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Talvez Chomsky seja mais lembrado por sua rica produção acadêmica
na área da lingüística. Lecionando esta disciplina no Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (EUA), desde 1955, tornou-se seguramente uma das maiores
expressões no campo da lingüística. Hoje, através de seus inúmeros discursos
políticos se credencia como uma das mais importantes vozes contra o
establishment. Trata-se, portanto, de um especialista no estudo da linguagem
com reconhecimento internacional que ora contribui, com seus escritos e
palestras, para diminuir as injustiças sociais através de contundentes análises
sobre a conjuntura mundial, particularmente sobre as conseqüências das
políticas externas estadunidense e européia. Levando-se em conta o alcance
que têm seus estudos face à problemática política atual, pode-se dizer que é
um autor relativamente pouco conhecido do grande público e, no caso
brasileiro, também do público intelectual. Tendo em vista o seu indiscutível
comprometimento em todas as situações que envolvem disputas internacionais
e também a competência em tratar temas contemporâneos, mereceria maior
atenção destes diferentes públicos.

O livro que escolhemos para comentar aqui é uma coletânea d
diferentes artigos e entrevistas que apresentam um Chomsky ativista d
direitos humanos e desmistificador da propaganda que objetiva controlar a
pessoas, nas mais diversas situações de exploração política e social.

Um exemplo do seu vanguardismo no tratamento de que to s
internacionais e do pragmatismo do seu trabalho pode ser ilustrado atrav S

da forma como abordou fatos da história recente do Timor Leste. Há quas
três décadas, não se via qualquer perspectiva de solução para os conflitos
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naquela reglao, tampouco qualquer voz entre os intelectuais que os
denunciasse. Foi exatamente Noam Chomsky quem mais uma vez entrou
em cena, denunciando a falta de comprometimento internacional para resolver
problemas desta natureza. O silêncio jornalístico e literário, mantido em
face dos desmandos indonésios no Timor, foi quebrado através das palavras
do nomeado autor. Para ele, este terrível crime do século, pois "o assalto
indonésio a Timor está nos lugares cimeiros, não só pela sua dimensão de
holocausto - talvez o mais elevado número de mortes da população civil -
mas porque poderia ter sido facilmente previnido ou pelo menos interrompido
a tempo", é um exemplo de como um pacto estabelecido entre governos e
imprensa termina por beneficiar os agressores, cqlocando as vítimas na
escuridão do esquecimento deliberado.

Nesta coletânea de textos, pode-se, portanto, apreender muito da
sua forma de pensar questões sociopolíticas em perspectivas novas, que trazem
consigo, às vezes, certo valor de previsão. Dizemos isso porque Chomsky
escreve para intelectuais sem esquecer aqueles que estão fora de tal grupo,
uma vez se tratar aqui também de pessoas interessadas em compreender o
que, de fato, está acontecendo nas circunstâncias e regiões abordadas.

O autor afirmava, já nos idos de 1996, que, ao contrário de outros
conflitos como na Bósnia, Angola, Ruanda e Iraque-Kuwait, no caso do
Timor, não havia ambigüidade nem complicações sobre a solução apropriada
e nem necessidade da ameaça do uso de força para alcançá-Ia, nem mesmo
a necessidade de sanções. Fazia-se necessário, portanto, apenas o
reconhecimento da mea culpa e a desistência dos cúmplices daquele crime.
Certamente, hoje se vê, após toda a humilhação e sofrimento pelo qual
passou o povo timorense, que aquelas nações, outrora coniventes com a
situação, se viram acuadas pela opinião pública, cedendo espaço para a
força de resistência da pequena população local. Mas o livro de Chomsky
não se reduz ao problema do Timor. Há, pois, uma explanação de seus
posicionamentos seguros face à política externa das nações ricas, em especial
da norte-americana, encontrando novos paradígmas para analisar ações
criminosas contra populações, muitas vezes esquecidas pela mídia. Os
posicionamentos diferenciados, "rebeldes e independentes", nos seus escritos
e na sua fala, mostram a distância que cultiva da maioria dos seus pares
norte-americanos, o que não poderia deixar de lhe render grandes dificuldades
no mercado editorial de peso daquele país e venha a justificar inclusive a
dif uldade de difundir suas obras em língua portuguesa.

