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EDITORIAL: Democracia made in Brazil 

 
 
“Promover e participar ativamente de um grande mutirão 
intelectual e cultural, de debates, propostas, seminários, de 
produção teórica e de discussão ampla, que recupere o prestígio e 
o costume da leitura, do debate, da produção teórica, 
fortalecendo a idéia de que sem compreensão teórica não há 
transformação consciente da realidade, de que a realidade cobra 
muito caro o preço dos erros teóricos, torna-se indispensável. 
Para tanto, será necessário criar e ampliar órgãos e espaços de 
debate e de divulgação, a fim de materializar esse mutirão e 
contribuir para a construção de uma hegemonia alternativa no 
Brasil” 
 
 
 
 
"E agora, que teoria?" 
 
 
 
 
 

Emir Sader, FOLHA DE S. PAULO, 15 de novembro de 2002
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C@rtas dos leitores 
 
 
 
Alguns bons fluidos 
 
 
Prezados editores e colunistas de O Debatedouro, 
 

É com grande entusiasmo e satisfação que vejo o surgimento de mais uma iniciativa 
voltada ao estudo das Relações Internacionais no Brasil. O Debatedouro proporciona um canal 
de informação para todos os interessados nas questões atuais e internacionais, fomentando, 
também, o debate acadêmico. Espero que em breve esse projeto transcenda as fronteiras 
brasileiras chegando aos quatro cantos do mundo. Desta forma, quero deixar registrado o meu 
apreço aos senhores pelo trabalho e excelente qualidade dos artigos.  

 
Parabéns, sorte e sucesso a todos!!! 
 
 
Daniel Queiroga 
Belo Horizonte-MG 
 
 
 
Como se tornou hábito, ando lendo o novo e maravilhoso Editorial  d’O Debatedouro. Da 
publicação, chamou-me a atenção o nome. Ficou original, grande e inesperado... Parabéns pela 
iniciativa. 
 
 
Willer Reggys 
Goiânia-GO 
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Editorial 
A velha e boa ddeemmooccrraacciiaa... 
Uma história de vvíícciiooss e vvviiirrrtttuuudddeeesss    

 
Os dias que passaram foram 

pródigos em manifestações ufanistas do 
tipo: ‘somos um exemplo de democracia 
que deu certo’ ou ‘representamos um 
bastião da democracia mundial’. Confesso 
que, todas as vezes em que ouço algo do 
gênero, torço a cara. As afirmações não me 
soam bem. Por algum motivo que, talvez, 
desconheça.  Sabemos das dificuldades 
inerentes à cunhagem de um “standard” de 
democracia, “produto de exportação”, 
adequado às necessidades humanas e, 
sobretudo, compatível com 
as mais distintas 
comunidades políticas ao 
redor do globo. Robert Dahl, 
estudioso maior da temática, 
já nos alarmava: “não há 
teoria democrática – há 
apenas teorias 
democráticas”. O acadêmico 
nos parece estar coberto de 
razão. As várias formas de 
democracia que são postas 
em prática em nossa 
sociedade de Estados dão 
conta disso: liberal, direta, 
deliberativa, associativa, 
delegada1. 

  
Dizia, no parágrafo 

anterior, que a propalada 
“festa democrática brasileira” provoca-me 
algum tipo de efeito colateral. Não sei bem 
explicar o que é. Um mal-estar. Não que 
desgoste dos preceitos democráticos “per 
se”. Pelo contrário: são, para mim, motivo 
de regozijo. Só não enxergo, com tanta 
nitidez, a soberba correspondência entre 
a(s) teoria(s) democrática(s) e a prática 
democrática no Brasil. Esta é, ao menos, a 
minha impressão. 

 

                                                 
1 HELD (1993) apud: LIGHT. “Exporting 
Democracy” in: MARGOT & LIGHT (2001). 
“Ethics and Foreign Policy”. 

E desde quando a nossa 
“impressão” serve de critério 
para algo?  Ajuizado que sou, e 
bastante consciente das 
distorções a que estamos 
sujeitos quando nos guiamos 
tão-somente por nossos olhos e 
mentes, amparo-me nos modelos 
explicativos dos cientistas políticos. 
Acompanhem, conosco, as ponderações 
seguintes: 

 
Democracia, o velho e bom 

governo do povo. Ainda, em Dahl: 
“A democracia genuína é um ‘tipo 
ideal’ inatingível”. Eis, portanto, a 
bússola para o desenvolvimento de 
nosso raciocínio: a certeza de que, 
por mais que nos esforcemos 
(governos e sociedade civil), o 
máximo que lograremos, 
faticamente, será sombra pálida 
em face das idéias e ideais 
pertinentes ao corolário 
democrático.  

 
Pois bem: na tentativa de 

depuração das teorias 
democráticas a que nos 
propusemos, conseguimos elencar, 
de forma mais ou menos precisa, 
elementos comumente perseguidos 

pelas várias manifestações de governos 
democráticos no mundo. São eles: i) 
imperativo da lei; ii) compromisso com a 
ética na gestão governamental; iii) 
promoção de accountability e transparência 
nas instituições políticas; e iv) reforço e 
participação da sociedade civil. 

 
Investiguemos, agora, o caso 

brasileiro. Os últimos oito anos de governo 
FHC têm sido apontados como exemplares 
em termos de fortalecimento das 
instituições democráticas. O fator que dá 
maior sustentação a esta análise é 
justamente a bem-sucedida transição 

 

 
DAWISSON 

LOPES,  
22, é Editor-Chefe 

de 
O Debatedouro 

 
dawissonlopes@ig.com.br 
 

"Guardemos, 
portanto, os 

fogos e toda a 
pirotecnia. A 

festa maior pode 
esperar. É 

chegada a hora 
de nos 

concentrarmos, 
ainda mais, no 

aperfeiçoamento 
deste adorável 

regime chamado 
Democracia" 
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eleitoral que por ora se opera. Poucas têm 
sido as vozes dissonantes no sentido de se 
contestar tal afirmativa. Deste modo, para 
não ficarmos restritos apenas ao “reino das 
impressões”, ou, ainda, replicando os 
editoriais dos grandes veículos de 
comunicação escrita no país, caberia, 
certamente, um cruzamento entre teoria e 
prática. Vejamos, pois, à luz deste nosso 
“balão de ensaio” explicativo, acima 
esboçado, como se portou o governo de 
FHC nesses oito anos: 
 

