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C@rtas dos leitores 

 
 

Sobre as políticas maldosas do FMI  
 

Na última edição  de O Debatedouro, o colunista Leonardo César Ramos comenta a 
entrevista concedida pelo diretor do board do FMI, Pier Padoan, à revista Carta Capital. Acredito 
que o colunista, por desconhecer a atuação do Fundo nos últimos anos, entendeu de forma 
equivocada a declaração do Sr. Padoan. 

 
Com referência à crise argentina, o Diretor afirma que o erro do Fundo foi justamente 

deixar de pressionar o governo para fazer os ajustes na taxa cambial, sobrevalorizada 
desde a introdução da moeda atrelada ao Dólar, em 1991, até o colapso  recente, e não tem, 
como sugere o colunista, caráter "social". O período do "currency board", juntamente com as 
irresponsabilidades fiscal, judiciária e previdenciária, e com altíssimos índices de corrupção em 
todos os níveis da administração estatal, fizeram com que a Argentina, - que em tempos pré-
peronistas chegou a ser um dos países mais prósperos do continente americano - , chegasse à 
situação que hoje vivencia. 

 
Vale lembrar que o FMI nunca impôs o corte de programas sociais (seja na Argentina, 

ou em qualquer outro país). A austeridade fiscal que o Fundo exige consiste no simples bom senso 
de induzir os governos a não gastarem mais do que arrecadam. Cabe a cada governo decidir quais 
os gastos a serem preservados e os gastos a serem amputados. A culpa não é do Fundo se os 
países, ao invés de gastarem com merendas escolares, preferem manter  custosos burocratas 
(outrora chamados de marajás), fazendo com que o rombo orçamentário aumente. 

 
O colunista deveria observar que a Argentina recebeu, nos últimos 18 anos, cerca de 

trinta bilhões de dólares do Fundo. Esse dinheiro, ao invés de ter sido usado para 
alavancar as reformas necessárias (a receita  não difere muito: judiciário, previdência, 
e fiscal), foi gasto com programas populistas de crescimento insustentável, o que deixa 
bem claro que a Argentina nunca cumpriu com as metas necessárias sugeridas pelo FMI.  

 
Quanto à suposta crítica atribuída ao Sr. Padoan pelo colunista Leonardo Ramos sobre o 

"receituário neoliberal das décadas de 1980/1990", faço referência à excelente carta 
enviada ao Debatedouro pelo Sr. Thiago Marzagão, sobre a má-interpretação proposital do 
"Consenso de Washington". Adicionalmente, sugiro a leitura do artigo "Argentina's Economic 
Crisis: An Absence of Capitalism", publicado pela economista argentina Ana Eiras na revista de 
comércio e política da Heritage Foundation. 

 
O FMI, como mostra o colunista, errou também no caso asiático. Entretanto, o erro não 

foi porque deixou de liberar pagamentos para gastos sociais, e sim porque o Fundo não soube 
monitorar o desempenho da economia asiática de forma correta, já que a maioria dos "tigres" 
aumentava sua dívida interna constantemente, e confiou na atuação dos bancos sem mecanismos 
eficientes  contra a inadimplência, fazendo com que a crise se tornasse inevitável. É importante 
ressaltar que, mesmo com a crise de 97, os asiáticos (que  sabiamente  adotaram a  cartilha 
básica do crescimento:  exportação mais abertura  comercial) têm um desempenho econômico (e, 
conseqüentemente, social) muito melhor do que os países latino-americanos. 

 
Ao contrário de Leonardo Ramos, que encerra seu artigo com uma frase de Antonio 

Gramsci, filósofo italiano e fundador do partido comunista daquele país, que preferiu optar pelo 
engano do que aceitar a verdade, e mesmo assim conta com inúmeros admiradores na 
"intelligentsia" brasileira (ou seria "burritsia", como diz o Embaixador Meira Penna?),  encerro 
minha carta com frase do grande Shakespeare: "Não empreste nem peça emprestado; quem 
empresta perde o amigo e o dinheiro; quem pede emprestado está ferrado." (Hamlet, Ato 1, Cen. 
3) 

 
Felipe Chad 
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Brasília � DF 
 
 

Resposta do colunista Leonardo César Ramos aos leitores Thiago Marzagão e Felipe 
Chad 
 
Caros Tiago* e Felipe**: 

 
Em primeiro lugar, fiquei feliz por receber suas críticas. É bom ver que o nome 

"O Debatedouro" está vingando. Mesmo assim, algumas considerações, mesmo que 
breves, devem ser feitas. 

 
Assim que li ambas as críticas, me vi obrigado a reler meus dois artigos, uma 

vez que tive a impressão de estarmos falando de textos distintos. No tocante à primeira crítica, a 
resposta é simples: Thiago termina seus argumentos se sustentando em uma citação de Margaret 
Thatcher - "Não há alternativa" -. Isso é um exemplo típico de hegemonia de um discurso � mais 
precisamente a hegemonia do discurso neoliberal, tão bem explicada, sustentada e analisada por 
Fiori, Perry Anderson, Overbeek e outros - , e não somente torna toda a crítica infundada, como 
corrobora com todos os meus argumentos desenvolvidos em todos os meus artigos de O 
Debatedouro. Artigos estes que, aliás, bebem, em sua grande maioria, na fonte teórica 
gramsciana, fonte esta tão criticada por Felipe em seu comentário acerca de meu último artigo. 

 
No que tange a esta crítica, sem ironias, fiquei impressionado com a qualidade 

e a coerência dos argumentos de seu autor. Sem embargo, padecem de um problema 
crucial: eles não se aplicam a meu artigo. Em verdade, em nenhum momento eu 
discordo deles. A questão neste ponto é que meu argumento não é sobre as 
origens das crises, mas sim os desastres, de proporções hercúleas, que foram as 
intervenções do FMI nestas crises. Tais equívocos são tão inquestionáveis que 
nem mesmo meu crítico, Felipe, assecla ferrenho da posição do Fundo, ousou 
questioná-los. 

