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BELO HORIZONTE 

 
Não é fácil sintetizar o turbilhão de 

acontecimentos que se abateu sobre nós, reles 
mortais, nas duas últimas semanas. Vejamos a 
progressão dos fatos:  
 

“Creditar o fracasso 
de Cancún às 
insuperáveis 

diferenças entre o 
Norte e o Sul é, na 

melhor das 
hipóteses, incorrer 

na vagueza dos 
discursos elásticos, 
que tudo aceitam e 

pouco definem, 
ignorando as 

mudanças 
sistêmicas e as 

novas realidades 
internacionais.” 
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De 10 a 14 de setembro, sediou-se em 
Cancún, México, mais uma etapa da rodada Doha de 
negociações da OMC. Da esperança de que mais 
alguns passos adiante fossem dados 
na agenda comercial, especialmente 
no tocante a commodities agrícolas, 
colhemos o "triunfo do fracasso", 
algo como a convicção de que, 
apesar de nada ter resultado de 
concreto das negociações 
comerciais, Davi derrubou Golias.  
Reza a lenda mexicana que os 
pobres e oprimidos conseguiram 
vencer os gigantes globais. Resta 
apenas definir-se vencer. Mas, 
afinal, quem se importa? Essa é 
uma questão de menor importância, 
dizem. Contanto que o "Sul Global" 
não tenha tombado... 

 
Em seqüência, em Nairóbi, 

Quênia, a 21 de setembro, abria-se 
a 13ª Conferência Internacional de 
Combate à AIDS na África. Mais 
uma vez, ouve-se em uníssono a 
condenação do desapreço dos países ricos para com 
os seus pares africanos. Demandam mais auxílio, 
mais atenção, mais cooperação para dar cabo ao 
flagelo do jovem continente. O Sul, novamente, opõe-
se ao Norte.  

 
Há outro evento, digno de nota, que polarizou 

o mundo. A fratura entre o Norte e o Sul também se 
observou no Seminário "Combatendo o Terror pela 
Humanidade", ocorrido em Nova Iorque, no dia 22 de 
setembro. O Norte, justiceiro global, é tachado de 
buscar unilateralmente a cessação do terror.  O Sul, 
identificado com freqüência com a origem dos atos de 
terror, é o defensor convicto do multilateralismo, as 
mais das vezes. 

 
Na esteira dos acontecimentos pregressos, a 

23 de setembro, a abertura da LVIII Assembléia Geral 

da ONU. Discursos inflamados, 
teatro de sombras, espetáculo da 
retórica. O Sul, ao que parece, 
tem um porta-voz brasileiro. O 
Norte, este passa por divisões.  
 

Velho e novo mundo se 
desentendem. Não é de hoje... 

 
Se o leitor, como eu, 

encontra-se confuso com a insistência 
nas abstrações geográficas e a 
convocação, a todo o momento, das 
alegorias "Norte" e "Sul", há de 
questionar: existe, em curso, um 
conflito do Norte contra o Sul nas 
relações internacionais? Para tentar 
responder a essa indagação, eu 
retrocederia um pouco. Ora: existe 
um "Norte" nas relações 
internacionais? Não passaria o "Sul" 
de um artifício retórico, importado de 
outras épocas?  Sobre o que digladiam 
essas partes? Não existiria cooperação 
entre o "Norte" e o "Sul"? Afinal, o 
Brasil é "Norte" ou é "Sul"?  Tais são 
as dúvidas que nos conduzirão na 
elaboração deste editorial. E as 
respostas, arriscaria dizer, não são tão 
simples quanto aparentam. 
 

 
O mosaico fluido das relações internacionais 
  
 Fala-se de categorias como o Norte e o Sul 
sem matizar-lhes o conteúdo. Intuitivamente, 
captamos por "Norte", ou países do Norte, o grupo 
de economias desenvolvidas. A rigor, não passariam 
de uma vintena, sendo, porém, responsáveis pela 
maioria absoluta do comércio internacional e por 
atingirem níveis de bem-estar inigualáveis entre as 
suas populações. Coincidência ou não, a maior 
parte destes países (exceções notáveis feitas a 
Austrália e Nova Zelândia) encontra-se no 
hemisfério Norte. Por outro lado, depreendemos por 
"Sul", ou países do Sul, o grande número de 
economias nacionais pobres, geralmente vitimadas 
pelas ondas históricas de imperialismo, com níveis 
de desenvolvimento social e humano bastante 
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inferiores àqueles logrados no Norte (o Norte reificado 
das relações internacionais). Para não fugir à lógica 
aqui apresentada, a maioria avassaladora dos países 
pobres do mundo está no hemisfério Sul, inda que a 
pobreza também habite o Norte (e.g., algumas 
economias em transição do Leste Europeu). Poder-se-
á dizer que, apesar de falho, o critério geográfico-
econômico reflete bem as assimetrias do planeta 
Terra. Não é o que nos parece, desde pronto. 
 
 Essa maneira de ver o mundo, forjada ao 
longo dos anos 1940 e 1950, é senão filha dos 
desenvolvimentos históricos dos séculos XVIII e XIX. 
Historiadores experimentados apontam que o 
conjunto das revoluções industriais, que acabou por 
contagiar o "Norte", inaugura o profundo fosso entre 
os ricos e os pobres. O imperialismo, peça pivot no 
quebra-cabeça da relação Norte-Sul, teria sido uma 
conseqüência 'natural' da industrialização maciça da 
Europa. Com o fim da II Grande Guerra, o 
enfraquecimento das potências européias e o 
desencadeamento dos movimentos de descolonização 
afro-asiática, fez-se o terreno fértil para a proliferação 
da lógica Norte-Sul. Os anos 1960 e 1970 foram ainda 
mais convidativos para a afirmação desta ótica. A 
intelligentsia dos países pobres insistia nos 
diagnósticos estruturalistas, nas visões sistema-
mundo, na necessidade de uma nova ordem 
econômica internacional (NOEI). "Terceiro Mundo", 
"Sul Global", "Grupo dos Não-Alinhados" e "G-77" - 
cada qual por razões distintas -  eram rótulos que se 
definiam, antes, pela negação do "Norte", tornando-
se, para todos os efeitos, intercambiáveis. A ONU, 
entidade recém-surgida, logo foi transformada na 
tribuna terceiro-mundista, vendo-se refém das 
maiorias automáticas na Assembléia Geral (os novos 
países independentes perfaziam 2/3 da AGNU) e do 
mecanismo de "sexto veto" no Conselho de 
Segurança (países do "Sul" uniam-se para bloquear a 
aprovação de resoluções no CSNU). A organização 
internacional, sob a batuta do Secretário-geral U 
Thant, asiático de Burma (atual Mianmar), passou por 
momentos de extrema contestação e desconfiança 
por parte dos países ricos. A dicotomia Norte-Sul 
movia (ou estagnava?) o mundo. 
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 O Sul, já àquela época, remetia a um 
mosaico caótico. Equador e Congo Belga tanto tinham 
de comum quanto de incomum. Mas a divisão Norte-
Sul, conquanto forçosa sob vários aspectos, tinha os 
seus méritos, os seus pontos de sustentação. O 
coesão do "Sul" (quando se observava) vinha da 
negação do "Norte" e de um certo senso de hierarquia 
nas diversas áreas temáticas em que houvesse 
intercurso de países ricos e pobres. Afinal, falávamos 
de ex-impérios e de ex-colônias. E de laços de 
dependência formais e informais bastante arraigados. 
Ao cabo, talvez fizesse algum sentido conceber os 
"anos dourados" do século XX como que regidos pela 
dinâmica Norte-Sul.  
 