a) Quanto ao imperativo da lei: 
este, talvez, seja o critério mais 
corrosivo para efeito de balanço dos 
oito anos de gestão de FHC. A 
começar pela cadeia de 
inconstitucionalidades patrocinadas 
por este governo. Em revista: 
recurso indiscriminado às medidas 
provisórias, atropelos da Carta 
Magna no processo conducente à 
reeleição, “suspensão temporária” 
de direitos, como no caso do 
“apagão”. Ao que foi arrolado, 
acrescentem-se a complacência da 
dupla STF/STJ e a conivência das 
duas Casas do Congresso. Em 
alguns momentos, questionou-se a 
própria integridade do princípio dos 
freios e contrapesos, de 
Montesquieu, segundo o qual vigora 
a tripartição dos Poderes em nossa 
República. As críticas, naturalmente, 
eram direcionadas à hipertrofia do 
Poder Executivo, chegando este a 
ser comparado ao extinto Poder 
Moderador (obviamente, um recurso 
retórico para enfatizar o 
desequilíbrio que se identificava).  
Paralelamente, as emendas 
constitucionais iam sendo 
“fabricadas”.  Ante às inúmeras 
violações do imperativo da lei, não 
nos resignamos. Não há como se 
absolver o governo FHC de todas 
estas violações ao combalido Estado 
Democrático de Direito. Neste 
quesito, qual seja, o da “segurança 
jurídica”, o governo de FHC foi 
deficitário. Estamos bastante 
convencidos disso. 

 
b) Quanto à ética na gestão 

governamental: é fato que não 
houve grandes escândalos 
relacionados ao Executivo em todos 

esses anos. Quando os houve, 
foram rapidamente abafados (leia-
se: acusações de compra de votos 
na votação da emenda 
constitucional que garantiu a FHC o 
direito à reeleição). No Legislativo 
(casos de Hildebrando Pascoal, Luiz 
Estevão, ACM, Jader Barbalho etc.) 
e Judiciário (caso Nicolau dos 
Santos Filho), os delitos tenderam a 
ser punidos com austeridade. As 
Comissões Parlamentares de 
Inquérito se multiplicaram –  apesar 
das reiteradas distorções e dos 
propósitos eleitoreiros latentes. 
Além das cassações de 
parlamentares em nível federal, 
explodiram as cassações e os 
processos de “impeachment” nas 
esferas estadual e municipal. Um 
juízo externo reforça a percepção 
positiva quanto a este critério: um 
ranqueamento recém-divulgado, 
promovido pelo Fórum Econômico 
Mundial, coloca o Brasil entre os 
vinte países menos corruptos, em 
um universo de oitenta países 
considerados (para ser preciso, na 
17ª posição). Houve, nesse aspecto 
de nossa “inquisição”, progresso 
notável.  Mas sejamos realistas: há 
uma distância ainda considerável 
entre os nossos padrões e os de 
alguns países americanos (Estados 
Unidos, Canadá, Costa Rica) e 
europeus (Noruega, Finlândia, 
Alemanha) em termos de 
indicadores de ética em gestão 
governamental. Apenas começamos 
a diminuir o fosso. 

 
c) Quanto à accountability e à 

transparência nas instituições 
políticas: Muitos bons sinais são 
perceptíveis aqui: avanço na 
descentralização de poder, com a 
criação das agências nacionais de 
regulamentação de serviços 
(ANATEL, ANEEL etc.), 
implementação e ampliação do 
sistema de e-government, maior 
transparência na prestação de 
contas dos entes públicos, maior 
difusão de informações sobre as 
atividades desenvolvidas pelos Três 
Poderes, Lei de Responsabilidade 
Fiscal e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. No quesito 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, 
de inteira e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

5 

EE E dd d ii i tt t oo o rr r ii i aa a ll l 

transparência, nota dez! Contudo, 
cremos que a maior lacuna ainda 
resida na escassez de mecanismos 
de accountability, ou seja, de 
“responsabilização e 
comprometimento do governante 
com o interesse público, com 
permeabilidade às críticas e 
demandas da coletividade”.2 
Carecemos de mecanismos que 
insiram, de fato, a população em 
processos decisórios. Os 
anacrônicos recursos postos à 
disposição do cidadão não mais 
suprem tais carências.  

 
d) Quanto ao reforço e participação 

da sociedade civil: O avanço, 
aqui, é algo modesto. Pelo menos, a 
se medir pelo grau de dedicação do 
Estado brasileiro a este propósito. 
Em outras palavras: se houve 
avanços – o que é inegável –, estes 
não foram orientados pelo Estado. 
Muito embora tenha ocorrido a 
reprodução desmesurada do número 
de ONGs em nosso território, nos 
anos de governo FHC, tais números 
refletem, em alguma medida, nada 
mais que a inoperância do Estado 
no provimento do bem-estar 
público, vindo este a ser, em alguns 
aspectos, “substituído” pelo terceiro 
setor. Cremos que o governo FHC 
pouco tenha contribuído para a o 
desenvolvimento de nossa 
sociedade civil. E nesse contexto de 
absenteísmo, o embrionário 
Conselho de Desenvolvimento Social 
e Econômico, engendrado pelo 
Partido dos Trabalhadores, é visto 
como alternativa (ainda 
inconsistente, é  verdade) para um 
modelo de gestão governamental 
inclusiva dos vários setores da 
sociedade civil.  

 
De volta a nossa análise. Permitam-

me, então, arrematar este nosso ensaio. 
Qual seria, agora, após este breve passeio 
pelos anos de gestão FHC, a nossa 
sensação? A minha, posso assegurar, é de 

                                                 
2 LOPES, Dawisson. “Política Externa, 
Diplomacia e Racionalidade no novo século”. 
Revista Fronteira, Edição n.º 01. Belo Horizonte: 
PUC-Minas, 2001.  

alívio. Alívio por me livrar do terrível 
sentimento de, diante da ostensiva 
vanglória das virtudes democráticas 
brasileiras, sentir-me incomodado e não 
entender o porquê. Acho que, a partir deste 
instante, começo a entender.  Começo a 
entender que, por mais que tenhamos nos 
esforçado, ainda estamos longe – muito 
longe – da um padrão irrepreensível de 
democracia. Afinal, ninguém – nenhum país 
– sequer aproximou-se deste nível até hoje. 
Começo também a entender que, 
comparativamente, evoluímos bastante em 
relação a tempos (nem tão) pretéritos. Sob 
a égide de FHC, avançamos quando 
comparados a outros países. Em bom 
português: andamos p’ra frente! Porém, 
assim como as nossas “virtudes”, 
igualmente os nossos “vícios” democráticos 
saltam aos olhos – como tentamos 
demonstrar, no exíguo espaço deste 
editorial. E quanto a nossa “festa 
democrática”, imagino que haja, sim, 
motivos para celebrarmos. Mas com 
discrição. Guardemos, portanto, os fogos e 
toda a pirotecnia. A festa maior pode 
esperar. É chegada a hora de nos 
concentrarmos, ainda mais, no 
aperfeiçoamento deste adorável regime 
chamado Democracia. 