 
Voltando a Gramsci, ninguém é obrigado a concordar com ele. Gramsci não é 

religião, e sim um dentre vários instrumentos de análise da realidade social. 
Contudo, caso haja discordância, creio que esta deve vir acompanhada de uma 
crítica teoricamente consistente, uma vez que de peças retóricas o mundo 
acadêmico já está repleto. Em suma: respeito profundamente as posições colocadas, mas 
discordo profundamente. São posições que partem de uma perspectiva situacionista, de direita 
(ou como afirma Cox, "problem-solving theory"). Contra isto não há argumentos. Todavia, se seus 
autores quiserem se deleitar com posições de 
caráter menos "ortodoxo" e mais "progressista", a coluna "Contra a Maré" estará 
de páginas abertas e eu me sentiria deveras honrado com isso. 

 
 
Saudações, 
 
Leonardo Ramos 
Colunista semanal de O Debatedouro 

 
* Thiago Veiga Marzagão, de Brasília/DF, teve a sua carta publicada na 10ª edição de O 
DEBATEDOURO; 
** Felipe Chad, também de Brasília/DF, cuja carta é transcrita nas linhas acima. 
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Editorial 

PPoorrttoo  AAlleeggrree  22000033::  
UUmm  ccoonnttrraa--ggoollppee  ddaa  ssoocciieeddaaddee  cciivviill..

 
 
Uma assembléia de fatores conspira 

para o ganho de visibilidade � a se julgar pela 
considerável expansão da cobertura midiática 
nacional e internacional � desfrutado pelo 
Fórum Social Mundial, sediado em Porto 
Alegre, Brasil, neste ano de 2003. Quais 
seriam eles? 

 
�O vermelho está na moda�, 

ponderou-se. Pode até ser. A onda 
socializante, ou esquerdista, que �varreu�, pela 
via democrática das urnas, alguns importantes 
países da América Latina, é, 
sem dúvida, elemento 
importante nesse processo de 
cristalização de uma agenda 
social. Mas isso, e tão-somente 
isso, não explicaria, 
definitivamente, o escopo 
�mundial� de um Fórum Social. 
A rigor, o Velho Continente, a 
título de recordação, assistiu, 
mui recentemente, à ascensão 
de uma série de regimes 
conservadores, postados mais 
à �direita� no espectro político. 
Ou seja: os ventos que sopram 
aqui, não sopram acolá. A 
hipótese de um suposto 
recrudescimento da esquerda 
no mundo � e, por 
conseguinte, o reavivamento 
de uma agenda internacional 
com enfoque mais social � não 
encontra arrimo na realidade. 
Não nos basta, pois.  

 
�Lula está na moda�, 

argüiu-se. O peso político do Presidente Lula 
(historicamente, um dos grandes entusiastas 
da iniciativa do Encontro) e a sua presença no 
referido evento  são peças do quebra-cabeça 
que nos ajudam a entender quão especial é a 
edição do Fórum. Mas não nos equivoquemos: 
apesar de todo o frisson que marcou a sua 
aparição, Lula seria apenas mais uma das 
atrações do Fórum e, não obstante, a opção do 
presidente pela �ubiqüidade� (Porto 
Alegre/Davos) esvaziou um pouco do sentido 
(e das expectativas em torno) de sua presença 
em Porto Alegre, dando ensejo a críticas e a 

algum desinteresse (da ala dos 
mais radicais) por suas posições 
salomônicas.  

 
�O Fórum Econômico 

Mundial está fora de moda�, 
cogitou-se.  É fato consumado 
que muitas das políticas 
econômicas que se gestaram no 
seio do Fórum de Davos (e New 
York) não atingiram os auspiciosos objetivos a 
que se propuseram.  Mas daí a postular que o 

sucesso do Fórum Social se 
deve ao malogro do congênere 
Econômico é, no mínimo, 
pressupor um comportamento 
quer mimético quer errático 
por parte dos ativistas sociais. 
Uma coisa não leva à outra, 
desde pronto! De resto, seria 
temerário desconsiderar que o 
Fórum Econômico � por mais 
que isso doa em muitos � 
ainda detém, com folga, a 
maior concentração de 
tomadores de decisão (com 
impacto global) por metro 
quadrado de que se tem 
notícia. Sad but true: os rumos 
do mundo são bastante mais 
influenciados pelos humores de 
lá do que pelos de cá... 

 
Perguntamo-nos: será 

mesmo que as hipóteses acima 
aventadas � que 
deliberadamente (e 
provocativamente) inscrevo 

sob a forma de modismos � fornecem 
subsídios consistentes a qualquer exame mais 
detido sobre as circunstâncias que fazem com 
que nos deparemos, neste início de século, 
com uma demanda popular tão solidificada e 
retumbante por maior zelo social? Por menos 
miséria? Por mais saúde, educação, emprego? 
Será que, por força da estação, ou das 
�tendências�, tornou-se �moda� reivindicar 
mudança? Um mundo mais justo? Paz? 
Respeito ao Direito Internacional? Democracia? 
Proteção do meio ambiente?  

 

 

 
DAWISSON LOPES, 
22, é Editor-Chefe de

O Debatedouro 
 
 
 

dawisson@hotmail.com 

"À luz da teoria social 
tradicional, a 

emergência da 
chamada 'sociedade 
civil transnacional' 

reflete a capacidade 
auto-organizacional 

de grupos com 
atuação 

transfronteiriça que, 
imbuídos de certos 

desejos e interesses, 
e desempenhando 

certos papéis sociais, 
empreendem uma 

experiência social de 
auto-ajuda, de baixo 

para cima." 
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Com a prudência que cabe aos 
aprendizes, por-me-ei a sondar (e não mais 
que sondar) a possível contribuição que 
conceitos como os de sociedade civil, 
terceiro setor, ONGs, movimentos 
bottom-up etc. poderiam emprestar a este 
editorial e, sem impedimento, como que esta 
dita �sociedade civil� pode estar se organizando 
e se fazendo ouvir por intermédio de iniciativas 
como a do Fórum Social Mundial. 

