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Editorial 
EE  oo  mmuunnddoo  ddáá  vvoollttaass  
Economia e política no horizonte de 150 anos 

   
Cerca de um século e algumas 

décadas atrás, Europa, Estados Unidos e Japão 
viviam sob o signo da competição imperial. 
Buscavam, de um extremo a outro do globo, 
expandir as suas possessões coloniais. As 
razões, muitos as conhecem. A percuciente 
teoria de Hobsbawm credita à  ascensão de 
uma exuberante burguesia nos países do 
centro capitalista, tão aquinhoada quanto 
desejosa de acumular mais e maiores 
recursos, a condição de fagulha para que os 
Estados rumassem em procura de combustível 
para as suas economias (novos mercados, 
mais precisamente) -  fora de 
suas fronteiras, dada a saturação 
dos mercados internos -, 
objetivando atender aos 
interesses de uma classe 
[burguesa], ademais de 
financeiramente bem dotada, 
politicamente influente. O 
darwinismo, teoria evolutiva da 
Biologia que se fez aplicar como 
ideologia-sustentáculo da Era 
dos Impérios,  preconizava  que 
apenas os Estados �mais aptos� 
a essa �corrida por territórios� 
sobreviveriam, catalisando 
práticas de domínio e subjugação 
de nações em estágio inferior de 
desenvolvimento1. Em tal 
contexto, são conhecidos os 
esforços de estadistas como 
Benjamin Disraeli, Lord 
Palmerston, Otto von Bismarck, 
Camilo de Cavour, Napoleão III, 
Theodore Roosevelt, e outros de 
menor relevo, na conformação 
de um mundo em que, 
decididamente, o homem era (é) 
o predador do próprio homem. 
 

Chamo a atenção para a realidade 
nacional de dois países nessa época: China e 
Índia.  O primeiro, o ainda Império Chinês, 
vivia os seus dias de colônia espoliada (ainda 
que não fosse tecnicamente uma colônia), 
sendo o alvo sistemático das intervenções 
imperiais.  Sucederam-se, entre 1839 e 1911:  

                                                
1 HOBSBAWM, E. La Era del Imperio (1875-1914). Buenos 
Aires: Grupo Editorial  Planeta, 1998. 

Guerra do Ópio, Tratado de 
Nanquim, invasões de França, 
Rússia, Inglaterra, Japão e 
Alemanha, Doutrina das Portas 
Abertas (Estados Unidos), 
Supressão da Rebelião Boxer, 
Paz de Pequim. Em 1949, como 
sabido é, emerge a República 
Popular da China, o fruto 
amadurecido de um esforço 
nacionalista que simbolizaria a 
derradeira libertação chinesa 
dos grilhões imperiais; o 

segundo, a Índia Vitoriana, 
incorporou-se formalmente ao 
Império Britânico em 1773, 
tendo sido, desde então,  
sujeito (mais passivo do que 
ativo) dos seguintes eventos: 
Proibição de Sati, Primeira 
Guerra de Independência (e 
vários outros levantes pró-
independência), Massacre de 
Jallianwalabagh, Marcha de 
Dandi. Das idas e vindas do 
embate império-colônia, 
ascende a liderança de 
Mahatma Gandhi e, com ele, a 
esperada independência 
indiana é alcançada, já no 
avançado ano de 1947. 
 

Com o passar dos (não 
muitos) anos, o panorama se 
modificou dramaticamente. Já 
há quem arrisque dizer que, 
doravante, assistiremos a uma 
substantiva alteração de papéis 
no ordenamento internacional: 
as ex-colônias emularão o 

poder e a força dos colonizadores dos séculos 
passados. Mas será mesmo? A tese tem 
ganhado adeptos e, não obstante, sustentação 
fática. Vejamos. 
 

As colônias espoliadas dos fins do 
século XIX têm demonstrado pujança 
econômica sem paralelo no mundo 
contemporâneo. Índia e China apresentam 
índices impressionantes de crescimento do PIB 
(+5,8% e +8,1%, respectivamente), de 
crescimento de produção industrial (+6,4% e 
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+19,8%), superávits robustos em suas contas 
de transações correntes (+4,5 e +17 bilhões 
de US$) e relativa estabilidade econômica2. De 
resto, trata-se de duas potências nucleares, de 
assombroso potencial demográfico e crescente 
influência nos foros decisórios multilaterais. É 
cada vez menos incomum, a título de exemplo, 
a presença de chineses e  indianos ocupando 
altos postos acadêmicos ou profissionais em 
países ditos desenvolvidos.  
 