 

NOTAS DA EDITORIA: 
 

1. Escreva para Seção Cartas de O 
Debatedouro 

Se quiser comentar, criticar, 
sugerir e debater os artigos desta edição, 
envie uma  mensagem para 
odebatedouro@pagina.de ou para os 
endereços eletrônicos de nossos 
articulistas. As melhores mensagens serão 
publicadas e colocadas em discussão com 
outros leitores na próxima edição. 

 

2. Escreva artigos para O 
Debatedouro 
 

Se tiver interesse em publicar um 
artigo em O Debatedouro, envie uma 
mensagem para odebatedouro@pagina.de
explicitando qual a sua área de 
interesse/atuação e a pertinência do 
artigo. As melhores propostas poderão ser 
publicadas em “O Debatedouro”. Os 
artigos deverão conter entre 4000 e 8000 
caracteres. 
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RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss::  
O ppeessoo e o tteemmppoo 
 
 

 

Tarefa não despre- 
zível, a do Analista de 
Relações Internacionais. Tal 
qual o titã Atlas – condenado 
pelo rei dos deuses gregos, 
Zeus, a carregar nas costas o 
pesado fardo do Mundo – não 
podemos fugir ao fato de que 
lidamos com uma “unidade de 
análise” monumental e de 
pesada complexidade 

(quiséramos nós que houvesse, 
como na mitologia grega, um 
Hércules que conosco 
resolvesse dividir o peso do 
Mundo, ao menos por alguns 
instantes). Mais que ser por 
nós carregado, o Mundo nos 
acompanha e nos ultrapassa – 
fardo de mil ardis – na sua 
constante dinâmica. Podemos 
dizer que, na melhor das 
hipóteses, ele está em nossas 
mãos por alguns instantes até 
que, escorregadio, escapa-nos 
aos dedos e vai se aninhar em 
outras órbitas, deixando-nos 
sós com a tarefa de decifrar 
seus enigmas. Ente arredio, o 
Mundo se deixa desvelar nos 
padrões sutis de 
comportamento de seus 
componentes e nas trajetórias 
de longo curso que estes 
desenham diante de nós, se 
temos paciência e instrumentos 
de análise adequados para 
percebê-las, unindo os liames 
que construímos paulatinamente no contato 
com os fenômenos do Mundo.  

 
Reputo que, muitas vezes, a 

paciência seja o elemento decisivo. O 
horizonte de análise temporal necessário 
pode ser enfadonho, desmesurado, 
desanimador, incômodo e mesmo 
incompreensível para grande parte de nossa 
sociedade, mas é parte de nosso fardo como 
Analistas. E de nosso paradoxo. Raramente 
temos tempo suficiente para analisar com 
propriedade um fenômeno internacional e, 

não raro, somos contemporâneos a este. 
Deve-se a esse fato a armadilha em que 
incorremos com freqüência – tomar como 
realidade o que julgamos ser uma tendência 
irrefreável no instante em que a análise é 
construída, afetados que estamos pelo 
impacto primordial do fenômeno em 
questão. Dizia Hobsbawn que o ofício do 
Historiador não é fazer previsões, como 
numa corrida de cavalos: “as únicas 
corridas de cavalos que interessam ao 

Historiador já estão 
encerradas”. No caso do 
Analista de Relações 
Internacionais, somos fadados, 
temerariamente, a narrar o 
final de uma corrida que pode 
sequer ter-se iniciado. Na ânsia 
de revelar o futuro que não 
“veio a ser”, nos detemos em 
detalhes que muitas vezes 
pouco impacto futuro terão, 
enquanto relegamos ao 
ostracismo elementos de 
importância futura 
considerável. Congelando a 
dinâmica internacional, 
podemos fechar nossos olhos 
para o caráter processual dos 
fenômenos que constituem 
nosso campo. Enfim, por vezes, 
nos dedicamos com demasiado 
fervor à descrição, na tentativa 
de capturar de alguma forma o 
que “escapa aos olhos”, e nos 
esquecemos de estabelecer 
relações entre os elementos em 
questão – Relações 

Internacionais! 
 
Dediquei as primeiras linhas desse 

artigo a incursões filosóficas “meta-
analíticas” sobre as Relações Internacionais 
não apenas para suscitar nos caros leitores 
uma sadia reflexão a respeito desse tema. 
Acredito ser possível fazermos juntos tal 
reflexão, lançando mão de fenômenos 
internacionais nossos contemporâneos. 
Vejamos como a análise internacional pode 
nos levar a conclusões apressadas, num 
contexto de baixa disponibilidade de tempo 
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para análise. Tomemos, por exemplo, a 
criação do Mercosul e suas implicações para 
a Política Externa Brasileira. Voltemos a 
1991, portanto. Ao Tratado de Assunção. 

 
As primeiras análises sobre o 

Mercosul (comecemos em 1991, sigamos 
por 1994...) enfatizavam que  nosso país 
então perpassava um processo de 
“integração” com seus vizinhos (superando 
rivalidades ancestrais) e, simultaneamente, 
colocava-se em compasso com a 
“globalização” característica de nossos 
tempos, criando o bloco. Salientavam a 
celeridade do cronograma da “integração” 
(Mercado Comum em 1994, Tarifa Externa 
Comum sem exceções em 1997), a 
importância da criação do bloco para o 
fortalecimento do país nas negociações 
comerciais efetuadas no âmbito do GATT e 
os ganhos econômicos diretos (potenciais) 
da constituição do bloco, bem como a 
importante contribuição de diversos setores 
da sociedade nas negociações do bloco, 
como empresários e sindicalistas. Não 
podemos desprezar a influência desse 
“otimismo primordial” nas análises que se 
seguiriam no futuro. 

 
Sem maiores delongas sobre o que 

seja “globalização” (vide artigo anterior 
desse colunista para O DEBATEDOURO), 
rapidamente podemos perceber que 
detalhes fundamentais passaram 
despercebidos pelos analistas de então 
(nem foram tomados em conjunto, 
examinados nos seus relacionamentos), tais 
como: 

 
- A complementaridade (ou não) 

das economias envolvidas na 
negociação; 

 
- O contexto em que se 

desenrolaria o processo 
integrativo (vale lembrar: 
economias altamente 
estatizadas, em acelerado 
processo de privatização, 
rapidamente esgotariam os 
recursos advindos do citado 
processo – ficando assim cada 
vez mais dependentes de 
investimento externo direto e 
empréstimos de organismos 
financeiros internacionais para 
seus investimentos, uma vez 

que passava a vigorar a 
“austeridade nas contas 
públicas”); 

 
- O limite dos ganhos diretos da 

integração (até quando haveria 
“ganho fácil”, sem a 
necessidade de “mudanças de 
rota” e pesadas negociações?) 