E continua tudo como dantes, no quartel de 
Abrantes? É claro que não. As relações internacionais 

mudaram dramaticamente. A clivagem Norte-Sul 
tornou-se inadequada para descrever o complexo e 
multifacetado intercurso dos países no mundo. As 
lentes que enxergam o Norte e o Sul como blocos 
estanques e bem delineados podem mais confundir 
do que elucidar. É o que argumentaremos na 
seqüência: a desideologização das relações 
internacionais, gradativa a partir dos anos 1980, a 
emergência dos regimes internacionais, de novos 
temas e novos atores, a alteração dos equilíbrios 
nas várias áreas temáticas, o aumento sem 
precedente dos fluxos e a conseqüente 
planetarização das interações internacionais, todos 
esses são fatores foram responsáveis por carcomer 
o ancien régime da Guerra Fria e a anacrônica 
dicotomia Norte-Sul.  

 
Talvez alguns exemplos reforcem a nossa 

argumentação. Tomemos a agenda de 
desarmamento e segurança internacionais. O corte, 
antes, fazia-se entre os detentores da tecnologia 
nuclear para fins bélicos (P-5, vencedores da II 
Guerra Mundial) e os não-detentores. Havia uma 
divisa materialmente clara entre o Norte e o Sul. As 
grandes discussões desta agenda envolviam a 
proliferação vertical dos arsenais, especialmente os 
de EUA e URSS. Hoje em dia, Norte e Sul diluíram-
se. Se, por um lado, pulularam no Sul as zonas 
desnuclearizadas (Tlatelolco, Rarotonga, Bangkoc, 
Pelindaba), observou-se também a "proliferação 
horizontal", com o nascimento de novos países 
nucleares e "semi-nucleares"1 (Índia, Paquistão, 
Coréia do Norte, Israel, Síria, Irã). A hierarquia 
Norte-Sul, baseada na possessão legal de 
tecnologia nuclear, desfez-se. Como argumentou 
inteligentemente um teórico de Relações 
Internacionais, a distinção agora passa a ser entre 
os "have countries" e os "have-not countries".  

 
Outro tema que é reflexivo da inadequação 

de um corte Norte-Sul é o meio ambiente. Se, num 
passado próximo, a disjunção "desenvolvimento X 
defesa do meio ambiente" era vista como 
inescapável, contrapondo os países desenvolvidos 
(poluidores) e os não-desenvolvidos (e, portanto, 
não-poluidores), hoje esse debate prova-se 
falacioso. Ricos e pobres, mesmo que em doses 
diferentes, poluem e sofrem os efeitos dessa 
poluição global. Aquecimento global, acelerada 
redução da camada de ozônio, desflorestamento, 
poluição dos mares e outras temáticas de interesse 
comum têm desencadeado uma nova aliança com 
vistas à anulação de tais efeitos deletérios. 
Denuncia esse compromisso entre as partes a 
evolução qualitativa das discussões no lapso 
temporal de 20 anos, entre as Conferências Globais 
de Estocolmo e do Rio de Janeiro, pondo de um 
mesmo lado os antigos integrantes do Norte e do 
Sul e acentuando a tendência ao "oneworldism". No 
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rasto desta tendência, o desgaste da divisão Norte-
Sul é sentido em tantas outras agendas. Direitos 
humanos, narcotráfico, terrorismo, migrações etc. Em 
suma, falamos de preocupações globais, cujas 
manifestações transcendem o casulo dos Estados, 
requerendo uma aproximação não baseada em 
crenças simplificadoras e clivagens pré-concebidas, 
acaso intentamos prover-lhes soluções. 

EE E
dd d

ii i tt t oo o
rr r ii i aa a

ll l 

 
E o comércio internacional, que tanta 

polêmica tem alimentado? Aceitaria a perspectiva 
Norte-Sul como modelo explicativo? É improvável. 
Deixou em grande medida de existir a divisão 
internacional do trabalho entre países dominantes 
industrializados e países dependentes, exportadores 
de gêneros agrícolas e matérias-primas. Anota o 
historiador uspiano Boris Fausto: "em busca de mão-
de-obra barata, pelo menos em um primeiro 
momento, e como resposta às medidas protecionistas 
dos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, 
as grandes empresas transferiram parte de seu 
parque produtivo para esses países."2 A rigor, ocorreu 
uma internacionalização do processo produtivo. 
Houve novas ondas industrializantes, cabendo 
destaque àquela que deu origem aos "tigres 
asiáticos".  

 
Ao cabo da exemplificação, a meta-síntese da 

breve discussão que propomos: o debate sobre uma 
representação condizente das "forças" internacionais 
no Conselho de Segurança da ONU. Notar que o 
mecanismo ideológico do "sexto veto", tão familiar 
aos círculos dos não-alinhados, não mais se coaduna 
com os dias correntes. A intenção manifesta dos 
membros permanentes do CSNU - frise-se: intenção 
manifesta - é a de concertar esforços para a 
ampliação do número de condôminos desta estrutura 
central de poder do Sistema Internacional. Em vez do 
enfrentamento Norte-Sul, o diálogo e a possibilidade 
de cooperação e entendimento. Como recentemente 
manifesto pelo presidente francês Jacques Chirac, na 
abertura da LXIII Assembléia Geral da ONU:  

 
"La responsabilité principale du maintien de la 
paix et de la sécurité est dévolue au Conseil 
de Sécurité. il est donc essentiel à sa 
légitimité que sa composition reflète l’état du 
monde. L’élargissement s’impose. A de 
nouveaux membres permanents, car la 
présence de grands pays est nécessaire. La 
France pense naturellement à l’Allemagne et 
au Japon, mais aussi à quelques grands pays 
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique. Il faudra 
d’autres membres élus, aussi, pour améliorer 
encore la représentativité du Conseil. Sous 
l'impulsion déterminée des cinq membres 
permanents, chacun doit reprendre la 

discussion en ayant à l’esprit l’intérêt 
général."3 
 
O que se poderia concluir de tais 

pensamentos até então esboçados? Algumas 
considerações preliminares: (1) crescentemente, 
alinhamentos automáticos, ideológicos e retóricos 
têm dado lugar às alianças tópicas e pragmáticas, 
independente do enquadramento do país na 
dicotomia putativa Norte-Sul. As mutações e a 
inédita complexidade das relações internacionais 
contemporâneas abalam visões estruturais por 
demais abrangentes e planificadoras; (2) existe 
uma escalada da integração global, refletida em 
maior sinergia de forças entre o Norte o Sul. A 
sinergia faz perecer a referida divisão, vez que 
antigos "inimigos" passam a compartir dos mesmos 
objetivos; (3) se consideramos os fenômenos 
transnacionais, que não conhecem as bordas dos 
Estados, perde definitivamente o apelo a concepção 
monolítica Norte-Sul. A crise do Estado e a crise dos 
nacionalismos apenas aguçam esta realidade. 
 
 A perspectiva Norte-Sul das relações 
internacionais permanece satisfatória? Não mais, a 
nosso ver. Não passa de uma ferramenta 
anacrônica, de mero artefato de museu. Permitam-
me, por fim, aclarar o emprego inopinado que 
fizemos de duas figuras de linguagem, as quais, a 
nosso ver, poderão ajudar o leitor na visualização 
dos fenômenos abordados nas linhas retro.  
Primeiro, no título, menciona-se a expressão "areia 
movediça". Ao ensejo, faz-se alusão ao chão incerto 
por que têm caminhado os mais desavisados 
observadores da cena internacional, amparando os 
seus diagnósticos em realidades que não mais 
vigem. Creditar o fracasso de Cancún às 
insuperáveis diferenças entre o Norte e o Sul é, na 
melhor das hipóteses, incorrer na vagueza dos 
discursos elásticos, que tudo aceitam e pouco 
definem, ignorando as mudanças sistêmicas e as 
novas realidades internacionais. Segundo, propõe-
se a metáfora do "mosaico fluido", encerrando o 
sentido de um mosaico dinâmico, que assume uma 
forma distinta a cada novo ângulo que se lhe 
explora. Analogamente, para cada agenda das 
relações internacionais, é-se possível conceber um 
tipo de relação, uma espécie de padrão 
comportamental entre os países. Por hipótese, se 
nas discussões sobre o aquecimento global, Brasil e 
EUA atuam conjuntamente, não há garantias de que 
o mesmo ocorrerá nas negociações comerciais.  
 