 
 A constituição desta sociedade civil 

re-edita antigos padrões de organização social. 
Afinal, de onde vêm as sociedades, alguém 
poderá inquirir? A teoria social tradicional 
sugere dois tipos de formação das sociedades 
� de baixo para cima (bottom-up) e de cima 
para baixo (top-down). De acordo com tal 
legenda, sociedades bottom-up emanariam da 
capacidade auto-reguladora do povo, enquanto 
sociedades top-down se constituiriam a partir 
da soberania e do monopólio do recurso 
organizado à força, prerrogativas exclusivas do 
Estado. 

 
Resgatando Alexander WENDT 1: 

 
Seres humanos são animais 
agrupados, tanto que a mais 
elementar unidade no �estado de 
natureza�  era o grupo, e não o 
indivíduo. Identidades grupais (tribo, 
clã, nação etc.) são baseadas 
primeiramente em fatores como a 
língua, a cultura, a religião, a etnia. 
Estes fatores comuns algumas vezes 
decorrem de políticas do Estado, mas 
alguns grupos já existiam muito antes 
dos próprios Estados, tendo perdurado 
apesar da emergência destes. Deste 
modo, tais grupos podem ser 
pensados como fatos sociais auto-
organizados, emergindo da �base� 
(bottom) da experiência humana. 

 
À luz da teoria social tradicional, a 

emergência da chamada �sociedade civil 
transnacional� reflete a capacidade auto-
organizacional de grupos com atuação 
transfronteiriça que, imbuídos de certos 
desejos e interesses, e desempenhando certos 
papéis sociais, empreendem uma experiência 
social de auto-ajuda (self-help), de baixo para 
cima (bottom-up). Se cabe a analogia, 
diríamos que, no atual contexto, os homens de 

                                                
1 WENDT, Alexander. �Social Theory of International 
Politics�. Aqui, WENDT entrelaça teoria social com ciência 
política, buscando uma melhor compreensão da dinâmica da 
política internacional. 

Porto Alegre nada mais propõem senão uma 
nova organização societária, em nível mundial, 
concebida e conduzida a partir �da base�, de 
baixo para cima. 

 
É fato inegável que os Estados 

dispõem de instrumentos poderosos para a 
construção e a regulação social. Assim tem 
sido ao longo dos séculos: movimentos sociais 
têm ganhado maior visibilidade à proporção 
que Estados se tornam menos autoritários. Ao 
longo do século XX, fica clara a tendência, à 
medida que oscilam as dosagens de Estado 
máximo (Revolução Bolchevique) e mínimo 
(Onda Neoliberal). Importantes estudos têm 
demonstrado que em países que passaram por 
processos de democratização recente, como 
Rússia2 (ex-União Soviética) e Estados 
africanos3, tem sido considerável o 
crescimento do número de ONGs em atuação 
nos últimos anos.  

 
E como explicar a força desta 

�sociedade civil� no limiar do novo milênio? 
Quais circunstâncias históricas teriam 
convergido para a configuração de tal cenário? 
Como explicar, pois, a multiplicação de 
experiências sociais bottom-up por toda a 
extensão do globo terrestre? 

 
Da perspectiva das instituições 

políticas, calha citar a crise do Estado que 
marca o último quartel do século XX. Nos anos 
80, assistimos à onda neoconservadora com a 
proposta do Estado mínimo; nos anos 90, 
quando começa a tornar-se clara a incipiência 
da proposta neoliberal, o movimento em 
direção à reforma ou, mais propriamente, à 
reconstrução do Estado se torna dominante.  A 
partir dos anos 80, a grande crise econômica, 
que assola os países em desenvolvimento, e a 
desaceleração das taxas de crescimento nos 
países desenvolvidos, levam a uma crise 
endógena do Estado social � do Estado de 
bem-estar social nos países desenvolvidos, do 
Estado desenvolvimentista  nos países em 
desenvolvimento. Essa crise desencadeou no 
mundo um processo de concentração de renda 
e um aumento da violência sem precedente. 
Incentivou, também, a inovação social na 
resolução dos problemas coletivos e na própria 

                                                
2 SCHECHTER, M. in �United Nations-sponsored World 
Conferences�. A nova democracia russa tem dado abertura aos 
movimentos iniciais no sentido de constituição de uma 
sociedade civil forte e atuante. 
3 Muito embora tenha havido considerável expansão da 
quantidade de ONGs no continente africano, isso não tem 
significado, efetivamente, um fortalecimento da sociedade 
civil em boa parte dos países da África. 
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reforma do Estado. A esse respeito, BRESSER 
PEREIRA4 teria a acrescentar: 

 
Uma das inovações fundamentais se 
vincula com a importância que 
crescentemente adquirem as formas 
de propriedade e de controle social 
público, de modo que é possível 
presumir que o século XXI será o 
século em que o público não-estatal 
poderá constituir-se numa dimensão-
chave da vida social. (...) Na mesma 
época em que se faz evidente a crise 
do modelo social-burocrático do 
Estado e em que a globalização exige 
novas modalidades, mais eficientes, 
de administração pública, cresce a 
importância de uma forma nem 
privada nem estatal de executar os 
serviços sociais garantidos pelo 
Estado: as organizações de serviço 
público não-estatais, operando na 
área de oferta de serviços de 
educação, saúde e cultura com 
financiamento do Estado. 

 
Outro aspecto que olhos mais 

abalizados que os nossos não deixariam 
escapar: de uns anos para cá, esse �ativismo� 
começou a tomar formas mais incisivas. O 
Professor inglês Andrew Hurrell já chamara a 
atenção para o deslocamento do solidarismo 
consensual para o solidarismo coercivo na 
Sociedade Internacional5, isto é, a afirmação 
de padrões, normas, regras, papéis e 
procedimentos de cooperação, lastreados pela 
ação de populares, cujo descumprimento 
acarretaria duras mazelas para o agente 
�descumpridor� (opróbrio).  