 
- A transposição de um “modelo 

de governo” comum vigente à 
época nos países envolvidos 
(Menem na Argentina, Collor no 
Brasil etc.) para um futuro em 
que não havia garantias de sua 
manutenção; 

 
- As implicações de um processo 

de integração que se supunha 
sério (os “efeitos colaterais” e 
esforços a serem despendidos 
não foram comparados com os 
benefícios que se supunha obter 
nos foros multilaterais via 
negociação por blocos); 

 
- A participação ativa de todos os 

setores das sociedades 
envolvidas no processo 
integrativo (que se supunha 
universal) ocorreria? De que 
forma? 

 
- O “peso” de agentes externos 

no processo integrativo (como e 
em que medida a dinâmica da 
realidade internacional poderia 
favorecer ou prejudicar o 
processo integrativo?); 

 
- Qual era (e seria) a ordem de 

prioridade do processo 
integrativo nas agendas políticas 
dos países envolvidos? 

 
- Quais seriam os ajustes 

necessários para a superação de 
“estrangulamentos” no processo 
integrativo? (por exemplo, 
menções a acordos como o 
Regime Automotivo Brasil-
Argentina somente aparecem 
em análises bastante recentes); 

 
- Os países envolvidos não 

poderiam manifestar interesses 
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divergentes em outros foros 
internacionais e em algumas 
“áreas temáticas” 
especialmente? E, caso isso 
ocorresse, o que fazer? (lembro 
que a Argentina pleiteou, pouco 
após 1991, sua entrada na 
OTAN; enviou um porta-aviões 
ao Golfo Pérsico na Operação 
Tempestade no Deserto e 
começou a defender sua 
inclusão como membro 
permanente do Conselho de 
Segurança da ONU, concorrendo 
diretamente com o Brasil). 

 
Passados pouco mais de dez anos, a 

Argentina faliu, o Brasil experimentou 
momentos de considerável dificuldade, e 
ainda há aqueles que analisam o Mercosul 
balizados nos mesmíssimos argumentos de 
1991 e 1994! Isso consiste no que de pior 
podemos fazer com nosso Mundo, creio. 
Congelar nosso horizonte de análise, seja 
para referendar análises iniciais por demais 
prematuras e otimistas, seja para 
assumirmos uma posição fatalista, 
colocando os obstáculos do presente como 
inevitavelmente insuperáveis.  

 
Podemos retirar desse breve 

episódio analítico diversas e importantes 
conclusões, mas gostaria de finalizar esse 
artigo com outra reflexão, outras metáforas. 

Vezes há em que, Analistas de Relações 
Internacionais, padecendo sob o peso do 
Mundo, esperamos a vinda de um Hércules 
– sempre podemos contar com bons 
trabalhos de outros analistas. Vezes há em 
que deixamos o Mundo cair a nossos pés, 
exaustos por suster seu peso – e 
renovamos nosso ânimo por conhecê-lo, 
menos afoitos e mais cuidadosos, mais 
críticos e melhor munidos de instrumentos 
de análise. E vezes há em que, feito 
Drummond, acreditamos ter em nossas 
mãos “o sentimento do Mundo”, julgando 
conhecer tudo que há para se saber sobre 
este de uma só vez, imbuídos de um 
otimismo que eu diria temerário, 
influenciados pelo impacto inicial de um 
fenômeno internacional. Em seguida o 
Mundo, que nos parecia tão dócil e 
reduzidamente complicado, foge entre 
nossos dedos e nos faz correr em demasia 
para tentar compreendê-lo. Entra em 
funcionamento a complexa “máquina do 
Mundo” (novamente, retomo Drummond). 
Nesse momento, ao invés de analisarmos a 
corrida de cavalos, dela participamos, como 
todos os demais componentes de nossa 
sociedade. Sejamos, portanto, fortes frente 
à “sedução da simplicidade” que nos impele 
a respostas conclusivas de forma 
prematura. Sejamos sensatos, críticos, 
humildes e até – e principalmente, 
pacientes. Assim não teremos de sair 
correndo atrás dos cavalos! 
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A candidatura bbbrrraaasssiiillleeeiiirrraaa a um assento permanente 
no CCCooonnnssseeelllhhhooo   dddeee   SSSeeeggguuurrraaannnçççaaa  da ONU  
   
      

 
A partir do governo Itamar Franco, o 

Brasil tem submetido à Organização das 
Nações Unidas (ONU) o seu pleito a um 
assento permanente em um futuro (mas 
ainda improvável) Conselho de Segurança 
reformado. Muito tem-se especulado sobre 
essa candidatura, sem, no entanto, haver a 
mobilização de qualquer respaldo 
lógico/analítico para a corroboração das 
diversas conclusões a que os analistas 
chegam.  Dada a inconteste relevância do 
mencionado órgão para a regulação das 
relações internacionais, principalmente em 
seus componentes jurídicos, políticos e 
estratégicos, procederemos, portanto, à 
avaliação de alguns argumentos, tanto 
contrários quanto favoráveis, atinentes à 
questão do pleito brasileiro. 

 
"A candidatura brasileira é mera 
expressão de uma ambição sem 

fundamentos e de uma busca 
inconseqüente por prestígio" 
 

Não!  A candidatura brasileira foi submetida 
dentro de um contexto claro de mobilização, 
na ONU, em direção à reforma, tanto 
administrativa quanto estrutural, da 
Organização e, especialmente, de seu 
Conselho de Segurança.  Diferentemente da 
situação do pleito a um assento permanente 
no Conselho da Liga das Nações, cujo 
imbróglio culminou com a retirada do Brasil 
da organização em 1926, a candidatura 
contemporânea se sustenta e se 
fundamenta no fato de que a maioria, senão 
a totalidade, das propostas de reforma, 
dentre as quais a famosa proposta Razali, 
contempla ou propugna a criação de 
cadeiras adicionais permanentes (com ou 
sem direito a veto) para países de médio 
relevo no cenário internacional que 
provenham de regiões específicas do globo, 
notadamente América Latina, Ásia ou 
Sudeste Asiático e África.  A partir do 
contexto e da estrutura de tais propostas, 
nada mais natural que o Brasil, dadas suas 
dimensões territorial, econômica, 
populacional, seu papel de notória 

importância na ONU etc., se 
apresente como candidato 
reconhecida-   mente qualificado e 
preparado para o 'posto'. 
 