A "Liga Extraordinária" e a vitória de Pirro 
 
 No início, G-20. No decurso das 
negociações de Cancún, chegou a ser batizado de 
G-25. Oficialmente, contudo, é o G-22. Esse 
engenho da diplomacia brasileira nada mais é senão 
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a re-edição de um dos tantos blocos de países pobres 
que se formaram ao longo da história. Traz em seu 
seio, entretanto, uma diferença fundamental: o nível 
de organização e de profissionalismo de seus 
métodos. Por isso, talvez, a ressonância atingida. 
Essa liga de países tais como o Brasil, a Índia, a África 
do Sul e a novata (e ainda tímida) China roubou a 
cena diplomática em Cancún.  
 
 Apesar da natural divergência de interesses 
entre as partes constituintes do G-vinte-e-poucos, é 
salutar reconhecer que não tenha perdido a sua 
unidade. Negociaram sempre de forma coesa e 
unívoca, malgrado as incitações separatistas de gente 
como Pascal Lamy e Robert Zoellick. O bloco, ao que 
se reportou, soube superar as contradições internas 
e, conjuntamente, empunhar bandeiras. 
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 Seria adequado, em vista de tal 
comportamento, tachar-se esse grupo como o 
representante oficial dos pobres do mundo? 
Dificilmente.  O G-22, liderado por potências médias 
industrializadas, não comungou da posição de 
inúmeros países africanos, só para lançar mão de um 
exemplo. A maioria dos africanos, aliás, veio agrupar-
se, no curso das discussões, sob a armadura do G-90, 
unidade negociadora conformada por países não só de 
África, como também de Caribe e Pacífico (ACP). No 
tocante às questões agrícolas, enquanto os primeiros 
[G-22] batalharam duramente para trazer abaixo os 
subsídios, os segundos [G-90] temiam sofrer 
represálias como a perda de "preferências especiais" 
dos seus produtos por parte de Europa/EUA/Canadá. 
A questão do algodão, produto sensibilíssimo para 
vários países africanos, também motivou a formação 
de um bloco à parte, capitaneado pelo Egito.   
 

Houve quem notasse uma certa diferença de 
postura entre um e outro bloco dos empobrecidos. A 
grande surpresa trazida pelo G-22, como afirmamos 
acima, foi o seu nível de organização. Um bloco 
maduro, bem-preparado e, sobretudo, pragmático. 
Não havia espaço para os cultores da retórica 
terceiro-mundista.  Já delegados de alguns outros 
países (especialmente os africanos, segundo a inglesa 
The Economist)4, como nos velhos tempos da 
descolonização afro-asiática, debatiam-se, de todas 
as formas, por provar que um outro mundo é 
possível. Que outro mundo? É o que resta saber, cara 
pálida. 

 
Saudada, em certos meios, como uma 

admirável resistência dos pobres do mundo aos 
desmandos do Norte, a débâcle das negociações 
comerciais de Cancún certamente custará caro. O 
ponto que permanece inatacado é: seria melhor um 
mau acordo (um acordo não-ótimo e assimétrico) a 
nenhum acordo? Há controvérsias. Estima-se que um 
bom termo quanto à queda das barreiras tarifárias 
teria elevado o PNB global em cerca de 500 bilhões de 
dólares até o ano de 2015, a maior parte da soma 

destinando-se aos países pobres. A obstrução a 
todo custo, dizem alguns técnicos do Banco 
Mundial, foi auto-destrutiva. No entanto, amargas 
experiências históricas de aberturas comerciais 
descuidadas dão consistência à defesa dos 
hesitantes negociadores. O Brasil, ele mesmo, tem 
na história de sua política externa registros de 
escolhas comerciais mal calculadas, como a adoção 
do chamado "sistema de tratados", no imediato 
pós-independência, que concedia, sem 
contrapartidas negociais, benefícios tarifários a uma 
série de nações, culminando por aleijar a infante 
indústria nacional.  

 
Derrotas indiscutíveis, essas de natureza 

pessoal, remontam às situações de Pascal Lamy e 
de Bob Zoellick. Este, cuja presença à frente do 
USTr era vista por analistas como um dos trunfos 
do presidente Bush para alavancar a sua re-eleição, 
em novembro de 2004, naufragou nas tentativas de 
alcançar um compromisso entre EUA/Europa e 
países em desenvolvimento. Aquele, cujo mandato 
como Comissário de Comércio da UE também expira 
em novembro de 2004, deixará o posto sem ter 
logrado qualquer avanço significativo para o 
comércio europeu. Uma infeliz coincidência. 
 

Num momento de crise de liderança mundial, 
conflitos entre unilateralistas e multilateralistas, 
impasse entre liberais e protecionistas, indefinição 
tout court, diplomatas tupiniquins distinguem-se por 
ditar o passo das negociações.  E as opiniões em 
relação ao papel jogado pelo Brasil em Cancún são as 
mais dessemelhantes. De um extremo, resgatamos as 
palavras de Fareed Zakaria, editor da celebrada 
Foreign Affairs: "acaso houvesse o prêmio do homem 
de Estado mais desastrado e tolo do ano, ele iria este 
ano para Luís Inácio Lula da Silva, cujo governo, mais 
do que qualquer outro, é responsável pelo empeno 
das negociações em Cancún"5. Do outro extremo, 
vem a anotação da revista francesa L'Express - celeiro 
do mestre Raymond Aron -, nas palavras de Georges 
Dupuy: "guiados pelo Brasil, que demonstra a sua 
dimensão de líder internacional, os países em 
desenvolvimento recusaram-se a assinar um acordo 
que julgavam favorável unicamente aos países 
desenvolvidos"6. A disparidade de percepções e 
análises espelhe talvez a difícil tarefa que é manter-se 
neutro, ou tentativamente imparcial, em relação ao 
tema do comércio mundial. 7 

 
Que não paire dúvida, no entanto: emerge 

o Brasil.  O jogo das nações, daqui para frente, será 
outro. Ao menos, para o nosso país. 

 

                                                 

                                                 
5 ZAKARIA, Fareed. "And Now, Global Booby Prizes" in: 
Newsweek, 29 de setembro de 2003. 
6 DUPUY, Georges: "L'OMC en Sursis" in: L'Express, 18 de 
setembro de 2003. 
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esse respeito. Confira. 4 "The WTO under fire" in: The Economist, 18 de setembro de 2003. 
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EEnnttrree  aa  UUttooppiiaa  ee  oo  RReeaalliissmmoo,,  aa  
PPoollííttiiccaa::  EEddwwaarrdd  CCaarrrr  
 
RIO DE JANEIRO 

 
Edward Carr, eminente 

historiador inglês, autor de um 
dos clássicos indiscutíveis das 
Relações Internacionais (“The 
Twenty Years’ Crisis 1919-
1939”), muito tem a nos dizer 
sobre um dos vetores centrais 
da disciplina – a definição da 
Política, como 
campo da atividade 
humana. A 
pertinência de sua 
análise, décadas 
após o lançamento 

da obra capital que lhe serviu de veículo, 
permanece inalterada – razão pela qual 
dedicarei este artigo a analisar, criticamente, 
seus argumentos, bem como investigar 
brevemente as alegações de que o mesmo 
teria sido um dos “pais fundadores” de uma 
das principais perspectivas teóricas das 
Relações Internacionais – o Realismo.  