Por seu turno, a �exuberante� 
economia burguesa do centro capitalista 
encontra-se em frangalhos.  Os prospectos de 
crescimento das economias estadunidense e 
européia para 2003 giram em torno de pífio 1-
1,5%3. Alemanha e França amargam taxas de 
desemprego na casa dos dois dígitos. O Japão, 
a �tartaruga� econômica da década, 
apresentou modestos sinais de reação em sua 
economia no último quarto de 2002. O mais 
intrigante, contudo, é perceber que muito 
dessa reação se deve à força da demanda 
chinesa, responsável-mor pelas exportações 
do Japão (pasmem: a China servindo de 
locomotiva para a gigantesca economia 
japonesa!).  Para não mencionar as clivagens 
políticas que, a essa altura, acometem 
duramente os países do centro capitalista 
mundial. 
 

Na alvorada do século, um hexaedro 
de forças políticas e econômicas - conforme já 
prognosticara, no último capítulo de sua obra-
chefe4, o ex-Secretário de Estado 
estadunidense Henry Kissinger - começa a 
tomar contornos bastante mais reais no bojo 
do Sistema Internacional. Aos velhos membros 
do condomínio (Estados Unidos, União 
Européia, Japão e Rússia), parecem querer 
juntar-se, com suficiente lastro para tal, as 
emergentes China e Índia. 
 

Que diferença um século e meio pode 
fazer... 

                                                
2 �Emerging Market Indicators� in: The Economist, 15 de 
março de 2003.  
3 �World Economy � Horror Stories�. Ibidem. 
4 KISSINGER, H. Diplomacy. New York: Simon & Schuster, 
1997. 
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1991. George Bush, 

presidente republicano dos 
Estados Unidos da América, 
anuncia ao mundo o início de 
uma �Nova Ordem Mundial�, 
após liderar coalizão para 
expelir o Iraque de Saddam 
Hussein do Kuwait, sob a égide 
do Conselho de Segurança da 
ONU, agindo em conformidade 
com o Direito Internacional. 
 

2001. George W.Bush, 
presidente republicano dos 

Estados Unidos da América, 
anuncia ao mundo que �nada será 
como dantes� após os atentados de 
11 de Setembro. Em seguida, 
lidera coalizão para expelir Saddam 
Hussein do Iraque, sem a 
autorização do Conselho de 
Segurança da ONU e 
contrariamente ao Direito 
Internacional. 
 

À primeira vista, a 
comparação direta entre os 
membros da família Bush revela 
uma alteração fundamental de 
caráter da política externa 
estadunidense ocorrida no bojo dos 
últimos 10 anos. Em que pese a 
utilização, por ambos, de retórica 
similar, caracterizando seu 
respectivo contexto como marco 
fundador de um novo período nas 
Relações Internacionais, os 
referidos governos estadunidenses 
teriam adotado vetores de ação 
completamente opostos � no caso 
de Bush pai, manifestando maior 
relevância e solidez conferida às instituições 
internacionais, concertação diplomática 
acurada entre as potências ocidentais (livres 
da competição do socialismo soviético e seus 
satélites periclitantes), consolidação do Direito 
Internacional como importante elemento 
regulador sistêmico e, como corolário de todos 
esses fatos, Paz e Estabilidade no mundo.  No 
caso de Bush filho, exatamente o contrário.  
Daí poderíamos tirar a seguinte conclusão: 
éramos felizes e não sabíamos! Mas, porém, 
contudo, entretanto... 

 
A análise das Relações Internacionais, 

seja ela informada ou não pelo método 
histórico, requer uma disposição do analista 
para ir além das �aparências� e das conclusões 
precipitadas. Fugir ao �canto da sereia� das 
analogias imediatas torna-se tarefa 
inescapável. Não serei exceção nesse artigo. 
Seria fácil e tentador concluir, aparentemente 
corroborado pela discrepância flagrante entre 
os atos de Bush pai e Bush filho, que houve 
um rompimento brusco da Política Externa dos 
Estados Unidos da América nesses 10 anos, 
ensejando uma configuração sumariamente 

distinta das Relações 
Internacionais no período. 
Vejamos, portanto. 
 