"A presença permanente no 
Conselho é 'jogo para gente 

grande'" 
 

Não necessariamente!  
Desde sua incepção o Conselho contou com 
número maior de membros não-
permanentes do que permanentes.  Até 
1965, o Conselho possuía 11 membros, dos 
quais seis eram não-permanentes (eles, até 
hoje, são eleitos pela Assembléia Geral para 
mandatos de dois anos).  Desde 1965, uma 
reestruturação do órgão expandiu o número 
de assentos para quinze (15), dos quais dez 
correspondem a cadeiras para membros 
não-permanentes.  Esses membros sempre 
tiveram relevante função a cumprir, seja na 
expressão de pontos de vista ou visões que 
divirjam ou se coadunem com as posições 
das grandes potências (P5) nos debates ou 
sessões (nem sempre) públicos.  De fato, 
como a aprovação de qualquer resolução 
exige o voto afirmativo de nove (9) dos 
quinze membros do Conselho, a anuência 
de pelo menos quatro membros não-
permanentes é condição sine qua non para 
a passagem de propostas de resolução 
(redigidas ou não pelos P5).  Ademais, 
existe o chamado "hidden sixth veto", o que 
corresponde a dizer que um bloco formado 
por membros não-permanentes pode 
impedir a passagem de qualquer resolução.  
Essa possibilidade, apesar de dificilmente 
concretizada, denota a existência de um 
importante curso de ação político-jurídico 
capaz de contraditar ou impedir que 
qualquer proposta de um ou todos os 
membros permanentes seja levada a efeito. 
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"O Brasil não tem conhecimento ou 
expertise para ser membro 

permanente" 
 
Argumento insustentável!  O Brasil foi o 
mais freqüente ou recorrente membro não-
permanente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.  Além disso, nossos 
representantes/embaixadores no Conselho 
são mais do que satisfatoriamente dotados 
intelectualmente e detêm conhecimento 
político, estratégico e jurídico amplo, que 
lastreia e sustenta as posições do Brasil 
tomadas no âmbito do órgão. A produção 
acadêmica de nossos diplomatas, ademais, 
demonstra sua preparação, seu 
compromisso e suas inegáveis competências 
para nos representarem.   
 

"O status de membro permanente 
exigirá participação brasileira bem mais 

expressiva em operações de paz da 
ONU e, por conseqüência, requerirá a 

modernização de nossas forças 
armadas, engendrando, assim, custos 
elevados e adicionais à participação do 

país nas Nações Unidas" 
 
Uma inverdade!  O Brasil é o oitavo 
contribuinte, em termos financeiros 
absolutos, à ONU e também está entre as 
dez nações que mais contribuem com tropas 
e observadores militares e policiais para as 
operações de paz da Organização.  Suas 
contribuições praticamente equivalem às 
contribuições somadas da Federação Russa 
e da República Popular da China.  Em adição 
a isto, esses dois membros permanentes do 
Conselho de Segurança têm reduzidas 
participações/contribuições, em termos de 
tropas e observadores, às forças de paz das 
Nações Unidas, o que desabona a 
consistência da correlação entre membros 
permanentes e elevadas contribuições de 
militares e policiais.  É verdade que estas 
missões proliferaram e se tornaram mais 
complexas desde 1988, constituindo uma 
passagem à chamada segunda geração de 
operações de paz (especialmente as de 
manutenção da paz - peacekeeping 
operations).  Contudo, as contribuições dos 
Estados ainda são voluntárias e uma 
participação do Brasil tende a enriquecer a 
experiência e incrementar o know-how de 
nossos militares e policiais. 
 

"O Conselho tende a expandir suas 
funções e competências de modo a 

abarcar a regulação de outras esferas 
da vida internacional" 

 
Improvável!  Alguns analistas justificam a 
candidatura brasileira a partir de uma 
percepção de que o Conselho de Segurança 
tende a expandir sua competência e 
atribuições de tal forma que ele virá a 
apreciar, avaliar e produzir decisões sobre 
questões ambientais, econômicas e outras 
que possuam interface ou pontos de 
intersecção com a segurança internacional 
(pontos de contato entre regimes diversos, 
provavelmente), o que implicaria uma 
securitização dos assim chamados 'aspectos 
não-militares da segurança': ameaças 
ambientais, migrações, epidemias etc.  
Todavia, tal quadro é altamente improvável, 
dado que tal expansão de competência 
necessitaria de uma reforma prévia da Carta 
da ONU e uma complexificação (e talvez, no 
limite, uma descaracterização) do Conselho 
e de seus trabalhos, algo que dificilmente 
angariaria o apoio necessário (2/3 da 
Assembléia Geral e concordância dos P5 no 
Conselho).  Além do mais, tal estupenda 
concentração de poder não seria do 
interesse nem mesmo, creio eu, dos 
membros permanentes do Conselho, dado 
que a viabilização de seus interesses 
individuais em diversas 'áreas temáticas' 
das relações internacionais ficaria realmente 
prejudicada pela mera possibilidade de 
paralisação ou discórdia de até mesmo um 
único membro permanente no órgão. 
 

Considerações finais - Por que um 
assento permanente para o Brasil? 

 
O Conselho de Segurança é o órgão 

executivo da ONU e o único dotado de 
autoridade para produzir resoluções 
(decisões) que requerem, segundo a Carta, 
o cumprimento compulsório de todos os 
membros da Organização.  Além disso, a 
condição de membro permanente, com 
poder de veto, no caso, conferiria ao Brasil 
imunidade a quaisquer tipos de sanções ou 
ingerências que os grandes Estados 
possam, a partir dos seus próprios 
interesses, querer impor sobre o Brasil 
(através da ONU, ou seja, de mecanismos 
internacionais legais).  

  
A dificuldade da reforma da ONU, por 

um lado, é real e concreta.  É improvável 
que, seja nos prazos curto ou médio, haja 
quaisquer avanços reais relativos à 
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viabilização das propostas, por vezes 
bastante contraditórias, mas nem sempre 
mutuamente excludentes, especialmente no 
tocante à reestruturação do Conselho.  
Entretanto, é possível que mudanças, cada 
vez se manifestando com maior rapidez na 
sociedade internacional, ensejem alterações 
de valores e até uma convergência de 
posições, o que favoreceria a concretização 
das reformas. 

 
O Brasil, além de importante 

contribuinte financeiro (mas nem sempre 
bom pagador, é verdade) às Nações Unidas, 
também é um ator relevante no contexto 
das operações de paz da ONU, tendo 
participado em missões no Oriente Médio, 
Bálcãs, África e América Latina.  A história 
da construção de relações internacionais 
pacíficas, regidas por princípios como a não-
intervenção e a solução pacífica de 
controvérsias, além do capital de mediação 

de conflitos no continente, por exemplo, 
credenciam, adicionalmente, a candidatura 
brasileira à importante posição no sistema 
internacional.  A esse respeito, muito dos 
possíveis custos futuros percebidos por 
alguns analistas são absolutamente 
superestimados, e muitos dos prováveis 
benefícios são ignorados ou, no mínimo, 
subestimados. 