 
O Capítulo II de “The Twenty Years’ 

Crisis 1919-1939” é parte fundamental dessa 
obra – é nela que o autor constrói seu 
argumento acerca da natureza da Política. 
Carr se debruça sobre a crise internacional 
corrente em sua época, buscando relacioná-la 
com ciclos históricos de maior amplitude, 
verificando, ainda, a capacidade explicativa dos 
instrumentos de análise então disponibilizados pela 
recém-nascida disciplina das Relações Internacionais. O 
autor caracteriza a trajetória humana no campo da 
Política (tanto nacional quanto internacional) como o 
resultado do embate perene de duas perspectivas (ou 
“visões de mundo”) que informam a análise e a ação 
dos homens - a Utopia e o Realismo. A ineficácia dos 
citados instrumentos de análise - que, mais, teriam 
contribuído diretamente para a conformação da crise 
internacional de então - é situada no marco desse 
confronto entre perspectivas. A disciplina das Relações 
Internacionais, informada decisivamente em seu 
nascimento pela perspectiva Utópica, afastou-se cada 
dia mais dos processos mais comuns da realidade 
internacional, tendo, portanto, adquirido parca 
capacidade explicativa. A empreitada do autor, 
portanto, visa também a reformular a disciplina, 
atuando sobre suas próprias vigas mestras. O “timing” 
do lançamento da obra (1939) nos indica que Carr não 
imaginava que sua contribuição fosse valiosa somente 
para os pósteros - é razoável imaginar que o autor 
fizesse assim uma “conclamação” a seus 

contemporâneos, antes que o “pior” ocorresse - como, 
afinal, viria a ocorrer pouco tempo depois. Não obstante, 
o valor da obra, bem como sua influência, persistem 
décadas após seu lançamento. 
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Para os propósitos do presente artigo, podemos 

agrupar as muitas subdivisões e temas abordados no 
Capítulo II em seis principais “momentos”: 

 
1. A construção da perspectiva Utópica 

nos tempos modernos e seu 
transplante para o plano 
internacional, após o flagelo da 
Primeira Guerra Mundial (dando 
origem, pois, à disciplina das 
Relações Internacionais, bem como 
deflagrando os “vinte anos de 
crise”); 

2. O choque entre a perspectiva Utópica 
moderna e a crise internacional 
revela a ineficácia da primeira (Carr 
caracteriza esse momento como o 
das “brechas” ou “rachaduras” no 
“edifício utópico”). Necessidade de se 
encontrar novos instrumentos de 
análise. Para esse fito, o autor crê 
que, não sendo suficiente a 
demonstração da ineficácia prática da 
Utopia, torna-se necessária a própria 
demolição do “edifício utópico”, 

através de aguda crítica informada pela perspectiva 
Realista; 

“O grande drama
político dos 

homens consiste 
no fato de que a 
vida política se 
compõe de dois 
planos - Utopia 

(Ideais, Moral) e 
Realidade 

(Instituições, 
Poder) - que 

jamais se 
encontram e são 

mutuamente 
incompatíveis”. 

3. A construção da perspectiva Realista em 
contraposição à perspectiva Utópica; 

4. A demolição do “edifício utópico” pela crítica Realista 
(demonstração do “jogo de projeção de interesses 
particulares, contextualizados por detrás dos 
princípios universais e atemporais” da Utopia). A 
crítica Realista retira qualquer solidez à própria 
estrutura do argumento Utópico, explicando-a, em 
seguida, à luz do próprio argumento Realista; 

5. “Crítica da Crítica”: Carr afirma que a crítica Realista 
é insuficiente para explicar a realidade. O autor 
submete a própria crítica Realista à crítica, concluindo 
pela existência de quatro obstáculos insuperáveis 
para esta perspectiva; 

6. Conclusão: Carr localiza o “drama político humano” no 
eterno confronto entre Utopia e Realismo, ambos 
incapazes de explicar a realidade por si sós. A Política 
pode ser entendida como um ciclo incessante de 
construção da Utopia, derrubada do “edifício utópico” 
pela crítica Realista, “involução” da mesma crítica 
Realista e retorno da Utopia. 



  
Inicialmente, Carr data o nascimento tanto da 

Utopia quanto do Realismo modernos no início do 
Renascimento, a partir da implosão da “Respublica 
Christiana” medieval. Este fato representou o 
esgotamento de dilatado período de predomínio da 
Utopia, motivando o surgimento de correntes que se 
dispunham a construir uma nova compreensão da 
Política, lançando mão de aguda critica. A novidade 
trazida por Maquiavel à cena do pensamento político 
não se esgotou na inversão dos conceitos de então - a 
Política passava a informar a Ética, e não o contrário. 
Maquiavel patrocinou uma visão causalista da História, 
situando no seu interior a validade de seus preceitos, 
propondo-se a estudar “principados que realmente 
existiram”. A prática passava, pois, a informar a teoria. 

Para Carr, não obstante as teses benthamianas 
tenham encontrado terreno fértil na Inglaterra e outros 
países liberais no século XIX, seu fôlego foi dos mais 
curtos. Filósofos, psicólogos e mesmo cientistas políticos 
liberais (temerosos do estabelecimento de uma “ditadura 
da vontade” de uma maioria de socialmente 
desprivilegiados) minaram o argumento de Bentham. 
Curiosamente, no mesmo período verificou-se o 
progressivo transplante das teses benthamianas para o 
plano internacional. Aventaram-se teses relativas à 
existência de uma “sanção moral” da opinião pública 
mundial; clamou-se por uma “missão civilizatória” que 
ensinasse a todos os povos e nações o “caminho da 
felicidade”. Tais teses, entretanto, não evitaram o eclodir 
da Primeira Guerra Mundial. A Guerra, no entanto, 
conferiria nova força ao argumento, ensejando um 
movimento de “reconstrução” da estabilidade 
internacional fundada nos moldes do século XIX (cujo 
sucesso imaginava-se derivado do pensamento de 
Bentham) e maximizando a influência de um agente 
benthamiano - os Estados Unidos do presidente Wilson.  

 
O assalto maquiaveliano, propagado por seus 

herdeiros (Bacon, Hobbes, Bodin, Spinoza etc.) motivou 
imediata reação no pensamento utópico. Dada a 
desagregação da unidade política européia associada à 
Religião (ou seja, falência prática do argumento da 
“providência divina”), buscou-se então um marco 
secular para promover a continuidade da perspectiva 
em questão. Em consonância com o emergir das 
“Ciências da Natureza”, buscou-se analogamente 
delimitar “Leis da Natureza” que governassem os 
homens em suas interações políticas - leis apodídicas 
(universais, atemporais, necessárias), dedutíveis dos 
fatos “naturais” da vida política via Razão. Estavam 
lançadas as raízes remotas do movimento Iluminista, 
otimista acerca da “perfectibilidade” das ações humanas 
governadas pela Razão “autônoma”.  

 
O autor, em seguida, dedica-se a demonstrar que o 

argumento benthamiano não possui valor explicativo a 
priori, tampouco pode explicar sozinho o “sucesso” do 
século XIX. Uma das pedras angulares da análise de Carr 
é pela primeira vez empregada: a diferenciação entre uma 
conjuntura específica, à qual um determinado padrão 
moral se adapta (podemos nomeá-la “afinidade eletiva”), 
e a eficiência apriorística de um padrão moral 
supostamente universal. O sucesso do liberalismo no 
século XIX ocorreu em limitado número de países e deriva 
diretamente do estágio de desenvolvimento econômico 
dos mencionados - não sendo, portanto, fruto da 
eficiência “evidente” do benthamismo. Daí Carr aponta o 
fracasso das tentativas futuras de “exportação” dos 
modelos liberais para outras partes do mundo. 