 
 Pois bem, senhores. Vamos 

encerrando, desta maneira, a nossa 
�especulação� inicial. Cremos, como deixamos 
transparecer no curso destas linhas, que o III 
Fórum Social Mundial represente apenas a 
�ponta do iceberg� de um processo político-
sociológico bastante mais complexo em curso.  
Talvez, estejamos falando do início de um 
contra-movimento. De uma reação da 
sociedade civil, mero �sparring� de outros 
tempos, que agora contragolpeia... Terá a 

                                                
4 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. �A Reforma do Estado e 
o Público Não-Estatal�. Aqui, BRESSER PEREIRA adiciona, 
a sua já conhecida fórmula para a reforma do Estado, o 
elemento do �terceiro setor� e as suas implicações para o novo 
formato que se pretende para o Estado. 
5 HURRELL, Andrew. �Sociedade Internacional e Governança 
Global�. Revista Lua Nova, 1999. 

sociedade civil fôlego e energia para reverter 
esta luta? Porto Alegre já disse sim... 
 

NOTAS DA EDITORIA: 

1. Escreva para Seção Cartas de O
Debatedouro 

Se quiser comentar, criticar, sugerir e debater os
artigos desta edição, envie um e-mail 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 um e-mail 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 5000 e 7000 caracteres. 
  
3. Visite nossa página e conheça as edições
anteriores: 
 
Acesse http://pagina.de/odebatedouro e 
conheça as primeiras edições d� O Debatedouro.
 
4. Edição de janeiro da Revista Autor: 
 
Visite o site www.revistaautor.com.br e leia a 
edição de janeiro da Revista Autor. 
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OO  ppaassssaaddoo  rreeiiffiiccaaddoo::  
GGlloobbaalliizzaaççããoo e ddeeppeennddêênncciiaa no TTeerrcceeiirroo  MMuunnddoo 
 

Há muito assistimos, 
não apenas nas páginas de O 
DEBATEDOURO, a extenso 
debate acerca da chamada 
Globalização. Por vezes nos 
deparamos com argumentos 
apressados acerca dos impactos 
da mesma sobre as economias 
do chamado �Terceiro Mundo�. 
Seria a Globalização um fator 
positivo? Já me referi ao tema 
em edições 
passadas de O 
DEBATEDOUR

O, dando 
ênfase à 

abordagem das Relações 
Internacionais. Conquanto 
não a deixe de lado neste 
presente trabalho, agora me 
dedicarei a analisar o 
fenômeno sob a luz da 
Economia Política 
Internacional, buscando (sem 
pretensão de esgotar o tema) 
elucidar a resposta para a 
seguinte pergunta: no que 
consiste, para o chamado 
Terceiro Mundo, a 
consolidação do fenômeno da 
Globalização? 

  
Inicialmente, devo 

desvendar o que tenho por 
Globalização nos limites deste 
artigo, termo que, na 
atualidade, assumiu os mais 
diversos significados. Por 
vezes pareceu perder 
qualquer pretensão de 
possuir um significado, dado 
seu uso indistinto. Utilizarei 
duas definições distintas, mas 
conciliáveis. A primeira delas 
provêm das Relações 
Internacionais e já é familiar 
aos leitores assíduos desta coluna. A Segunda 
provém da Economia e será o �fio condutor� do 
presente artigo. 

 
De acordo com a primeira definição de 

Globalização, provinda das Relações 
Internacionais (mais especificamente, da 
Teoria da Interdependência Complexa 6), o 

                                                
6 KEOHANE, Robert. POWER AND 
INTERDEPENDENCE. Cambridge: MIT, 1977 

mundo seria composto por "redes de 
interdependência organizadas em distâncias 
multicontinentais". Por redes de 
interdependência, entenda-se relações entre 
diferentes agentes das Relações Internacionais 
(Estados, ONGs etc.) nas quais estão 
envolvidos fluxos - econômicos, ambientais, 
sociais/culturais e/ou militares. Dois agentes 
são interdependentes a partir do momento que 
as ações de um deles interfere no resultado 
das ações do outro. A Globalização 

corresponderia ao 
aprofundamento 

dessas redes de 
interdependência (via 
aumento do número 
de seus participantes - 
por exemplo, 
incorporação de novas 
áreas - ou através do 
entrecruzamento de 
redes diferentes e de 
seus constituintes, 
formando padrões de 

relacionamento 
extremamente 

complexos). Num 
sentido econômico, a 

Globalização 
corresponderia à 
formação de redes de 
interdependência em 
nível multicontinental, 
unidas por fluxos 
econômicos tais como 
o capital financeiro. 

 
A segunda 

definição, provinda da 
Economia, considera 
como Globalização a 
atual etapa do 
desenvolvimento do 
sistema capitalista 
mundial. Esse último, 
após passar por 

diversas "revoluções" e fases (citando 
algumas, industrial-monopolista no início do 
século, seguido pelo capitalismo keynesiano do 
sistema de Bretton Woods), assumiu a feição 
de um sistema comandado pelo capital 
financeiro, cujo fluxo diário entre os principais 
mercados de capitais no planeta supera 
largamente o Produto Interno Bruto das 
nações mais pujantes, acompanhado pela 
descentralização da estrutura produtiva (um 
mesmo produto feito com componentes 
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"O Brasil, atualmente 
buscando papel central na 

modificação da Globalização,
é exemplo cabal das 

contradições e 
desequilíbrios relativos a 
esta última: um dos três 
maiores receptores de 

investimento externo direto 
do planeta, tem atingido 

precário equilíbrio de suas 
contas internas e externas, 

vê sua dívida externa 
crescer continuamente, sua 
economia crescer a taxas 

anuais insatisfatórias e sua 
capacidade de geração de 
tecnologia e conhecimento 

se estagnarem, não 
obstante a quantidade e 
qualidade das reformas 

institucionais, políticas e 
econômicas ocorridas no 

país no período da 
Redemocratização." 
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provenientes de diversas partes do mundo e 
produzido em diferentes lugares). A  mola-
mestra do sistema capitalista deixa de ser a 
produção de bens materiais (a qual, por sua 
vez, permitia a extração de mais-valor da 
força de trabalho) para concentrar-se na pura 
abstração do dinheiro que gera mais dinheiro, 
indefinidamente. Atingiu-se, no dizer de Luiz 
Gonzaga Belluzzo, um estágio onde o 
Capitalismo assume sem peias ou meias-
palavras sua essência - um sistema na qual a 
"forma monetária está sempre disposta a 
dobrar-se sobre si mesma na busca da auto-
reprodução. Capital-Capital' e não Capital-
Mercadoria-Capital' é o processo em estado 
puro, adequado a seu conceito, livre dos 
incômodos e empecilhos de suas formas 
particulares. Não se trata de uma deformação, 
mas do aperfeiçoamento de sua substância, na 
medida que o dinheiro é o suposto e o 
resultado do processo de acumulação de 
riqueza no capitalismo" 7.  