   
A probabilidade da ocorrência, no 

futuro previsível, das reformas da ONU é 
uma questão distinta, e às vezes imiscuída, 
ou confundida com o tema do pleito 
brasileiro à posição.  A reforma não se 
concretizará, isso é fato, sem a 
contemplação de países emergentes ou 
mais representativos do terceiro mundo (a 
maioria absoluta dos membros da da 
Organização) na condição de membros 
permanentes.                    
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Ora jaz a tinta no pppaaapppeeelll
  

A Resolução 1.441 do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas:  
aspectos jurídicos e vislumbres políticos 

 
 
No rastro da caça às 

bruxas pós-11 de setembro, há 
alguns meses a administração 
Bush vem preparando sua 
ofensiva militar contra o Iraque. 
Com o intuito de reordenar a 

balança de poder no Oriente Médio, de 
acordo com os interesses 
norte-americanos, Bush, 
Powell, Ashcroft e os outros 
ditos Falcões de Washington há 
muito fizeram evidente sua 
pretensão de utilizar-se da 
cruzada antiterror para 
concretizar o antigo desígnio 
de derrubar o ditador Saddam 
Hussein e fincar uma outra 
estaca ianque na Península 
Arábica.  

 
Um tanto 

surpreendente fora a opção 
norte-americana por amparar-
se na credibilidade e no 
respaldo jurídico das Nações 
Unidas para impetrar o ataque. 
Acoimada ora de isolacionista 
ora de unilateralista, a atual 
administração já havia 
atropelado inúmeras iniciativas 
multilaterais e relegado às 
Nações Unidas uma espécie de ostracismo 
político. Pressionado pela comunidade 
internacional em seus diversos segmentos, o 
comando de Washington mobilizou esforços 
diplomáticos para aprovar uma resolução no 
âmbito do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, que autorizasse a 
intervenção perante o Direito Internacional.  

 
Mais de dois meses de negociações e 

descartados projetos de resolução 
esboçados anteriormente, no último dia 8, 
os quinze membros do Conselho de 
Segurança da ONU aprovaram em 
unanimidade um documento norte-
americano que  prescrevia as linhas de ação 

e de conduta diplomática a serem adotados 
pelo Iraque e pela comunidade 
internacional. Superados os óbices 
diplomáticos postados por França, China, 
Rússia e Síria – membros do Conselho, 
detentores de interesses seminais na região 
e que resistiam à intervenção militar 

imediata -, um novo projeto de 
resolução mais propositivo, 
inclinado para solução 
diplomática e que prevê o 
esperado retorno dos inspetores 
de armas ao solo iraquiano, 
alcançou consenso entre os 
membros e ofereceu uma nova 
agenda para a questão. 

 
Mas, ao fim e ao cabo, 

celebrações e mágoas à parte, 
que tipo de significado jurídico e 
político carrega a recém-
aprovada Resolução 1.441 do 
Conselho de Segurança? 

 
Antes de procedermos, 

uma resolução do CSNU é um 
documento vinculante de Direito 
Internacional Público, fonte jus 
cogens de Direito, que impele 
todos os Estados membros das 
Nações Unidas a seguirem e 

adotarem suas determinações. Dentre as 
possibilidades de ação previstas no 
ordenamento jurídico das Nações Unidas, as 
únicas que são executivas e prevêem 
enforcement material das decisões 
aprovadas são as resoluções do Conselho. 
Como o professor N. D. White refletiu: 
“apesar da disposição de poderes 
mandatórios ser incomum, [uma resolução 
do Conselho de Segurança da ONU] é 
claramente uma obrigação pactuada 
vinculante para todos os Estados que são 

“Constará  
clarividente o 
velho embate 
dialético de 

forças 
concorrentes das 

relações 
internacionais: 
entre o poder 

manipulador dos 
canhões das  

potências e os 
valores morais e 

normativos 
consubstanciados 
pela diplomacia e 

por seus 
tratados”  
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membros das Nações Unidas” 3. Com efeito, 
para que o Conselho seja acionado, é 
necessário que um Estado-membro defira 
uma solicitação em que esteja expressa a 
ameaça à paz e segurança internacionais.  

 
No caso do Iraque, a alegação para 

convocação da reunião do Conselho  e, 
portanto, para engatilhar da produção da 
resolução em questão, fora o franco 
desrespeito, por parte do Iraque, de 16 
resoluções do CSNU expedidas desde 1990, 
dentre elas as capitais 678 (1990), 687 
(1991), 1060 (1996), e 1.284 (1999). O 
desacordo material iraquiano (material 
breach, nos termos lá descritos) foi o 
gancho jurídico utilizado para 1) instigar a 
volta dos inspetores onusianos incumbidos 
de verificar a existência de programas de 
desenvolvimento de armas de destruição de 
massa e de mísseis balísticos no país e 2) 
oferecer a Saddam uma chance de redimir-
se perante a comunidade internacional, com 
demonstrações de lisura e/ou de boa-
vontade. Nesta linha, o Presidente norte-
americano George W. Bush afirmou em 
discurso que “a resolução aprovada 
apresenta ao Iraque um teste, um teste 
final (...) O Iraque pode estar certo de que 
o velho jogo de dissimulações e trapaças 
não será mais tolerado4.” Ainda, o premiê 
britânico Tony Blair proferiu um ultimato a 
Houssein: “desafie a vontade da ONU e nós 
os desarmaremos pela força.” O secretário-
geral das Nações Unidas Koffi Annan, mais 
comedido e diplomático, rogou ao país que 
“aproveite esta oportunidade.” 

 
Da Resolução 1.441, cumpre 

ressaltar que não autoriza qualquer espécie 
de intervenção multilateral ou delega a um 
país o direito de fazê-lo. Isto é, se o Iraque 
optar por não seguir deliberadamente suas 
determinações, somente a aprovação de um 
novo documento no âmbito do mesmo 
Conselho de Segurança poderá determinar 
um mandato de ação coletiva. Apesar da 
invocação do Capítulo VII da Carta das 

                                                 
3 Tradução livre do autor desta coluna. Excerto 
retirado de WHITE, N.D Keeping the peace. 
Manchester & New York: Manchester University 
Press, 1997.p.59. 
4 Tradução livre do autor desta coluna. Excerto 
retirado de Remarks by the President on the 
United Nations Security Council Resolution 
1.441. 

Nações Unidas - aquele que preceitua ação 
coletiva quando da ameaça, rupturas da paz 
e atos de agressão, manifestada nas formas 
de imposição de sanções ou da constituição 
de forças multinacionais -, as tais “sérias 
conseqüências” citadas na penúltima 
cláusula da 1.441 não prescrevem que 
espécie de ação deveria ser impetrada em 
caso de violação de seus termos. Destarte, 
qualquer movimento de intervenção ou 
ofensiva inadvertida estaria ferindo os 
preceitos do Direito Internacional. 