Já governados por Bill 
Clinton, em 1993, sob os 
auspícios da ONU e motivados 
pelas imagens dramáticas, via 
CNN, de uma catástrofe 
humanitária desenvolvendo-se 
sobre o pano de fundo de uma 
sangrenta guerra civil, os 
Estados Unidos intervieram na 
Somália, dessa vez praticamente 
sozinhos ao invés de contar com 
o suporte de uma extensa 
coalizão aliada. O fracasso 
monumental (não apenas aos 
olhos da opinião pública) que se 
tornou essa intervenção 
motivaria um imediato 
retraimento estadunidense no 
plano internacional, 
especialmente em território 
africano. O país forçou a retirada 
dos corpos de paz da ONU 
postados na fronteira Ruanda-

Burundi em 1994, bem como não esboçou 
qualquer atitude quanto ao sangrento conflito 
que grassava nos Bálcãs, decorrência do 
esfacelamento da Iugoslávia. Estrategistas 
estadunidenses, à época, apontavam que o 
país não se envolveria onde seus interesses 
mais imediatos não estivessem em jogo (caso, 
por exemplo, da crise no Haiti, na qual os 
Estados Unidos intervieram em 1994 em 
colaboração com a Organização dos Estados 
Americanos).  
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A intervenção estadunidense na 

guerra balcânica via OTAN, em 1995, atende, 
por um lado, ao critério acima exposto. Foi 
apenas quando se tornou patente a 
incapacidade dos europeus (e da ONU) em por 
fim ao conflito e, igualmente, quando o mesmo 
conflito ameaçou transbordar as fronteiras da 
Europa Oriental para o Ocidente, que os 
Estados Unidos tomaram a iniciativa de ação. 
Por outro lado, a progressão notável do 
processo integrativo europeu em outros 
campos (vide Maastrich-1992) acenava com a 
possibilidade não remota de criação, no médio 
prazo, de um exército europeu permanente � 
idéia reforçada pela profunda caducidade da 
OTAN no pós-Guerra Fria e pelo próprio 
desenrolar do conflito balcânico. Não foi sem 
atender, portanto, a seus interesses mais 
imediatos, que os Estados Unidos levaram a 
OTAN aos Bálcãs, assinando a paz com 
Milosevic em Dayton (1995). Da mesma 
forma, podem ser entendidos os esforços de 
inclusão dos países da Europa Ocidental (ex-
satélites soviéticos) na própria OTAN, em 
contraposição, por um lado, à renascida Rússia 
de Iéltsin e, por outro, ao bloco europeu 
ocidental, enfraquecido momentaneamente 
pelo fracasso dos esforços nos Bálcãs. 
 

Tal vetor de ação continuou a marcar 
a Política Externa estadunidense nos anos que 
se seguiram. Dessa vez, porém, não sem 
resistências por parte de outros atores. Rússia, 
China e os próprios europeus estavam cientes 
de que o �isolamento� estadunidense se 
alimentava do �fracasso agregado� de suas 
ações, isoladas, e da ainda insuficiente 

capacidade das instituições internacionais em 
resolver conflitos armados, em benefício 
próprio (explícito, por exemplo, no reforço 
�artificial� da OTAN em detrimento dos 
parceiros ocidentais da aliança, e ameaçando 
por tabela os russos). Configurou-se, assim, a 
ruptura estabelecida entre as potências 
�menores� e a superpotência nas crises de 
1999 (�Operação Raposa do Deserto� no 
Iraque, invasão do Kosovo pela OTAN). Em 
ambas, os Estados Unidos não obtiveram 
apoio, seja das potências, seja da ONU, e 
agiram portanto à margem do Direito 
Internacional e sem que houvesse a 
necessidade de consenso prévio gerado intra-
ONU.  
 

Nesse sentido, Bin Laden nada mais 
fez do que tornar explícito um vetor de ação 
estadunidense que já vigorava há algum 
tempo. Intervenções dos Estados Unidos far-
se-iam presentes onde quer que seus 
interesses imediatos (catalisados pela ameaça 
difusa do Terror) estivessem ameaçados. E, 
nesse caso, o auxílio da ONU era certamente 
desejável, mas de forma alguma algo 
sumamente imprescindível, necessário, para 
que ocorresse a própria intervenção. Há mais 
similaridade na família Bush, portanto, do que 
supunha nossa vã filosofia... E, em caráter 
conclusivo, podemos nos certificar da 
complexidade, da sutileza e do esforço que nos 
é demandado, como analistas internacionais, 
confrontados com uma realidade em que 
conclusões precipitadas e analogias imediatas 
põem-se a nos seduzir a cada momento. 
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AApós meses de 
negociações, ameaças e 
discursos, finalmente tem-se um 
desfecho por parte de George W. 
Bush. Na madrugada de 19 de 
março de 2003, iniciou-se a 
invasão do Iraque por parte do 
�Eixo do Bem� . Os Estados 
Unidos, assim como seus aliados, 
esperam por uma guerra rápida, 
basicamente em 
função de sua 
superioridade bélica 
em relação ao 
Iraque.  