 
Esse conceito de Globalização é 

compatível com a definição das Relações 
Internacionais � posto que o estágio atual do 
sistema capitalista pode ser compreendido 
como um mundo organizado em redes de 
interdependência, as quais comportam fluxos 
financeiros (capitais, informação, 
componentes, matéria-prima etc.) e que se 
entrecruzam em diversos pontos, gerando um 
cenário complexo. A Globalização, nesse 
sentido, só se tornou possível com a implosão 
do sistema de Bretton Woods, cujas etapas 
incluíram o fim da paridade ouro-dólar em 
1971, a introdução das taxas de câmbio 
flutuantes em 1973, as crises do petróleo dos 
anos 70, a formação do "euromercado" do 
dólar e a subida abrupta dos juros nos Estados 
Unidos em 1979.  

 
Qual seria o impacto do estabelecimento 

de um tal mundo organizado em redes de 
capital financeiro e estruturas flexíveis de 
produção para a economia dos países do 
Terceiro Mundo? Vista sob a ótica da escola da 
Dependência, as economias desses países, 
retardatárias no processo de 
industrialização/modernização, estruturaram-
se como apêndices (periferias) das economias 
pioneiras (ditas centrais). Enquanto as 
primeiras seriam geradoras de tecnologia e 
capazes de difundi-la de forma isonômica por 
seu espectro produtivo (diversificando-o, com 

                                                
7 BELUZZO, Luis Gonzaga. FINANÇA GLOBAL E 
CICLOS DE EXPANSÃO. In: FIORE J. L. Estados e 
moedas no desenvolvimento das nações. Petrópolis: 
Vozes, 1998. 
 

ênfase em produtos de alto valor agregado), 
as últimas teriam estruturado sua economia 
em dois setores � o primeiro, dinâmico e 
voltado para as exportações, incorporaria 
tecnologia gerada no exterior e se voltaria 
para produtos intermediários (geralmente 
matérias-primas para a indústria do 
estrangeiro; o segundo, estagnado e voltado 
para o mercado interno, seria relegado ao uso 
de tecnologia obsoleta. A dependência dos 
países do Terceiro Mundo pode ser entendida 
assim em diversas dimensões � dependência 
dos mercados estrangeiros, dependência da 
tecnologia gerada no estrangeiro. A 
Globalização adicionou mais uma dessas 
dimensões � dependência dos capitais 
estrangeiros. Em qual senso? 

 
Após a subida abrupta dos juros no 

mundo desenvolvido em fins dos anos 70, 
países periféricos que haviam feito uso de 
poupanças externas para financiar seus 
projetos desenvolvimentistas nessa década (a 
princípio, uma boa idéia, já que havia 
excessiva liquidez no mercado mundial gerada, 
entre outras coisas, pelos choques do 
petróleo), tornaram-se virtualmente 
insolventes, ocasionando a célebre Crise da 
Dívida de 82-83. O ideário liberal que grassava 
no mundo nessa época de governos 
conservadores nos principais países do sistema 
(Reagan e Thatcher nos Estados Unidos e 
Reino Unido, respectivamente), assumindo a 
tarefa de �contra-atacar� o keynesianismo 
(erroneamente culpado pela dissolução do 
sistema de Bretton Woods), fez com que o 
novos empréstimos ao Terceiro Mundo � 
coordenados por órgãos multilaterais como o 
FMI e o Banco Mundial, adeptos do ideário 
liberal � fossem condicionados à mudança de 
suas políticas econômicas � redução do papel 
do Estado, austeridade fiscal, redução dos 
investimentos no desenvolvimento interno. 
Temos, enfim, um mecanismo que aumenta 
progressivamente a dependência dos países do 
Terceiro Mundo em relação aos capitais 
advenientes do mundo desenvolvido � por 
vezes, utilizados quase que integralmente no 
pagamento do serviço das dívidas externas. 
Um fator adicional reveste-se de ironia cruel - 
a fragilidade das moedas do Terceiro Mundo 
força seus Estados a manterem extenso 
volume de recursos na forma de 'reservas em 
dólar', capazes de suster um precário equilíbrio 
cambial em caso de ataques especulativos ou 
'ondas de desconfiança' dos investidores 
transnacionais. Tais recursos, uma vez 
'seguros' em bancos internacionais sediados 
nos países do "centro", serve como 
combustível para o investimento nesses 
últimos países - paroxismo dos paroxismos.  
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Isso dito, percebe-se quão complexa e 

dramática é a situação dos países do Terceiro 
Mundo na atualidade (aliás, como sempre). A 
integração do Terceiro Mundo à Globalização, 
entendida como etapa atual do sistema 
capitalista, fez-se com ênfase no aumento da 
dependência destes em relação ao mundo 
desenvolvido, como em etapas predecessoras 
da história do capitalismo. O Brasil, 
atualmente buscando papel central na 
modificação da Globalização (recolocando no 
centro a questão social), é exemplo cabal das 
contradições e desequilíbrios relativos a esta 
última - um dos três maiores receptores de 
investimento externo direto do planeta (entre 
10 e 15 bilhões de dólares anuais) tem 

atingido precário equilíbrio de suas contas 
internas e externas, vê sua dívida externa 
crescer continuamente, sua economia crescer 
a taxas anuais insatisfatórias e sua capacidade 
de geração de tecnologia e conhecimento se 
estagnarem, não obstante a quantidade e 
qualidade das reformas institucionais, políticas 
e econômicas ocorridas no país no período da 
Redemocratização. Que diremos da situação 
de inúmeros Estados africanos etc.? Da 
Argentina, atual vítima mais ilustre do 
processo globalizador? Que possamos, de 
alguma forma (via Lula ou não) mutar a 
Globalização das trevas atuais (embebidas no 
capitalismo de séculos) em luz. Resta-nos 
dizer então: FIAT LUX! 
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E agora, FFeerrnnaannddoo? 
 