 
Em verdade, o que a Resolução em 

discussão realmente estabelece é um 
programa de ação para o retorno dos 
inspetores de armas ao Iraque, detalha um 
cronograma de ações a ser cumprido pela 
UNMOVIC/OIEA5 e acatado pelo governo de 
Houssein, redefine a autoridade da missão 
desembarcada em solo iraquiano e impele o 
Iraque a se pronunciar de acordo com um 
calendário bem-definido de medidas. 
Brevemente, a Resolução delimitou até 15 
de novembro para o Iraque manifestar-se 
em concordância com seus termos (o que 
fez através de uma carta bastante 
rancorosa de seu Ministério das Relações 
Exteriores, tornada pública dois dias antes 
do prazo); marcou para 8 de dezembro a 
data em que o Iraque deve apresentar um 
relatório detalhado sobre seus programas 
de armamentos e em que provê 
informações militares; determinou que no 
máximo até 23 de dezembro as atividades 
da missão UNMOVIC/OIEA deverão ser 
iniciadas; e que, finalmente, no dia 21 de 
fevereiro de 2003 a comissão de inspetores 
de armas deverá apresentar um relatório ao 
Conselho de Segurança, pormenorizando os 
resultados da investigação de materialidade 
fática e da análise do estado de coisas no 
país. Por ora, o cronograma planejado 
segue inalterado, tendo os senhores Hans 
Blix e Mohamed El Baradei, chefes 
respectivamente da UNMOVIC e da OIEA, 
desembarcado recentemente no 18 de 
novembro em Bagdá, objetivando dar início 
à agenda de trabalhos. 

 

                                                 
5 a) A UNMOVIC – Comissão das Nações Unidas 
para o Monitoramento, Verificação e Inspeções – 
substituiu a UNSCOM – Comissão Especial das 
Nações Unidas –, em 1999.   
   b) OIEA: Organização Internacional de Energia 
Atômica 
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Mais importante, ao delegar as 
tarefas da comissão de inspetores, a 
Resolução concede poderes amplos e 
autoridade praticamente supra-estatal ao 
duo UNMOVIC/OIEA, autorizando a 
investigação de virtualmente quaisquer 
sítios iraquianos - das bases militares e 
complexos industriais aos subterrâneos dos 
palácios de Houssein -, permitindo 
entrevistas com quaisquer cidadãos que 
possam oferecer informações relevantes 
(dentro e fora do território iraquiano) e 
ainda garantindo a possibilidade de 
solicitação de zonas de exclusão áreas e 
terrestres de espaços em verificação. 
Compõem ademais o mandato da comissão 
a discricionariedade de conduzir operações 
de desarmamento in loci e o direito de 
reportar imediatamente ao CSNU qualquer 
obstáculo criado pelo governo iraquiano no 
desempenho das funções investigativas. 

 
Bastante pontual e específica, a 

Resolução não abre margem de dúvida 
sobre a amplitude dos trabalhos da 
comissão e, portanto, a anuência formal 
iraquiana pressupõe de pronto a aceitação 
de seu expediente. Um eventual desrespeito 
aos seus termos, a recusa em oferecer 
informações, uma obstrução ao acesso dos 
inspetores aos sítios, a não-observância dos 
prazos, evidências de falta de idoneidade ou 
clareza nos processos, omissão com a 
entrega do relatório dos programas de 
armamentos, senão implicam juridicamente 
uma ofensiva internacional, poderão dar 
origem a uma nova resolução que venha a 
prescrever uma intervenção multinacional, 
nos moldes daquela da Guerra do Golfo. Ou, 
em um cenário mais provável, poderão 
acender o sinal verde para uma invasão das 
forças norte-americanas e britânicas no 
Golfo Pérsico.  

 
Embora não descreva os termos de 

punição ou represália e não comine pena 
que não o regime de sanções previstos nas 
resoluções anteriores, o documento é 
apreciável por sua executividade e 
possibilidade de operacionalidade e 
executabilidade de suas disposições. Resta 

saber se esta será uma Resolução 
materialmente cumprida pelo Iraque ou se 
somar-se-á às inúmeras outras que 
padecem violadas em seus termos.  

Ora jaz a tinta no papel. A 
Resolução 1.441 do Conselho de Segurança 
é um programa de ação razoavelmente 
coerente, claro e executivo. Se for feito 
letra-morta pelos iraquianos, engendrará 
um de dois movimentos excludentes: ou um 
novo processo político-institucional-
diplomático será alavancado no âmbito do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
de sorte a produzir uma nova resolução com 
autorização da intervenção multilateral; ou 
um novo processo político-bélico-militar 
será iminentemente precipitado, como já 
profetizado pelo delegado norte-americano 
no CSNU, John Negroponte: “se o Conselho 
de Segurança fracassar em atuar de forma 
decisiva no caso de novas violações 
iraquianas, esta resolução não limita 
nenhum Estado membro a agir para 
autodefender-se da ameaça que o Iraque 
representa.”  

 
O observador mais atento chamará 

atenção para a possibilidade de uma nova 
ingerência unilateral norte-americana no 
Iraque, tal qual a desfilada nos Bálcãs em 
1999. Constará a ele, a este atento 
observador, clarividente o velho embate 
dialético de forças concorrentes das relações 
internacionais, entre o poder manipulador 
dos canhões das potências e os valores 
morais e normativos consubstanciados pela 
diplomacia e por seus tratados.  

 
Concretizado o primeiro cenário 

supradescrito, saem fortalecido o Conselho 
de Segurança como instância responsável 
pela manutenção da paz e segurança 
internacionais, e a ONU, como ator político 
internacional capaz de mediar conflitos e 
apontar para o caminho da diplomacia. 
Conflagrado o segundo cenário, doravante, 
serão percebidos não ineditamente a Carta 
das Nações Unidas e os princípios basilares 
de convivência pacífica internacional como 
não mais que tinta jazendo no papel. 
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AAA   sssiiitttuuuaaaçççãããooo   eeecccooonnnôôômmmiiicccaaa   dddaaa   AAArrrgggeeennntttiiinnnaaa
Algumas reflexões teóricas 
 

Neoliberalismo,  institucio- 
nalismo, institucionalismo neoli- 
beral e interdependência com- 
plexa. Podemos dizer que grande 
parte dos debates hodiernos no 
âmbito das relações internacionais 
gira em torno das expressões 
supracitadas. As teorias 
progressistas – ou critical theory, 
como já disse Robert Cox – têm 
corrido à margem do processo, 
não atingindo, assim, o "riacho 
principal" (mainstream) 
desses debates. Não 
obstante, tendo em vista 
a atual situação de crise 

e incerteza vivenciada pelo sistema 
internacional como um todo, e, 
mais especificamente, pela 
Argentina, muitas contribuições 
podem ser extraídas de tais teorias 
progressistas. 
 