 
Nesse momento, tomava nova forma a 

perspectiva Utópica. A Razão torna-se o tribunal das 
ações humanas, julgando seus atos com base num 
padrão acessível a todo indivíduo (este, dotado de 
Razão, torna-se elemento central da análise, em 
detrimento de outras entidades). Não muito mais tarde, 
porém, uma entidade em especial passaria a ser 
analisada analogamente ao comportamento dos 
indivíduos - o nascente Estado nacional. Diga-se de 
passagem, a metáfora do “Estado como indivíduo” é 
comum tanto à Utopia quanto ao Realismo.  

 
O foco da análise, nesse momento, muda para o 

imediato pós-Primeira Guerra Mundial, no qual emergiu 
uma organização (Liga das Nações) destinada a ensejar a 
solução pacífica dos conflitos entre Estados, promovendo 
a Paz mundial, evitando assim uma nova grande guerra. 
O autor situa a Liga num momento de fortes tendências 
Utópicas (já manifesto na Conferência de Paz de 
Versalhes, 1919) –, ameaçada pela tentação de ser 
instrumento “perfeito” em termos teóricos, mas pouco 
eficiente em termos práticos. Carr considera que a Liga foi 
criada de maneira auspiciosa - levando em conta a 
realidade política de sua época (portanto, coerente com a 
História). Não obstante, seu fracasso torna-se questão de 
tempo, uma vez que as lideranças políticas da época não 
lhe conferem muita importância. Uma profecia auto-
realizável começou a operar - os líderes que não deram 
importância à Liga abriram caminho para que utópicos a 
controlassem, impedindo sua eficiência futura. Carr afirma 
que a Liga se prestou, daí em diante, a construir catálogos 
de soluções ”razoáveis” para as querelas que lhe eram 
apresentadas. 

 
Retornando a análise da Utopia moderna, 

verifica-se sua consolidação na obra do filosofo inglês 
Bentham - sumarizada na máxima “a maior felicidade 
para o maior numero possível”. Realizando a passagem 
da “razão iluminada” dos intelectuais para o prosaico 
“bom senso” das massas, a nova Utopia ampliava seu 
“apelo” como leitura da realidade – tornando-se 
acessível (bem como desejável) a todos os seres 
humanos. Um dos corolários do pensamento de 
Bentham é a importância conferida à chamada “opinião 
pública” - se todos os homens podem (e julgam) 
corretamente, buscando o maior dos bens para o maior 
número possível de contemplados, não pode haver 
referencial mais correto, nem melhor caminho para a 
felicidade, do que o somatório de todas as opiniões.    
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O naufrágio da Liga é concomitante ao naufrágio 
do benthamismo no plano internacional. A “sanção 
moral” da opinião pública mundial (tida como infalível 
e/ou predominante, no longo prazo), endossado pela 
Liga, demonstra-se incapaz de evitar a escalada das 
tensões internacionais, tendo lugar uma série de 
invasões e confrontos. Ao mesmo tempo, o bastião do 
Livre Cambismo internacional - a Inglaterra - renega 
este princípio tido como fundamental para os utópicos, 
tudo no mesmo ano de 1931. Paulatinamente o foco da 
ação internacional volta-se para sanções materiais e 
militares, mas é tarde para salvar a Liga. Digna de nota 
é a constatação de Carr da disparidade entre o discurso 
de Wilson e as ações dos Estados Unidos no plano 
internacional. 
  

A resposta da Utopia à espiral de tensão no plano 
internacional é simples: trata-se de decidir se os líderes 
políticos foram negligentes na aplicação dos princípios 
(supostamente) universais (a tese da traição), se não 
os compreenderam corretamente (a tese da tolice) ou 
se agiram movidos pelo interesse egoístico (a tese da 
mesquinharia). Carr contrapõe ao simplismo da réplica 
Utópica a complexidade dos fatos, desvelando o abismo 
existente entre a teoria e os problemas por ser 
resolvidos. Ele propõe, então, a hipótese da falência da 
Utopia moderna. Tal argumento requer uma verificação 
prévia: tinha-se que a Utopia havia sido bem-sucedida 
no séc. XIX, conquanto falha no séc. XX. O autor, 
então, debruça-se sobre o séc. XIX e sua relação com a 
Utopia. O ponto de partida de Carr é um dos problemas 
fundamentais da Política – “por que os homens 
obedecem?” O autor localiza na História duas respostas 
distintas, associadas respectivamente à Utopia e ao 
Realismo. Para a primeira, os homens obedecem porque 
agem promovendo o Bem Comum (fundado numa 
“intuição do correto”), sacrificando seus interesses 
particulares. Para os últimos, os homens obedecem 
porque incide sobre eles a ameaça, velada ou explícita, 
do uso da força física por parte de outros homens. Os 
Utópicos não têm como explicar racionalmente o curso 
de ação que leva os homens a obedecer, ao contrario 
dos Realistas. Para os primeiros, a Política deriva da 
Ética - o contrário ocorre para os últimos. Carr 
considera ambas as alternativas dignas de objeção, na 
medida em que as “conquistas históricas da Razão” 
impõem-se à perspectiva Realista, conquanto os 
utópicos não justifiquem racionalmente seu curso de 
ação. A Utopia, no entanto, aparentemente resolve seu 
impasse com a identificação entre o Bem Comum e o 
interesse particular de cada indivíduo (ou Estado, 
levada a cabo a metáfora já mencionada). Se os 
indivíduos, racionalmente, têm acesso ao Bem Comum 
e este coincide com seus interesses, está plenamente 
explicado o curso de ação humano. A desarmonia seria 
fruto de cálculo incorreto ou ignorância. Surge a teoria 
da Harmonia de Interesses, segundo pilar da Utopia 
moderna (ao lado do decaído benthamismo). 
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Confrontado com o aparente sucesso utópico, via 

Harmonia de Interesses, no séc. XIX (manifesto no 

predomínio da economia “clássica” de cunho smithiano, 
promotora do princípio do “Laissez-Faire”), Carr identifica, 
de forma brilhante, uma afinidade eletiva entre o estágio 
de desenvolvimento capitalista na Inglaterra de então, o 
grupo que controlava o poder político na Inglaterra da 
época e o contexto internacional de então (no qual a 
Inglaterra ocupava papel central). Dessa conjunção - 
cenário ideal para o florescer da tese da Harmonia - 
derivou a idéia de que a mesma tese seria válida para 
todos os países, em qualquer época. A prosperidade, 
afinal, parecia infinda! Não foi o que se verificou, no 
entanto. A sobrevivência da tese da Harmonia, para Carr, 
não seria fundada na sua eficiência, mas na sua 
apropriação ideológica por um grupo dominante 
(industriais-colonialistas), com interesses diretamente 
atendidos pela contínua adesão da sociedade à tese. 

 
A Harmonia de Interesses prosperou por algum 

tempo, enquanto havia terreno farto para a expansão 
econômica, enquanto a Inglaterra não teve rivais sérios 
em seu caminho e enquanto as “fricções” do Nacionalismo 
não se fizeram vigorosas (pois os proponentes da 
Harmonia de Interesses eram entusiastas apoiadores do 
princípio da autodeterminação dos povos). Ainda podia-se 
pensar que, buscando promover seus interesses, os 
Estados promoviam concomitantemente o Bem Comum. 
Uma vez claro que os interesses de Estados como 
Alemanha e Estados Unidos eram mais bem atendidos 
com protecionismo econômico do que com livre comércio, 
e uma vez estes tornados concorrentes sérios da 
privilegiada Inglaterra, a Harmonia fragilizou-se. Seus 
proponentes tentaram mantê-la viva, incorporando o 
argumento da competição interestatal não como “caso 
desviante”, mas como “normalidade”, em sintonia com a 
“maré determinista” em voga na metade do século XIX, 
dentro e fora das Ciências Sociais (Hegel, Marx, Darwin). 
Acoplou-se à Harmonia de Interesses uma “hipótese 
auxiliar” - o Bem Comum equivaleria aos interesses dos 
setores “competitivos” da sociedade. Estava justificado o 
Imperialismo e, aos poucos, os interesses particulares por 
detrás do discurso universalista utópico se desvelavam, 
diria Carr. 
  