 
 Várias são 

as motivações dos 
Estados Unidos para esse 
ataque, dentre as quais podemos 
destacar, por exemplo, a 
necessidade de aumentar seu 
apoio internamente, após os 
ataques de 11 de Setembro de 
2001, e em razão do fraco 
desempenho (para dizer o 
mínimo) da economia 
estadunidense nos últimos 
meses, além é claro da questão 
do petróleo. Contra isso não há 
argumentos. 

 
 Não obstante, tal 

ataque, diferentemente do 
ocorrido em 1991 � ataque este 
dirigido por � Bush pai� �, não 
possui o apoio maciço de um 
número razoável de países. Em 
verdade, os Estados Unidos 
divulgaram uma lista com países 
que estariam apoiando sua 
empreitada. Contudo, tal lista 
possui uma série de países que, 
além de periféricos, não apóiam 
os Estados Unidos, como o Brasil e a 
Nicarágua. Mais especificamente, o ataque só 
é apoiado militarmente por Inglaterra, 
Austrália e Polônia (sendo que uma das 
últimas notícias é a de que o Senado 
australiano aprovou uma resolução 
estabelecendo o retorno imediato dos soldados 
australianos da guerra). Além desses, há 
também o apoio da Itália, Japão, Dinamarca, 
Filipinas e Espanha. Todavia, é deveras 
interessante que levemos também em 
consideração o fato de que não somente a 
opinião pública mundial (em sua grande 

maioria) como também a maioria da população 
dos supracitados países são contra a 
intervenção militar no Iraque. Assim, vemos 
que somente nos Estados Unidos (e talvez no 
Kuwait) há o apoio da opinião pública ao 
ataque. 

 
 Destarte, apesar de todas as 

colocações contrárias à guerra por parte da 
Santa Sé, da opinião pública mundial e da 

Organização das Nações 
Unidas, Bush decidiu pela 
intervenção militar. Em outras 
palavras, a atual guerra do 
Iraque é uma guerra sem 
nenhum respaldo internacional, 
principalmente por parte do 
baluarte máximo do hodierno 
multilateralismo, a saber, a 
ONU. Ora, isso nos leva a uma 
série de reflexões. 

 
 É lugar comum que, 

após um longo período de 
paralisação (entre 1947 e 
1989, graças ao exercício do 
direito de veto, em especial 
pela ex-URSS), o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas 
surgiu como centro da política 
internacional e se tornou, ao 
que parecia, indispensável sua 
autorização para legitimar o 
uso da força militar, ou outras 
sanções, contra quaisquer 
Estados, como pareceu 
demonstrar a primeira Guerra 
do Golfo. Tal aparente 
importância fez com que a 
discussão acerca de sua 
ampliação surgisse na crista da 
onda da política internacional 
nos últimos anos. 

 
 Neste contexto podemos situar o 

Brasil que, desde a extinta Liga das Nações até 
os dias de hoje � passando pela formação da 
ONU � sempre pleiteou uma cadeira 
permanente no Conselho de Segurança. 
Segundo alguns, tal desejo se justificava pelo 
fato de que tal participação traria, dentre 
outras coisas, um aumento do poder político 
do Brasil na comunidade internacional. 

 
Todavia, frente aos hodiernos 

acontecimentos no Iraque, surgem sérias 
dúvidas concernentes à validade de tais 
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colocações, uma vez que, ao que parece, os 
Estados Unidos só estão dispostos a defender 
o multilateralismo quando for de sua 
conveniência. Isso coloca em xeque não 
somente a real importância do Conselho de 
Segurança, mas também o papel de todo o 
sistema ONU no mundo que se seguirá pós-
Guerra do Iraque II. 

 

 Cabe, assim, ao governo Lula, antes 
de pleitear um assento permanente no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
defender, na medida o possível, o 
multilateralismo no sistema mundial, para 
assim, em um mundo multilateral, buscar 
desempenhar um papel relevante que 
colabore, antes de mais nada, para a 
promoção dos interesses dos setores mais 
necessitados da sociedade brasileira. 
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1. Em Busca de Um Substrato Comum 

Europeu 
 

 A Antiguidade Clássica relegou para 
calendas aquilo que entendemos, de forma 
anacrónica como Europa. 
 
 Conforme deixa transparecer Fernand 
Braudel, o arquétipo de Europa que hoje 
concebemos nasceu virado para o Mar 
Mediterrâneo, tendo o Norte de 
África, através das trocas 
comerciais, desempenhado um 
papel mais preponderante que o 
mundo bárbaro que reinava na 
parte setentrional. 
 