 Neste ponto se encontra 
Antonio Gramsci. Um dos 
fundadores do Partido Comunista 
Italiano, preso pelo regime fascista 
de Mussolini e tendo escrito grande 
parte de sua obra no cárcere, 
Gramsci se destaca por ter  revolucionado o 
pensamento marxista ao ponto de Eric J. 
Hobsbawn tê-lo considerado o maior 
marxista do ocidente.  
 
 Destarte, um dos conceitos 
gramscianos que destacamos aqui é o 
conceito de bloco histórico (blocco storico): 
conjunto complexo e discorde (ou 
contraditório) das superestruturas, que, em 
suma, é o reflexo das relações sociais de 
produção. Assim, o bloco histórico se 
caracteriza como sendo uma situação social 
formada de uma estrutura econômica 
ligada, orgânica e dialeticamente, às 
superestruturas jurídico-políticas e 
ideológicas e que se realiza, enquanto tal, 
quando um grupo social consegue o 
consenso dos demais grupos sociais sobre o 
seu projeto de sociedade, já em fase de 
realização prática. Forma-se, assim, através 
da ação teórica e prática de uma classe 
fundamental, um sistema social complexo, 
cuja direção fica a cargo dos intelectuais 

orgânicos nascidos dentro dos próprios 
grupos sociais dirigentes ou hegemônicos. 
  

Após a queda do regime militar e, 
mais especificamente, após um conturbado 
processo de redemocratização, a Argentina 
viu, internamente, a formação de um bloco 
histórico de viés claramente neoliberal, que 
contava com o apoio irrestrito tanto por 
parte de países desenvolvidos (EUA por 
exemplo) quanto por parte de organismos 
internacionais (FMI, por exemplo), o que, 

diga-se de passagem, foi 
condição essencial para o êxito 
deste bloco histórico.  
 
 Contudo, o que temos 
notado atualmente é um 
deletério e preocupante 
aprofundamento da crise 
Argentina, que pode ser 
imputado às reformas estruturais 
promovidas pelo bloco histórico 
supracitado, reformas estas que 
em seu conjunto deixaram a 
Argentina em uma situação de 
extrema dependência de 
financiamento externo, ou seja, 
dependente de todo e qualquer 

tipo de recursos externos, sejam eles 
oriundos de investimento direto estrangeiro 
(IDE), capital especulativo ou superávit na 
balança comercial. 
 
 Tendo isso em vista, surge, quase 
que de maneira espontânea, a seguinte 
pergunta: a despeito das diversas 
manifestações populares, por que não 
houve, até agora, uma mudança radical na 
sociedade política argentina? 
 
 Ora, Gramsci nos dá alguns 
elementos de análise interessantes neste 
ponto. De acordo com ele, a sociedade civil 
dos Estados mais avançados tornou-se uma 
estrutura muito complexa e resistente às 
irrupções catastróficas do elemento 
econômico imediato (crises, depressões 
etc.); assim, ele afirma que as 
superestruturas da sociedade civil dos 
Estados mais avançados são como "o 
sistema de trincheiras na guerra moderna". 
Ou seja, até mesmo as crises econômicas 
gravíssimas não têm repercussões 
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imediatas na esfera política, ou seja, na 
sociedade política. Todavia, a ruptura 
irreparável do equilíbrio interno constitui a 
situação de crise orgânica de um bloco 
histórico, o que abre caminho para que 
possa haver a formação de um novo bloco 
histórico. 
 
 Aos progressistas mais afoitos, cabe 
uma ressalva, uma palavra de alerta. 
Embora possamos afirmar que a Argentina 
se encontra em uma situação onde "o velho 
está morrendo e o novo não quer nascer", 
historicamente o sistema capitalista de 
produção tem se mostrado, para felicidade 
de uns e tristeza de outros, muito mais 
complexo do que as análises marxistas 
convencionais poderiam sequer imaginar, 
assumindo conformações que poderiam ser 
consideradas verdadeiras involuções do 
ponto de vista daquela que poderia ser 
chamada de "dialética marxista 
convencional". 
 
 Neste sentido, é plausível 
afirmarmos, tendo em vista as hodiernas 
crises da Argentina, do capitalismo global e 
as relações existentes entre ambas, que 
caso não haja um apoio mais agressivo e 
substancial por parte dos demais atores 
internacionais à Argentina, o atual bloco 
histórico hegemônico na sociedade política 
argentina poderá adentrar em um 

irreversível processo de crise orgânica. 
Apesar da existência dessa possibilidade, o 
que temos notado é exatamente o 
contrário: conforme já afirmamos em artigo 
anterior, após infindáveis negociações com 
o FMI, nada de concreto foi acordado. E, 
apesar de a Argentina estar começando a 
ver que existe vida após o FMI, ela agora se 
encontra frente a um dilema "semi-
inexorável": não possui dinheiro para pagar 
empréstimos anteriores (como o recente 
default, mesmo que o governo argentino 
negue, em relação ao Banco Mundial), 
porque nem o FMI nem os demais 
financiadores estrangeiros não lhe 
emprestam o montante necessário para tal. 
Mas a falta de tais pagamentos faz, por sua 
vez, com que os mesmos financiadores não 
se disponham a conceder os empréstimos 
necessários à Argentina, o que fecha (ou 
inicia?) o círculo vicioso... 
 

Não obstante, o mais preocupante 
no tocante à Argentina não é a crise 
orgânica em si, mas sim qual será a 
conformação do próximo bloco histórico 
argentino, ou seja, qual será o seu projeto 
de sociedade, uma vez que a história nos 
mostra que as configurações a serem 
assumidas podem ser tanto revolucionárias 
quanto reacionárias, não seguindo um 
padrão economicista preestabelecido. 

 
 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, 
independente, de inteira e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

17 

 

 
 

MEMBROS DO PROJETO: 

Dawisson  Lopes, 22, é bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais e bacharelando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Editor-chefe de O DEBATEDOURO. 

dawissonlopes@ig.com.br  

Daniel Pinéu, 23, é mestrando em Política Internacional pela Universidade de Gales, Aberystwith, Reino Unido. 
Bacharel em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa. Editor internacional de 

O DEBATEDOURO. 

Carlos Frederico Gama, 24, é bacharelando em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. Colunista semanal de O DEBATEDOURO. hiposigno@hotmail.com 

Erwin Pádua Xavier, 22, é bacharelando em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. Colunista semanal de O DEBATEDOURO. epax@zipmail.com.br    

Filipe Nasser, 21, é bacharelando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Colunista semanal 
de O DEBATEDOURO. fnasser@relnet.com.br 

Leonardo César Ramos, 23, é bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais. Colunista semanal de O DEBATEDOURO. lcsramos@ig.com.br 

 
 
Acima: Venice Twilight. Claude Monet.  