As diversas formas de “darwinismo” social e 
similares, mais que teorias da superioridade de povos e 
nações, legaram para a teoria política internacional uma 
série de reações à Harmonia de Interesses. Pressão 
doméstica dos setores potencialmente “perdedores” na 
competição social fizeram com que os Estados 
estabelecessem “redes de proteção” social, bem como os 
Estados desfavorecidos na competição internacional 
adotaram medidas de proteção e “fechamento” no plano 
internacional. A Harmonia de Interesses implicava uma 
ameaça potencial à sobrevivência de Estados e 
populações, perdendo adeptos. Em pouco tempo, passou 
a ser defesa quase que só por britânicos e norte-
americanos. Assim, caía por terra a idéia de que todos os 
Estados fossem igualmente interessados na Paz - talvez 
Estados que estivessem numa posição privilegiada o 
fossem, bem como todos o seriam caso estivessem em 
situação similar. Tampouco o argumento do 



“internacionalismo” era desprovido de “segundas 
intenções”. Por trás do Estado que conclama os demais 
a unir forças em nome da “solidariedade internacional”, 
esconder-se-ia um candidato a “hegemon”, para Carr.  

 
Carr atinge, mediante a derrocada Harmonia de 

Interesses, consciência acerca da relatividade do 
pensamento humano. Princípios universais escondem 
interesses particulares, formados numa conjuntura 
específica (algo que a crítica marxista já havia 
apontado). Os utópicos não atentam para esse fato, 
preferindo identificar seu interesse particular com o 
Bem Comum. O Nacionalismo econômico protecionista 
era condenado pelos utópicos como um “tiro no próprio 
pé” dos seus proponentes. No entanto, recusavam-se a 
crer que tal comportamento fosse justificável no 
atendimento dos interesses de países que não eram 
centrais (ou que um dia desejassem sê-lo), 
diferentemente da Inglaterra. A própria Inglaterra 
lançara mão de medidas protecionistas, num passado 
remoto. 
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O autor leva o argumento utópico ao seu limite, 

ataca seus pontos centrais, expondo-os contra o pano 
de fundo da crise internacional que somente se agrava. 
Carr demonstra a falência do edifício utópico, a 
ineficiência de suas prescrições e o crescente descrédito 
que se seguiu. Mas apontar as brechas e insuficiências 
do edifício utópico não seria suficiente para um 
adequado entendimento da realidade, para Carr - a 
crítica (Realista) deveria demonstrar a fragilidade 
estrutural da Utopia, demolindo-a por completo para 
permitir a reconstrução do entendimento humano em 
bases mais sólidas. Hora de abordarmos a crítica 
Realista, pois. 
 O autor retoma as conclusões obtidas mediante 
o desgaste da Utopia - a Historia é uma seqüência de 
causas e efeitos racionalmente apreensíveis, não 
dirigidos pela imaginação (como pensavam os 
utópicos); a teoria surge para justificar a prática, a 
Moral é produto da estruturação do poder político em 
uma determinada época. O pensamento humano, ainda, 
é relativo e condicionado. Carr remonta todas essas 
teses à destruição da unidade política medieval, 
centradas na figura de Maquiavel. Esse pensador seria, 
portanto, o fundador da perspectiva Realista? Carr 
menciona tal perspectiva como sendo uma constante na 
História, apenas desfavorecida no passado por não 
possuírem grande influência (política) seus proponentes 
entre os gregos, romanos e medievos. 

 
A perspectiva Realista, desde Maquiavel, teria 

sofrido alterações, incorporando o sentido “progressista” 
da História no séc. XVIII (fato também verificado na 
Utopia). Diferentemente da Utopia, porém, o Realismo 
não se preocupou com um padrão ético universal 
atemporal - dando, pois, origem a inúmeras escolas de 
pensamento que englobaram desde Hobbes e Bodin a 
Hegel e Marx.  O determinismo do séc. XIX não apagou 
o sentido fundamental Realista de que não há verdade, 
em termos políticos, fora da História - só à luz das 

lentes desta o passado e o futuro podem ser julgados. Os 
vitoriosos que a História apresenta condicionam o rumo 
futuro dos acontecimentos - e as teorias que surgem para 
justificá-los. Influência considerável também exercem os 
modismos intelectuais e acontecimentos sociais 
marcantes. A evolução teórica também é, portanto, 
historicamente governada. 
  

O golpe decisivo, final, da crítica Realista sobre a 
Utopia é a demonstração de que os utópicos, defensores 
de padrões universais, atemporais e “neutros”, defendem 
(de forma consciente ou não) interesses particulares, 
produzidos num determinado contexto social e atendendo 
aos ditames de determinado período histórico. A leitura 
dos utópicos da realidade não é uma leitura “neutra”. Uma 
vez consolidado tal argumento, desaba a Utopia moderna. 
Sobre suas ruínas os homens deverão reconstruir seu 
entendimento da realidade. Estaria aberto, assim, o 
caminho para que o Realismo explique a realidade por 
completo, “de uma vez por todas”? 
  

É a partir desse instante que percebemos a 
originalidade e relevância da contribuição de Carr para o 
entendimento das Relações Internacionais em todo o seu 
vigor. Carr assume uma posição pouco comum - quiçá 
única - entre os autores que contribuíram para o emergir 
da perspectiva Realista, considerando que o Realismo, 
necessário e suficiente para demolir o claudicante edifício 
utópico, é igualmente insuficiente para construir um novo 
edifício de forma definitiva, não conseguindo explicar a 
realidade de forma completa. O autor submete a própria 
crítica Realista à crítica, conforme o ocorrido com a Utopia 
– e ela não sai ilesa de tal processo. 

 
Carr acredita ser impossível levar a cabo o que 

chama de “Realismo congruente e concreto”, derivando 
daí  limites intrínsecos à capacidade do Realismo em 
explicar a realidade. Inicialmente, o Realismo motiva uma 
idéia da política como processo infinito, algo 
incompreensível e inatingível para os homens. Via de 
regra, autores Realistas, “dando o braço a torcer”, 
reconhecem um objetivo finito último da Política – com o 
erro, no entanto, de localizar tal “telos” fora do processo 
histórico (caso de Marx). Carr aponta que a Política é um 
processo continuo, mas que visa a um objetivo finito. Em 
seguida, ao identificar um elemento emocional/irracional 
motivado pela busca política de objetivos finitos, como se 
estes fossem infinitos (por exemplo, no argumento das 
“guerras para acabar com as guerras” etc.), Carr vê uma 
deficiência no poder explicativo Realista, incapaz de 
explicar tal fenômeno. Em seguida, Carr aponta a 
insuficiência de “espaço” na perspectiva Realista para a 
realização de julgamentos morais acerca da Política, 
reificando a realidade e esvaziando de qualquer sentido o 
pensamento objetivo. Mais grave –  autores Realistas 
nunca deixam de fazer julgamentos de valor e prescrições 
morais em seus escritos, denunciando o fracasso do 
Realismo em lidar com a Moral. Finalmente - falha mais 
grave - o Realismo não oferece campo para a ação 
objetiva e significativa na Política (dada combinação de 
determinismo objetivo dos fatos e relativismo de nossos 



pensamentos e ações). Daí deriva inexoravelmente que 
o máximo que podem os homens conhecer da realidade 
é contemplá-la passivamente (como na filosofia de 
Schopenhauer), o que para Carr seria inaceitável. 