 O seu contributo 
expressou-se num conteúdo 
civilizacional, cujo apogeu é a 
democracia grega. Contudo, os 
helénicos entendiam esta forma de 
governo como a �menos má� para 
a gestão do complexo que era a 
polis. Apesar do impulso que a 
democracia representou, não nos 
podemos iludir com o carácter 
segregacionista que a cidadania 
ateniense interiorizava. As 
discriminações sociais eram 
evidentes e profundas, estando o 
debate público vedado às 
mulheres, escravos e bárbaros. 
 
 Sendo as semelhanças 
evidentes entre as �Cidades-
Estado� gregas e o actual �Estado-
Nação�, por imperativos de razão, 
não podemos deixar de associar a 
democracia ateniense a um 
sistema de apartheid social. 
 
 O Império Romano 
expandiu-se e deste modo superou o âmbito 
da cidade grega. O comércio mediterrânico 
intensificou os seus fluxos e impregnou o 
espírito romano com o livre cambismo. 
 
 Do ponto de vista geográfico, a 
Europa estava apenas na sua pré-história, 
como escreve Sophie Béroud, dado a expansão 
romana nunca ter conquistado a Germânia, 
mas as sementes de uma civilização baseada 
num sistema político democrático e de um 

sistema económico virado para o 
mercantilismo mediterrânico 
tinham encontrado terra fértil. 
 
 A partir do século III, 
com as invasões bárbaras, inicia o 
declínio do Império Romano, que 
resultará na quebra da ordem 
social estabelecida. 
 

 Três 
factos deixam a 
sua marca no 
tempo: o reconhecimento do 
cristianismo como religião 
oficial do império romano 
(395), a fragmentação do 
império entre Ocidente e 
Oriente (395) e o 
desmoronamento da parte 
ocidental por força das 
invasões bárbaras (476). 
 
 A Europa tinha então 
desaparecido do vocabulário 
político, embora existisse 
enquanto modelo de 
referência, nomeadamente, 
para a reconquista do 
Império Romano do 
Ocidente, na sua unidade e 
na sua religião. A ruptura a 
Leste já então anunciava 
evoluções distintas no 
mesmo continente. 
 
 O Império 
Carolíngio, de certa forma, 
congregava em si o espaço 
vital do Império Romano do 
Ocidente e que estaria na 
base da construção europeia 
moderna; a Gália, a actual 

Holanda, parte da Germânia, a Itália do Norte 
e Centro e uma parte da Espanha. 
 
 Tendo sido coroado imperador pelo 
Papa (800), Carlos Magno consegue unir poder 
religioso e poder político. Contudo, com a sua 
morte, abre-se uma guerra de sucessão, que 
resulta no espartilhar do Império. 
 
 Desta busca de unir o  poder da tota 
occidentalis, a cristandade viu nascer conflitos 
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que duraram séculos entre o sacerdotium 
(poder espiritual) e o regnum (poder político-
temporal). Este litígio conhecido como a 
�querela das investiduras� conduziu à 
concordata de Worms (1122), que estabelece 
uma separação duradoura entre o poder 
espiritual e o poder temporal. 
 
 Nesta fase da História, a identidade 
europeia e a identidade cristã são uma e única 
coisa, expressa de resto na expressão 
República Christiana, podendo mesmo 
anunciar-se que a consciência europeia 
continental emerge da consciência religiosa. 
 
 A fronteira europeia entronca, pois, no 
inimigo comum nas suas fronteiras: o Islão. 
 
 Compreende-se assim o esforço 
biunívoco das Cruzadas (1095-1270), para 
Oriente, e da Reconquista da Península Ibérica 
(sec. XI � sec. XV), para Sul.  
 
 Porém, estes movimentos resultam 
numa dupla fractura. Uma entre Ocidente e 
Oriente, expressa no cisma entre as Igrejas 
Ortodoxa e Católica. Outra com a separação 
definitiva entre Europa e Norte de África. 
 
 Com o fim da Idade Média  o sistema 
feudal vai dando lugar à edificação de Estados 
Monárquicos � França, Espanha, Inglaterra, 
Rússia, Polónia. 
 
 Esta nova forma de organização 
política centraliza em si funções que lhe 
passam a ser exclusivas, como sejam, a 
manutenção de um exército e a cobrança de 
impostos. 
 
 Não se mitigando numa nova �querela 
das investiduras�, o rei passa a ser o 
imperador do seu reino. 
 
 Estão pois encontradas as raízes do 
conceito de �Estado-Nação� moderno, com a 
predominância da razão de Estado. 
 
 Assim, o Estado-Nação deverá ser tido 
como uma invenção política, exclusivamente 
europeia, caracterizado por uma ideologia, 
uma estrutura jurídica, uma capacidade física 
para impor a sua soberania, um espaço 
geográfico delimitado por uma fronteira, uma 
moeda e um exército. 
 