Segue abaixo uma 
homenagem ao centenário de 
Carlos Drummond de Andrade e 
à sucessão presidencial 
brasileira: 
 
Fernando 
 
E agora, Fernando? 
a festa acabou, 
o Malan não agüentou, 
o dólar subiu 
e o Lula ganhou, 
e agora, Fernando? 
e agora, você? 
você que é sem nome  

(na verdade, é sigla), 
que zomba dos �neobobos�, 
você que não faz versos 
mas ama as reformas e por elas 
protesta? 
e agora, Fernando? 

 
Não está sem mulher, 
não está sem discurso 
mas está sem carinho, 
já não está no poder, 
já não pode viajar, 
editar medidas provisórias já não 
pode, 
a noite esfriou, 
o Serra não veio, 
o bonde não veio, 
o riso não veio, 
não veio a utopia 
e tudo acabou 
e tudo fugiu 
e tudo mofou, 
e agora, Fernando? 

 
E agora, Fernando? 
seus doces discursos, 
seu instante de febre, 
sua gula por viagens, 
sua biblioteca do Palácio, 
sua lavra de ouro, 
seu terno impecável, 
sua incoerência, 
seu ódio pela crítica � e agora? 
 
Com a chave na mão 
quer abrir a porta, 
não existe porta; 
quer morrer no palácio, 
mas este já não é mais seu; 
quer ir para a ONU, 
mas ainda não dá. 
Fernando, e agora? 
 
Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você se preocupasse 
com aqueles que padecem, 
se você não viajasse, 
se você trabalhasse, 
se você desistisse e se aposentasse... 
Mas você não desiste, 
você é duro, Fernando! 
 
Não tão sozinho na oposição responsável 
qual tucano-bicho-do-mato, 
sem louros do governo, 
nem cargo público  
para se encostar, 
sem avião presidencial 
que fuja a galope, 
você marcha, Fernando! 
Fernando, para onde? 
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Entre a ffoorrççaa  ddaa  ppoollííttiiccaa e  
a ppoollííttiiccaa  ddaa  ffoorrççaa 
Uma leitura da atual crise no GGoollffoo  
segundo a teoria da guerra de CCllaauusseewwiittzz 
 
 
�If war is part of policy, policy will determine 
its character.  As policy becomes more 
ambitious and vigorous, so will war, and this 
may reach the point where war attains its 
absolute form [. . .]  Policy is the guiding 
intelligence and war only the instrument, not 
vice versa."  Clausewitz 
 
 Carl Von Clausewitz é dono de um 
pensamento cuja ressonância perpassa os 
tempos e a providencialidade alimenta 
seguidas gerações de 
pensadores. Nascido em 
1780, Clausewitz esteve 
desde os primeiros anos 
de sua adolescência em 
contato com o fenômeno 
da guerra. Não só 
testemunhou a guerra 
como combatente, mas 
também se envolveu em 
grandes círculos de 
convivência intelectual.  
 

Em sua grande 
obra, Da Guerra (On War), 
o militar prussiano constrói 
e desenvolve um 
arcabouço teórico que, 
indubitavelmente, serviu 
como fundamento da 
prática militar em toda a 
Europa do século XIX. Em 
verdade, sua influência foi 
muita além dos limites do 
velho continente e do 
momento histórico de 
apreciação epistêmica da 
obra, logo após sua 
publicação. Mais do que 
isso, seu empreendimento 
literário representa, até os 
dias de hoje, o estado da arte em matéria de 
estudos estratégicos. 

 
O resultado direto de sua forte base 

intelectual e íntima experiência com o 
fenômeno da guerra não poderia ser mais 
expressivo do que a consolidação de uma 

obra, em essência, atemporal. 
Isto porque seu estudo não está 
circunscrito a fatores conjunturais 
e secundários, como tipos de 
armamento ou tecnologias 
empregadas em diferentes 
combates.  

 
Em Da Guerra, o autor tenta, de 

forma particular, desvendar o real sentido 
deste fenômeno, por intermédio de um 

estudo minucioso dos mais 
diversos fatores que 
compõem toda a sua 
compreensão, desde 
considerações acerca da 
moral até as de caráter 
puramente estratégico. A 
natureza e definição teórica 
da guerra são, entretanto, os 
passos essenciais para a 
consecução de tal objetivo. 
  

No que diz respeito às 
definições iniciais de 
Clausewitz sobre a guerra, 
pode-se afirmar que ela 
representa um duelo em larga 
escala que, de forma geral, se 
estabelece entre duas partes 
que, dentro de uma lógica de 
uso da força física, buscam 
compelir o adversário a 
submeter-se a sua vontade. 
Esta, no entanto, é uma visão 
parcial do que Clausewitz 
entendia por guerra.  
  

Para o autor, ela 
apresenta sempre um meio e 
um fim. Nestes termos, o 
meio seria a força empregada 

contra o oponente e o fim, a submissão do 
mesmo. O uso da força, no entanto, não pode 
implicar uma conclusão do leitor de que, na 
guerra, a violência é absoluta. Muito pelo 
contrário, Clausewitz considera a guerra 
como um fenômeno no qual a violência se 

"Na verdade, para um 
possível ataque ao 

Iraque, �vencer� o povo 
iraquiano não seja o 

elemento crucial [...] os 
EUA devem, portanto, 

�vencer� as nações 
�amigas� e a opinião 

pública nacional e 
internacional com 

vistas, exclusivamente, 
a construir uma base 

moral suficiente sobre 
as quais todos os 

percursos possíveis de 
uso da força possam 
pairar. Por mais que 

tenham meios de 
realizar o esforço 

militar sozinhos, os fins 
seriam mais fortes se 

compartilhados." 
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expressa de forma controlada, limitada, 
metódica e direcionada.  