 
Dessa forma, considero “exagerada” a apropriação 

do pensamento de Carr feita pelos Realistas após a vitória 
deste sobre os utópicos (no que foi, para muitos, o 
primeiro “Grande Debate” das Relações Internacionais). 
Fazendo analogia com a própria obra abordada, a crítica 
Realista que Carr emprega de maneira bem-sucedida 
contra os utópicos não faz dele automaticamente Realista, 
da mesma forma que a “demolição do edifício utópico” 
não confere à crítica Realista estatuto de explicação 
definitiva da realidade. Insistir em Carr como puro 
Realista implica descaracterizar o elemento central de sua 
análise - a Política como composta de Utopia e de 
Realismo, ambas as perspectivas isoladas incapazes de 
explicar completamente a Realidade. Seria possível um 
“Realismo Crítico”? Certifico-me apenas quanto à justiça 
do adjetivo “crítico” para qualificar Carr. À semelhança da 
qualificação conferida por Williams & Booth a Kant 
(Teórico sem Limites) 13, eu nomearia Carr um “Crítico 
sem Limites”. Entendo que seu pensamento supera em 
escopo o Realismo e que ele dificilmente se encaixa em 
outras correntes teóricas, constituindo, como Kant, quase 
um “universo paralelo” – constatação que abre espaço 
para a intrigante empreitada de analisar as múltiplas 
possibilidades de contribuição “carriana” para o estudo 
das Relações Internacionais, para além do Realismo.

 
Dessa forma, Carr conclui que a explicação da 

realidade não reside exclusivamente nem na Utopia, 
nem no Realismo. O pensamento político lúcido deve 
basear-se em elementos de ambos. A História é cíclica, 
com ascensão periódica da Utopia, demolida em seguida 
pela crítica Realista e esta, por sua vez, mostra-se 
insuficiente para erigir sozinha novo edifício, ensejando 
o retorno da Utopia.  “O grande drama político dos 
homens consiste no fato de que a vida política se 
compõe de dois planos - Utopia (Ideais, Moral) e 
Realidade (Instituições, Poder) - que jamais se 
encontram e são mutuamente incompatíveis” 8 
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Tal análise, eivada por imensa originalidade, 
distancia Carr não somente dos pensadores de seu 
tempo, mas de seus “seguidores” Realistas – fato que 
uma análise crítica de sua contribuição para as Relações 
Internacionais não demora a notar. Creio, por um lado, 
que Carr possa ser considerado um precursor do 
Realismo, no sentido de que ele foi um dos primeiros a 
sistematizar vários dos axiomas mais caros a este 
programa de pesquisa. Por outro lado, paralelismos 
entre a obra de Carr e outras escolas de pensamento 
foram notadas por diversos autores. Chris Brown 9 
qualifica Carr como “quase marxista” (dada a 
importância com que os constrangimentos do mundo 
material informam o pensamento dos agentes 
internacionais, no dizer de Carr, bem como sua análise 
da Harmonia de Interesses como prática e discurso 
hegemônicos). Coadunando Carr com a tipologia do 
Realismo feita por Grieco 10, vemos imensas 
discrepâncias - destaque para a não-centralidade do 
Estado e à aguda continuidade existente entre as 
esferas interna e externa dos Estados. Mesmo assim, 
autores como Burchill 11 não hesitam em qualificá-lo 
como bastião do Realismo, por notarem insuficiência de 
argumentação acerca da relevância da Utopia, mesmo 
caracterizada a insuficiência do Realismo. Outros 
autores, como Martin Wight  12 , preferem analisar de 
forma crítica o conteúdo de “The Twenty Years’ Crisis 
1919-1939”, situando-o num contexto intelectual 
(anglo-saxão) que Wight qualifica como “patológico”, 
severamente afetado pelas mazelas da guerra, 
argumento que não compartilho. 

 

                                                

8 CARR, Edward. The Twenty Years Crisis, Haper Torchbooks, 1964, part 
II (The International Crisis), p.95 
9 BROWN, Chris. Understanding International Relations. London, 
Macmillan, 1997, p.21-54 
10 GRIECO, Joseph. “Realist International Theory and the study of World 
Politics” in M.W.Doyle & G.J.Ikenberry (eds). New Thinking in 
International Theory. Westview Press, 1997, pp.163-201 
11 BURCHILL, Scott. “Realism and Neo-realism” in S.Burchill & 
ªLinklater. Theories of International Relations, London, Macmillan Press, 
pp.67-92  
12 CLARK, Ian “Traditions of Thought and Classical Theories of 
International Relations” in Ian Clark (ed.) Classical Theories of 
International Relations, London, Macmillan Press, 1996, pp 1-19  

13 WILLIAMS, Howard & BOOTH, Ken. “Kant - Theorist Beyond Limits” in 
Ian Clark (ed.) Classical Theories of International Relations, London, 
Macmillan Press, 1996, pp 71-98 



 
 

 
 
 

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

 

DDooss  ddiilleemmaass  ddaa  PPoollííttiiccaa  EExxtteerrnnaa  
aammeerriiccaannaa,,  ddaa  rreeccoonnssttrruuççããoo  ddoo  IIrraaqquuee  ee  
ddaass  ppeerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  aa  OONNUU  

                                                

 
 

LONDRES 
 
Das principais abordagens de Política Externa 
americana 
 

Desde o momento de sua independência, os 
formuladores da política externa americana se 
deparam com dilemas que fazem a questão de intervir 
ou não no Iraque desprovida de qualquer novidade. 
Em verdade, os debates que se travaram nos círculos 
políticos e intelectuais americanos sobre esta questão 
simplesmente repetem argumentos 
forjados há longa data.   

 
Exemplo representativo de 

tais debates é, como afirma Henry 
Kissinger, a diferença de visões 
entre dois presidentes americanos 
do início do século XX, Woodrow 
Wilson e Theodore Roosevelt. O 
primeiro acreditava que a liderança 
americana no cenário internacional 
deveria se basear na força sublime 
de suas instituições democráticas e 
altivez de seus valores morais. 
Evitando o uso da força, mas sem 
se esquivar de suas 
responsabilidades na arena 
internacional, a América, na visão 
de Wilson, deveria funcionar como 
um farol cujo brilho altruísta 
inspiraria e exporia o melhor 
caminho para as outras nações do 
mundo.14   

 
  Theodore Roosevelt, por sua vez, enxergava 
na política externa de seu país um instrumento não 
de apregoamento de valores sublimes, mas sim algo 
pelo qual os interesses nacionais, como busca de 
poder e segurança, seriam pragmaticamente 
procurados. Nas palavras de Kissinger,  

“Roosevelt started from the premise 
that the United States was a power like any 
other, not a singular incarnation of virtue. If 
its interests collided with those of other 

countries, America had 
the obligation to draw 
on its strength to 
prevail.”  15 

 

 
                                                14 KISSINGER, H. Diplomacy. (Nova Yorque: Simon & Schuster, 1994) 

pp 45-50 

 
 O debate dentro das 
esferas políticas americanas, 
então, se sofisticou com o 
advento e ganho de 

importância das organizações 
internacionais ao final da Segunda 
Guerra, já que estas trouxeram consigo 
a idéia de que a paz e a prosperidade 
internacionais seriam alcançadas caso 
houvesse concerto e concordância, 
mesmo que frágil, entre os membros 
da comunidade internacional e, 
principalmente, entre as grandes 
potências.  
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O estudioso da política externa 

americana, Joseph Nye Jr., afirma ser 
possível classificar as vertentes da 
política externa americana, a partir de 
sua ascensão ao status de potência no 
sistema internacional, em três 
categorias: isolacionismo, 
unilateralismo e multilateralismo. A 
primeira das categorias, que 
predominou do New Deal até a entrada 
dos EUA na Segunda Guerra, tem sua 
importância substancialmente 

diminuída, principalmente após os ataques de 
setembro de 2001, já que a renúncia de se envolver 
nos assuntos mundiais não diminuiria a 
vulnerabilidade americana, pelo contrário, até mesmo 
a potencializaria. 