 Este arquétipo, pelo seu poder 
conceptual, foi exportado para todo o Mundo, 
através das colónias dos Impérios europeus. 
 

 Esgotadas as invasões napoleónicas, 
que conforme confessou tardiamente o general 
Bonaparte, não mais correspondiam que a um 
sonho de unificação europeia, consumada 
através do uso da força e na antecâmara das 
revoluções americana e francesa, gizadas na 
senda da revolução inglesa de 1688, com a 
obtenção do Bill of Rigths que estabeleceu 
uma primeira forma do regime parlamentar, 
encontramos a Europa como teatro do 
Concerto das Nações, cuja harmonia se 
fundava em relações de força interestadual. 
 
 A nação tornou-se o valor absoluto 
europeu. O princípio da nacionalidade 
suplantou quer a preservação de uma dada 
religião, ou uma legitimidade dinástica. A 
Nação passa a ser o valor de reserva para a 
cultura de um povo, cuja principal meta 
consistia em levantar fronteiras entre 
indivíduos portadores de uma história comum 
e singular e o resto da Humanidade. 
 
 A eventual criação de uma �nação 
europeia� pela via pacífica era quimérico numa 
fase em que recrudescia a ideia nacionalista. 
 
 O Estado-Nação, porém, encerra em si 
defeitos genéticos, como seja o seu carácter 
conservador e totalitário, chamando a si o 
poder de todas as formas da actividade 
humana, sendo pois legítimo a requisição de 
mecanismos de compensação pela �sociedade 
civil�. 
 
 Herdeiros de um passado de 
Inquisição religiosa, os pensadores europeus 
celeremente bolinam contra o autoritarismo do 
Estado-Nação. 
 
 Com fundamentos no Renascimento, 
com pensadores como São Tomás de Aquino 
ou Duns Scot, o pensamento laico, resultante 
da debate entre Fé e Razão, impõe o seu 
primado. A Razão passou a ser o fundamento 
do laicisismo, mas ao mesmo tempo não 
excluiu a existência da Fé. 
 
 Com o advento das Luzes, os termos 
da equação Razão/Fé tendem a tornar-se  
incompatíveis. Pensadores como Pascal ou 
Descartes iniciam o primado absoluto da 
Razão, em detrimento da Fé divina, 
transformado-se o discurso do método e a 
dúvida sistémica em verdadeiros guias do 
saber, destinados a uma utilidade prática. 
Assim, todas as crenças ficam em causa, dado 
não resistirem aos fundamentos que presidem 
ao exame crítico. 
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 O pensamento Humanista, recentrador 
do lugar do Homem no Universo, a par dos 
avanços da Ciência (Galileu, Newton), induz a 
ideia progressista. O desenvolvimento 
humano, avançaria na História (esta encarada 
de forma linear), rumo a um futuro que não 
poderia concluir-se sem a emergência da 
Razão. 
 
 Quando o Poder enquanto objecto de 
estudo se confronta com este arsenal teórico, 
em que nenhum princípio era absoluto, entra 
em confronto com a ideia monárquica de 
absolutismo. A legitimidade passa pela 
instauração da democracia e a aplicação dos 
princípios de igualdade e liberdade. O direito 
natural, centrado no indivíduo, promove o 
conceito de contrato social (Jean Jacques 
Rousseau). 
 
 A democracia moderna resulta então 
da trajectória histórica particular do continente 
europeu, baseada no reconhecimento dos 
direitos individuais, estabelecimento 
progressivo de regimes representativos da 
vontade geral, fundados no reconhecimento do 
sufrágio universal. 
 
 Crentes nestes valores, os europeus 
expandiram esta �nova boa nova�, cujos dez 
mandamentos eram a Declaração dos Direitos 
do Homem. Contudo, o espírito colonialista 
europeu não tinha como objectivo expandir 
este quadro de valores. A difusão visou em 
primeira instância à implantação de um 
sistema de trocas, a que se seguiria uma 
transferência civilizacional. É o eterno retorno 
ao ponto primário, mas em lugar de o cenário 
ser o Mar Mediterrâneo, é a navegação 
transoceânica. 
 
 A identidade europeia goza então 
desta singularidade de disseminação territorial, 
suportada por laços comerciais e uma 
imposição cultural que decore do seu passado 
Renascentista, Iluminista e Humanista, que 
congrega uma quadro valorativo único. 
 