 
Estas compreensões limitadas do 

aspecto da violência nos permitem seguir a 
versão final de suas considerações teóricas 
sobre a guerra: �Guerra é um ato de força 
destinado a compelir o inimigo a realizar 
nossa vontade�.  

 
Uma observação atenta desta 

afirmativa permite-nos entender dois fatores 
distintos dentro de uma mesma idéia. 
Primeiramente, guerra é, por definição, um 
ato que envolve força física. Sendo um ato de 
força, a guerra deveria ser a expressão clara 
da violência pela violência e, portanto, o uso 
da força tenderia a ser empregado de forma 
mais irrestrita possível, como vantagens para 
o Estado que fosse mais determinado em seu 
uso, certo?  

 
Entretanto, esta conclusão preliminar 

pode conduzir a erros no que concerne às 
definições de Clausewitz. O autor entende 
que, em toda e qualquer guerra, há um 
elemento presente e que é parte de sua 
definição: �[...] destinado a compelir o 
inimigo a realizar nossa vontade�. Este é o 
segundo fator que se apresenta como 
essencial para entender o conjunto das 
disposições teóricas do autor: toda guerra 
implica, necessariamente, a existência 
de um �objetivo político� a ser 
alcançado. Em outros termos, para haver 
guerra devem coexistir dois elementos 
distintos: força e objetivo político. 

 
É a partir desse ponto, da observação 

teórica acerca dessa natureza, que se pode 
traçar um paralelo absolutamente atual frente 
ao cenário de crises militares do século XXI. 
Entender a natureza da guerra descrita por 
Clausewitz ajuda-nos a perceber a realidade 
da política internacional dos nossos tempos, 
sem que se incorra em uma regressão 
temporal incoerente. Para fins deste ensaio, 
atenção central será dada à compreensão da 
crise no Golfo, região na qual se afigura um 
possível ataque estadunidense nos próximos 
meses.  
 
1. A Força da Política 

 
"War is not a mere act of policy but a 

true political instrument, a continuation of 
political activity by other means." 
Clausewitz 
 

 A definição de que a guerra é um 
instrumento da política, ou melhor, a própria 
política por outros meios, leva-nos a uma 
lógica conclusão de que ela representa um 
ato político8. Portanto, toda guerra tem por 
motivação a consecução de um objetivo 
político e é �arquitetada� tendo em 
consideração um objetivo estabelecido. Este é 
o fator limitador da guerra.  
  

No caso específico da crise no Golfo, 
podemos elencar uma série de considerações 
políticas que alimentam a iniciativa 
estadunidense de atacar o Iraque. Se o início 
do ataque torna-se, agora, uma questão de 
tempo, sua composição, estrutura e emprego 
de forças - sempre enquadrados dentro dos 
objetivos políticos a serem alcançados - já 
são uma antiga realidade para o alto 
comando norte-americano.   
  

Estes objetivos podem variar 
segundo a própria percepção dos diversos 
atores internacionais sobre a guerra. Dentro 
desse espectro, podem-se citar inúmeras 
considerações políticas sobre a utilização de 
força militar no Iraque: o regime opressor e 
não-democrático imposto pelo ditador 
Saddam Hussein; a posse de armas de 
destruição em massa e, para concluir, o mais 
importante segundo uma visão mais objetiva 
da realidade: a importância das reservas de 
petróleo na região do Golfo Pérsico.  
  

Não parece ser ponto de discordância 
o fato de que, estando Saddam Hussein 
sentado sobre o segundo maior campo de 
petróleo do mundo, os EUA tenham reais 
interesses em controlar essa riqueza. Por 
mais que se �venda� a idéia de que a guerra 
enquadra-se em um esforço belicoso de 
defesa do espírito democrático, dos direitos 
das minorias, de desarme do �eixo do mal�; 
não devemos nos entregar aos simplismos e 
às retóricas mal acabadas.  
  

Portanto, assim como Clausewitz 
percebe a guerra, o ataque ao Iraque será 
dominado por motivações políticas que, sem 
margem a dúvidas, ditarão a forma como as 
forças militares serão empregadas na região. 
Isto é válido tanto no decorrer como no 

                                                
8 CLAUSEWITZ, Carl Von. On War. Edited by Anatol 
Rapoport. London: Pelican Books, 1968.do por Michael 
Howard e Peter Paret. Princeton: Princeton University Press, 
1989, p.119  
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momento posterior ao conflito, no caso de 
uma ocupação efetiva do território.    
  

Mais do que isso é importante notar 
outra observação de Clausewitz sobre esta 
clara ligação entre a guerra e os objetivos 
políticos. Para o autor, quanto menor seja o 
objetivo político, menos o valor dado a ele é 
e, portanto, mais fácil de será renegá-lo9. Ele 
determina o fim da força militar e a 
magnitude do esforço a ser feito.  

 
Deve-se considerar, sob a 

observância da teoria da guerra de 
Clausewitz, que, como já foi dito, a ação 
militar é proporcional ao objetivo político e, 
portanto, determina graus diferentes de 
energia e importância. Dessa forma, o autor 
traça um espectro de diferentes �níveis� de 
guerra, que vai das guerras de extermínio 
(máxima energia) ao uso de exércitos de 
observação (mínima energia).  

 
Neste ponto chegamos onde o 

entendimento da guerra contra o Iraque pede 
maior atenção. Os EUA, de acordo com o que 
nos mostra Clausewitz, nunca poderiam 
formar um quadro de apoio internacional 
frente à crise, caso considerações exclusivas 
de interesse nacional estadunidense fossem 
os legitimadores do ataque. Com vistas à 
construção de uma aliança de países para um 
esforço conjunto, a retórica �frouxa� e 
universal, em essência, talvez sirva a seus 
propósitos.  