Além da reportagem onde mostrou à imprensa inglêsa a farsa dos
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países ricos envolvidos no genocídio de Timor Leste, alertando pai a .1

iminente extinção de um povo, caso países como os Estados Unidos,
Inglaterra, Austrália continuassem cúmplices das investidas indonésias,
Chomsky nos traz, nesta obra, outros critérios para compreender div r a
problemáticas emergentes das relações internacionais como, por exemplo, a
investida das forças da OTAN no Kosovo ou do NAFTA na América Latina.
Um tratamento detalhado é dado à reestruturação do livre mercado, imposta
pelas potências industriais, e causadora de uma contínua deteriorização
socioeconômica dos países latino-americanos. Aborda os falaciosos benefícios
da grande vitória do capitalismo, mostrando suas verdadeiras conseqüências:

(... ) a porção dos bens do mundo controlada pelos países pobres e de
rendimento médio desceu de 23 para 18 por cento entre 1980 e 1988. O
informe do Banco Mundial de 1990 acrescentava que, em 1989, os recursos
transferidos dos .palses em vias de desenvolvimento' para o mundo
industrializado alcançaram um novo recorde. Calcula-se que o pagamento do
serviço da dívida ultrapassou os novos caudais de fundos em 49,2 mil milhões
de dólares, um aumento de cinco mil milhões de dólares desde 1988, e os
novos fundos fornecidos pelos credores caíram ao nível mais baixo da década.

As imensas oportunidades do "novo mundo" pós-Guerra Fria para
a expansão e consolidação da democracia de mercado e vitória dos mercados
abertos foi parte da retórica do governo Clinton no início da década de
noventa e encontram uma análise, no capítulo do livro intitulado de
"Democracia e Mercados na nova Ordem Mundial". A idéia da Guerra Fria
como bloqueadora da política externa americana de dominação é contraposta
ao fato de que, no mesmo período, nada impediu a continuidade e manutenção
desta política.

No texto. sobre "O acordo de Paz Para o Kosovo", busca esclarecer
os denominados efeitos colaterais dos bombardeamentos americanos e da
OTAN, que se disseram vitoriosos após 10 semanas de luta, com a rendição
de Milosevic. Foi com esta ação bélica, que os auto-proclamados "Estados
esclarecidos" (Estados Unidos, Grã-Bretanha e alguns outros associad )
afirmaram ter dado início a uma nova era na história da humanidade, guiados
por um novo internacionalismo, em que a repressão brutal de grupos étni os
não voltará a ser tolerada.

Outros temas menos específicos, porém de igual inrensid,uk-,
importância e atualidade, no que tange às relações desiguais n II( m
denominados países ricos com aqueles do hemisfério sul e Europa )1 icut.i],
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encontram espaço no livro. O estrangulamento dessas nações pelo rápido
crescimento da dívida externa; os interesses de elementos de dominação
interna naquilo que a Organização Mundial do Comércio defende; a política
antidrogas norte-americana e sua relação com o terceiro mundo encontram
análises à luz de novas vertentes. O livro é concluído com uma entrevista
sobre "O Poder das Elites e a Responsabilidade dos Intelectuais", que concedeu
a Oavid Barsamian, em fevereiro de 1988. Barsamian compilou
posteriormente (no ano de 1993) três entrevistas por ele feitas com o autor
em um trabalho intitulado "A minoria próspera e a Multidão Inquieta",
traduzido por Mary Grace Figheira Perpétuo e editado no Brasil pela
Universidade de Brasília (2a. edição, 1999). Trata-se de idéias complementares
àquelas presentes no livro ora comentado e, em especial, às de seu último
capítulo, versando sobre temas diversos como o das minorias, do sionismo,
da religião, dos limites da responsabilidade intelectual, do controle da
informação pelas elites, dentre outros de semelhante envergadura.

As entrevistas, os artigos acadêmicos e as reportagens que formam
o conjunto de textos interagem e se complementam. Anarquista confesso,
Chomsky pode ser lido inclusive por não-anarquistas, pois sua linguagem é
universal e não por menos é hoje considerado um dos mais conhecidos e
influentes pensadores norte-americanos, apesar do ceticismo com que o trata
a grande imprensa de seu país. Não por menos, encontra o autor uma
audiência cada vez maior e mais fiel para suas palestras sobre temas políticos,
sejam elas proferidas nos Estados Unidos ou noutros países. Encontra-se
ainda, em anexo ao livro, uma lista com os principais trabalhos de cunho
político do autor, embora muitos deles acessíveis apenas em seu idioma de
ongem.
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