 Contudo, esta crença suprema na 
Razão e no Progresso guindou a Europa para 

dois conflitos mundiais, que nada mais foram 
que uma guerra civil à escala europeia, com os 
EUA como moderadores. O genocídio judeu e a 
assunção de um estágio bélico que concede ao 
Homem a capacidade de destruição massiva 
fizeram a Europa repensar-se a si própria, já 
não como potência dominadora, mas como 
dominada. Como diria Karl Popper,  o 
paradigma europeu tinha mudado, em 
resultado da transferência dos centros de 
decisão para outras áreas, nomeadamente 
para a América. 
 
 Esta perda de influência, contudo, não 
pode esconder o efeito difusor que a Europa 
teve ao longo da História. A Europa não 
conhece a sua origem, dado ser o produto de 
um conjunto de culturas, sem que por isso as 
reproduza. Contudo, como diz Edgar Morin, de 
nada serviria tentarmos isolar qualquer 
elemento, dado a processo sempre refundador 
do conceito europeu. 
 
 Em síntese, é possível matizar um 
substracto comum europeu, caracterizado por 
uma herança Clássica, radicando num sistema 
democrático e livre cambista, seguido de uma 
concepção universalista do Mundo, decorrente 
de uma crença cristã, fundadora de uma 
ordem social, a que mais tarde se vêm juntar 
os contributos Iluminista e Humanista que 
resultam na criação de Estados-Nação laicos. 
Consciente da sua superioridade civilizacional, 
os europeus exportam o seu modelo para o 
resto do Mundo, até se verem confrontados 
com o paradoxo de terem sido os autores da 
sua própria decadência. 
 
 De forma simplista, pode afirmar-se 
que este substrato comum europeu é o �nome 
de família�, correspondendo cada elemento a 
um dos seus apelidos. Porém, estes não 
suficientes para dar �nome próprio� ao 
conceito de Europa. 
 

 
Nota: No artigo, manteve-se a ortografia vigente 
em Portugal. 



 
 

 
 
 

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. 

 

11

CC C
OO O

NN N
VV V

II I DD D
AA A

DD D
OO O

SS S
AA  EEuurrooppaa  CCeennttrroo--OOrriieennttaall  eemm  22000033  
Direcionando-se ainda mais para o Ocidente 
 

Como nem todos os 
países da Europa Central são 
vencedores, os da Europa do 
Leste não são todos perdedores. 
Mas uma breve comparação entre 
a segunda cidade da República 
Tcheca, Brno, e Constanta, a 
segunda cidade da Romênia, 
oferece uma idéia do 
distanciamento crescente entre 
cidades que, há menos de 15 
anos, eram participantes do 
outrora clube socialista.  
 

Em 2003, o salário médio 
em Brno estará em torno de 400 
dólares por mês, talvez até mais. Já 
em Constanta, a média mensal ficará 
estacionada em menos de 100 
dólares. A catedral gótica da cidade 
tcheca está em vias de restauração, 
juntamente com suas peças 
barrocas. Em contraste, na cidade 
romena, as ruínas romanas, as 
mesquitas turcas e as mansões 
construídas nos anos 20 estão, em 
alguns casos, em processo de 
acelerada deterioração. Ao redor de 
Brno, há várias rodovias novas, 
facilitando o deslocamento de seus 
moradores para suas casas de férias 
ou para Viena, por exemplo. Não se 
trata de riqueza, mas também não se 
pode dizer pobreza. Os seus hospitais 
têm o mesmo padrão que os da 
União Européia e as escolas talvez 
sejam até melhores. Constanta, por seu lado, 
tem a seu favor o porto altamente organizado 
e ininterrupto. A cidade com vistas para o Mar 
Negro apresenta considerável atividade 
comercial e financeira. Constanta é bastante 
alegre, mas ninguém quer pensar na 
possibilidade de ficar doente por ali, ou mesmo 
fazer um passeio noturno entre cachorros sem 
dono que remexem lixo por onde passam.  
 

Esta é apenas uma imagem geral da 
realidade. Em 2005, Brno estará fazendo parte 
da União Européia, mas Constanta chegara lá 
somente a partir de 2007. No entanto, os 
últimos da lista, a Romênia e a vizinha 
Bulgária, já têm motivos para se alegrarem 
até lá: os dois países contam com relações 
cordiais com os EUA e foram convidados para 
se integrarem à Organização do Tratado do 
Atlântico Norte � OTAN. Na verdade, podem 

dizer que entraram na organização norte-
atlântica já no pós-11 de setembro de 2001, 
pois, a partir daí, iniciaram seu franco apoio a 
Washington na guerra contra o terrorismo. A 
Aliança, por sua vez, será um pouco mais 
austera em alguns aspectos e demonstrará 
hesitações, criando barreiras no que diz 
respeito aos serviços de informação e 
contratos de armamentos.  
 