 
Os EUA não precisam, 

definitivamente, de apoio militar, mas de 
apoio moral. Esta visão enquadra-se, da 
mesma forma, às percepções de Clausewitz 
sobre o fenômeno da guerra. Ele foi o 
primeiro pensador militar a levar em 
consideração o papel a ser exercido pelo povo 
no ambiente de guerra. O reconhecimento do 
povo como elemento crucial é uma das 
revoluções de Clausewitz. Segundo sua 
explicação, para vencer a guerra não basta 
vencer o governo e as forças militares do 
inimigo. É preciso �vencer� o povo, a nação.  

 
Na verdade, para um possível ataque 

ao Iraque, �vencer� o povo iraquiano não seja 
o elemento crucial, por se tratar de alvo 
indefenso perante a força militar oponente (o 
que deve mudar consideravelmente no caso 
de uma efetiva ocupação militar do território 

                                                
9 Idem. p. 109. 
 

no pós-guerra10). Para isto, façamos uma 
adaptação prática: os EUA devem, portanto, 
�vencer� as nações �amigas� e a opinião 
pública nacional e internacional com vistas, 
exclusivamente, a construir uma base moral 
suficiente, sobre a qual todos os percursos 
possíveis de uso da força possam pairar.  Por 
mais que tenham meios de realizar o esforço 
militar sozinhos, os fins seriam mais fortes se 
compartilhados. 
 
2. A Política da Força 
 
�No one starts a war--or rather, no one in his 
senses ought to do so--without first being 
clear in his mind what he intends to achieve 
by that war and how he intends to conduct 
it.� Clausewitz 
 
 Carl Von Clausewitz percebe o 
emprego da força de maneira bastante 
prática e realista. No que tange às 
considerações de caráter estritamente militar, 
o autor considera que, no fenômeno da 
guerra, os erros cometidos pela simples 
benevolência são os que mais se devem 
evitar. Isto não significa, entretanto, que tal 
atitude implique a inutilização da inteligência 
e sua participação na consecução dos 
objetivos de guerra. 

 
Estas considerações iniciais aplicam-

se ao que o autor chama de �máximo uso da 
força�, estando diretamente relacionadas às 
suas observações teóricas sobre o máximo 
emprego da força. No seu entender, há que 
se derrotar o inimigo com força proporcional 
aos seus esforços de resistência. Isto pode 
ser definido em termos da seguinte equação: 
�A soma de meios disponíveis e a força da 
vontade�, sendo a primeira medida em 
números e, a segunda, em termos de 
motivos. 
  

Para os momentos de tensão 
anteriores a um possível ataque, é evidente a 
presença destes fatores acima referidos na 
conduta estadunidense. Os EUA ameaçam 
com o uso de aparato militar de forma muito 
mais intensa do que podem parecer suas 
demandas frente às autoridades iraquianas. 
Esta atitude faz parte da estratégia de 

                                                
10 Importante notar, neste ponto, que as observações de 
Clausewitz sobre o papel do povo assumem seu real 
significado no caso de uma ocupação do território. Enquanto 
a guerra é feita por mar e terra, o principal seria o apoio da 
comunidade internacional. Em um momento seguinte, de 
ocupação, a questão volta à essência do argumento 
clausewitziano.  
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causar, no meio decisório iraquiano, a 
impressão de que ceder às demandas dos 
EUA é mais vantajoso do que se submeter ao 
ataque fulminante. 
  

Concluir a guerra no tempo mais 
breve possível também faz parte da 
estratégia estadunidense de diminuição 
imediata dos custos políticos e financeiros da 
guerra, e explica a prévia iniciativa de 
emprego maciço de armamentos na operação 
de guerra11.   

 
 Nesta mesma linha de raciocínio, 
podemos aplicar à crise no Golfo de hoje as 
determinantes da diversidade na natureza da 
guerra, segundo Clausewitz12. Nestes termos, 
o autor define que, quanto maior e mais 
poderosos forem os motivos da guerra, mais 
ela afetará a existência das pessoas 
envolvidas.  
  

Mais do que isso, para o autor, 
quanto mais violentos forem os momentos 
que precedem a guerra, mais perto ela estará 
da forma abstrata e mais estará direcionada à 
destruição do inimigo. Desta forma, mais 
próximos estarão os objetivos políticos e 
militares de coincidirem e mais a guerra 
aparentará ser puramente militar e menos 
política. Ao contrário, quanto mais fracos 
forem os motivos e tensões, menor será a 
direção natural do elemento militar em 
coincidir com a direção que o elemento 
político indicará.  
  

No caso da crise no Golfo, percebe-se 
que quanto mais surgem acusações acerca do 
desarme do país ou das atitudes unilaterais 
de seus líderes, mais intenso e decisivo 
parece a intuito de atacar.  
 
3. A Força da teoria 
 
 Definitivamente, a contribuição de 
Clausewitz para a compreensão do que 
representa o fenômeno da guerra é clara e 

                                                
11 Vale notar que a percepção sobre os custos da guerra é 
inevitável para grande parte dos países aliados. França e 
Alemanha, em grande medida, desaprovam a condução de 
uma guerra por fatores ligados aos custos dessa empreitada, 
dada a crise que suas economias enfrentam. No caso dos 
EUA, estima-se que o custo de ocupação em longo prazo do 
território iraquiano, após o bombardeio, seja de U$ 
1,300,000,000,000.00.  
Fonte: www.bbc.co.uk   
12 Idem nota 8. 

presente até os dias de hoje13. Sua aplicação 
é, por isso, coerente com observações da 
realidade empírica do conflito no Golfo.  
  

A compreensão da dinâmica do 
conflito entre dois extremos de uma 
apreciação teórica - a força da política e a 
política da força - tem muito a contribuir para 
que se possa desvendar, por completo, as 
raízes fundamentais da tomada de decisão 
em um cenário de prenúncio ou conformação 
do combate. 
  

Os fatores que se inserem, agora, 
nas considerações acerca da guerra abrem 
caminhos para que, por detrás da barbárie 
inerente a toda guerra, evidenciem-se os 
elementos mais racionais de ação do Estado. 

                                                
13 Para uma apreciação mais detalhada da obra e vida do 
autor visite: www.clausewitz.com  
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