qualquer pessoa sã quereria impedir a difu .. 
são e aceleração destes benefícios à toda a Humanidade? Em resumo, o mo- 
demo Estado nacional, como surgido na Europa Ocidental no século 15, se 
manifestou em um mundo dominado pelo jugo de oligarquias dirigentes, 
aristocratas latifundiários e nobrezas financeiras, como as da antiga Tiro e da 
Veneza medieval. Os cinco séculos e meio subseqüentes ao Grande Concílio 
de Florença testemunharam uma guerra sangrenta, em um cenário planetá 
rio, entre dois princípios opostos e irreconciliáveis: a sociedade pertencente 
ao cidadão contra a antiga regra· defendida pelas oligarquias entrincheiradas, 
latifundiárias e, especiahnente, financeiras. 

Durante os séculos 17 e 18, o centro emergente do poder oligárquico foi 
mudado de Veneza e dos Habsburgos para a Holanda e a Londres de Cuí 
lherme de Orange e das oligarquias financeiras marítimas. Esta última fac 
ção oligárquica foi 'conhecida por toda a Europa daqueles séculos como o 
"Partido Veneziano". · 

O efeito conseqüente é o absurdo conjunto que passa por teoria econôrni- 
canas salas de aula e escritórios atuais, o processo econômico de realidade 
virtual, no qual não se permitem às forças cognitivas do indivíduo nenhuma 
expressão eficiente funcional. 

O resultado é simplesmente este: para haver uma forma progressista de 
economia no moderno Estado nacional, é indispensáve! prover formas de 
educação humanista clássica compulsória e universal, e prover vocações e 
circunstãndas na sociedade adequadas às necessidades dos jovens e adultos 
que representam os produtos de tal sistema educacional. Em tal sociedade, a 
oligarquia parasita do "Partido Veneziano", exemplificada na classe dírígen 
te de Londres e Wall Street, não seria tolerada. Os principais pensadores da 
intel!igenlsin oligárquica não são tão ignorantes para acreditar que farão com 
que acreditemos neles. Eles sabem que a nossa forma de economia tem fun 
cionado brilhantemente - e o fará de novo; eles sabe que o seu modelo 
neomalthusiano é uma catástrofe econômica; mas também sabem que, em 
urna sociedade bem sucedida, o poder das oligarquias parasitas para dirigir 
as nações e o mundo não pode durar muito tempo. Por isso, eles preferem 
"reinar no inferno a serem meros cidadãos no céu". 
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