As exportações da Romênia e Bulgária 
também vão crescer em 2003, especialmente 
as de automóveis da Romênia e os 
investimentos diretos estrangeiros no mercado 
da região que, aos poucos, tem-se 

demonstrado atrativo para o 
resto do mundo, devido às 
mudanças macroeconômicas na 
ultima década e seus 
conseguintes sinais de 
estabilidade.  
 

Para a Polônia, o outro 
gigante da região, 2003 será um 
outro ano difícil. O governo ex-
comunista de Les Zek Miller vai 
poder gabar-se de muitos 
aspectos, menos de entrar para a 
União Européia este ano. Ele 
apoiará clara e apaixonadamente 
essa meta, principalmente 
porque colocou em jogo sua 
carreira política, apostando na 
obtenção de um voto afirmativo 
no referendo deste ano, 
prevendo a admissão na UE. A 

Polônia aceitará as poucos favoráveis 
condições impostas para entrar nesse clube 
seleto? Os acordos prevendo a agricultura e a 
livre circulação de pessoas serão aceitos no 
país? Fica a indagação. De toda forma, Miller é 
ajudado pelo apoio claro por parte do Papa 
João Paulo II e da incansável campanha do 
presidente do país, Aleksander Kwasniewski. 
 

Em 2003, a Polônia será ainda mais 
dividida entre ricos e pobres, cidades e vilas. A 
população polonesa marginalizada, em 
especial aquela do meio rural, vai se orientar 
para o lado dos populistas de extrema direita. 
O mais representativo desses líderes é Andrzej 
Lepper, líder incendiário dos fazendeiros, que 
vai conduzir uma oposição ruralista em 
Varsóvia, mas que no final não terá sucesso. A 
economia polonesa vai estagnar. Enquanto os 
financistas estarão preocupados com o 
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referendo, a moeda nacional, o zlot, vai 
desvalorizar. O desemprego alcançará 20%. 
Não serão tomadas medidas para a 
reestruturação dos complexos industriais 
produtores das maiores perdas. A Polônia 
continuará tendo uma balança comercial 
deficitária, da mesma forma que a capacidade 
de importar mais e mais se manterá, o mesmo 
acontecerá com a tendência de gastar mais do 
que suas condições permitem. Em 2003, não 
ficará bastante claro como o país poderá 
aumentar suas exportações para possibilitar o 
ingresso de divisas e gastos sociais e melhorar 
a condição de seus 38 milhões de habitantes. 
De qualquer forma, Varsóvia continuará sendo 
a cidade mais dinâmica da região, e os 
poloneses poderão se consolar, já que uma 
vez admitidos na União Européia, a sua voz 
contará.  
 

A Hungria e a Republica Tcheca terão 
um ano mais fácil. Os dois países estarão de 
acordo para entrarem na EU, mesmo em 
condições um pouco difíceis, mas aceitáveis 
politicamente. A Hungria continuará a luta 
contra seu próprio passado. Como na Polônia, 
os membros do governo do ex-comunista 
Peter Medgyessy serão absolvidos de seus 
pecados, o que só comprovará que também os 
membros da oposição conservadora 
colaboraram com o polícia secreta.  
 

Os tchecos remediarão os prejuízos 
produzidos pelas inundações e a economia 
continuará crescendo. Em Brno, os cidadãos 
mais ricos e empreendedores permanecerão 
no país e tomarão crédito nos bancos. A 
República Tcheca seguirá sendo a preferida na 

região para investimentos estrangeiros. Vaclav 
Havel, o presidente filósofo do país, terminará 
seu mandato de 13 anos, e será substituído 
por um novo mandatário de pouca expressão, 
refletindo a queda do entusiasmo dos eleitores 
pelas instituições governamentais.  
 

A Eslováquia não apresentará a 
mesma performance, mas não chegará a cair 
completamente. Um novo governo aparecerá 
como sendo mais populista do que o 
precedente, mas da mesma forma corrupto. 
Muito pouco será feito pela minoria rroma do 
país. Em 2003, a Eslováquia se movimentará a 
um ritmo bem mais lento, mas de qualquer 
forma para a direção certa, fato este, em 
grande parte, devido ao pequeno número de 
empresas estatais remanescentes, das quais 
se poderia roubar, e devido aos grupos de 
direitos humanos que atentamente monitoram 
o governo. Atenção para a pequena Eslovênia, 
vizinha da Itália na costa Adriático e primeira 
porção independente da velha Federação da 
Iugoslávia. O país se enquadra tão facilmente 
ao modelo ocidental, que é até difícil de 
acreditar que o mesmo viveu uma geração sob 
o calcanhar comunista.  
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