"(...) o mais 
importante nesta 

que casos similares à 
invasão do Iraque são 
encontrados ao longo 

da história. Seria 

como um marco 
tórico que evidenc

a total supressão de 

manutenção da paz 
internacional, já que a 

ONU nunca foi um 
modelo de eficácia em 
evitar a guerra quando

um órgão que havia 
sido responsável pela 

 
o interesse das 

grandes potências 
estava em jogo." 

discussão é enxergar 

inapropriado colocá-lo 

his ia 

 
 A querela principal fica, destarte, entre os 
unilateralistas e os multilateralistas. Nye conceitua 
como unilateralistas aqueles que definem uma 
abordagem em que os valores americanos devem ser 
promovidos pelo mundo, mesmo que não se conte 
com a aprovação de outros países, e a benevolência 
das intenções e liderança americana bastam para 
justificar suas intervenções. A fonte da rivalidade 
frente aos EUA é mais o seu poderio incontestável que 

 
15 Idem p. 39 



sua suposta arrogância. Portanto, uma política 
externa mais comedida não eliminaria os 
ressentimentos contra o país. Ademais, a busca pela 
aprovação da comunidade internacional teria o efeito 
de solapar a vontade interna e criar confusão quanto 
às metas estadunidenses. Ainda, os unilateralistas 
defendem a resistência contra a intromissão do 
Direito Internacional nos interesses americanos, já 
que a nação é forte e rica o suficiente para convencer 
os outros a se adaptarem às suas preferências16. Esta 
vertente foi  a adotada por George W. Bush quando 
este escolheu pelo ataque ao Iraque não respaldado 
pelo direito internacional. 
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 Os multilateralistas compartilham com os 
unilateralistas a idéia de que os EUA devem se 
engajar no sistema internacional com vistas à 
promoção de seus valores. No entanto, diferenciam-
se daqueles no sentido de que têm uma maior 
preocupação em alcançar um certo grau de 
legitimidade internacional para seus engajamentos, 
através, principalmente, de articulações alcançadas 
nas Organizações Internacionais.  
 
Da fase pós-conflito no Iraque 
 

Embora a Guerra do Iraque tenha sido ganha 
com considerável rapidez, facilidade e reduzidas 
baixas, através do que se convencionou chamar de 
“war lite”, os verdadeiros problemas vieram à tona no 
período de ocupação e reconstrução do país. Este tem 
se revelado um caminho sôfrego, conturbado e 
custoso para seguir sozinho. Além de ainda serem 
necessárias enormes somas para a implementação da 
infra-estrutura necessária, a situação política e a 
segurança no país se encontram voláteis e instáveis, 
a exemplo das contestações levantadas contra o 
Conselho de Governantes, que supostamente deveria 
administrar a transição do país; os inúmeros ataques 
terroristas, seja contra tropas estrangeiras, 
organizações internacionais (a ONU e ONGs como 
Cruz Vermelha e Médicos sem Fronteiras vêm 
reduzindo seu efetivo no Iraque devido à total falta de 
segurança no país) ou figuras políticas locais e os 
inúmeros conflitos étnicos que vieram à tona após a 
ocupação americana. Situação semelhante pode ser 
encontrada no Afeganistão.  

 
Tais dificuldades na fase de ocupação nos 

fazem refletir se o caminho unilateral é o mais 
apropriado, do ponto de vista daquele que o adota, e 
se compensa suas desvantagens. Tentadora em 
primeira vista, uma ação unilateralista desconsidera 
opiniões contrárias e caminha por cima de vozes 
discordantes, poupando tempo e recursos de 
negociação por parte daquele que a implementa. 
Todavia, a desvantagem é que esta postura pode ser 

interpretada como arrogante por outros países, 
deixando aquele que a adota sem aliados dispostos a 
compartilhar os custos diversos após a ocupação. 

 
Esta situação parece ser a que os EUA 

enfrentam agora. Após terem se mostrado auto-
suficientes para derrubar Hussein e o regime Taliban, 
Washington agora parece sinalizar a vontade de 
trazer as Nações Unidas para uma posição menos 
periférica em relação àquela que até agora tem sido 
reservada à Organização neste conflito  

 
Ainda, como veiculou a revista inglesa “The 

Economist”, o próprio governo americano admite 
poder ter calculado erroneamente os custos da 
invasão no Iraque. “We might have underestimated 
the difficulties in Iraq”, afirmou com comedimento 
Collin Powell. Os fatos dão razão às palavras do 
Secretário de Estado americano: o Pentágono 
estimava que no outono as tropas americanas no 
Iraque seriam em torno de 30.000 soldados; hoje os 
EUA ainda possuem 130.000 homens no local. 
Avaliou-se ainda que a reconstrução do país seria 
praticamente auto-financiada pelos ganho com a 
exportação do petróleo Iraquiano; hoje Bush urge ao 
seu Congresso a liberação de US$ 87 bilhões 
destinados ao financiamento da campanha no país. E 
esses são apenas alguns exemplos.  

 
Desta forma, os EUA buscam agora uma 

resolução da ONU que legitime a participação no 
custeio do Iraque por parte daqueles países que 
foram contra a invasão. Posto de outra forma, fica 
claro que Washington, apesar da eficiência quando da 
derrubada de Hussein, não tem capacidades de seguir 
sozinho com a ocupação e reconstrução iraquiana. E 
tal dificuldade ainda se aplica ao caso do Afeganistão. 

 
Ora a postura unilateralista na qual os 

componentes do gabinete de Bush se basearam, e da 
qual se orgulharam após o bem-sucedido imediato 
término dos conflitos, se mostrou eficiente e cabível 
em contexto de superioridade militar pungente. 
Entretanto, a necessidade de aliados que possam 
compartilhar o custo da ocupação parece ter feito que 
sua postura unilateral tombasse, levando os EUA a 
buscarem a inclusão –  moderada, é bom deixar claro 
– de um órgão multilateral e legítimo, que pudesse 
angariar e concatenar recursos e esforços múltiplos 
em favor de uma causa amplamente consensual na 
comunidade internacional. 

 
Seria este, portanto, o reconhecimento, por 

parte de Washington, da necessidade de conferir à 
ONU uma posição central no cenário internacional e 
da sua incapacidade de implementar grandes ações, 
como a remoção de um governo, sem o apoio das 
Nações Unidas? Estaríamos testemunhando os 
prenúncios de um retorno da Organização das Nações 
Unidas para o papel de palco central das tomadas de 
decisões em âmbito internacional, de parlatório onde 

 
16 NYE, J. O Paradoxo do Poder Americano: por que a única potência 
do mundo não pode prosseguir isolada? São Paulo, Editora 
UNESP,2002, pp.248-251. 



as diferenças são acertadas, de legitimador ou 
proibidor das ações tomados na esfera internacional?  

 
Discutamos, nesta próxima parte do artigo, 

quais as perspectivas para a ONU pós-Guerra do 
Iraque e qual o significado, visto de uma perspectiva 
histórica, da tentativa americana de prestigiar a 
Organização a essa altura do conflito. 

 
Das perspectivas para as Nações Unidas 
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Deixando de lado declarações 

sensacionalistas e insensatas, feitas ao calor das 
ocorrências históricas e sem distanciamento temporal 
necessário a uma avaliação histórica apropriada, 
como a da “morte das Nações Unidas”, qual reflexão 
podemos traçar sobre o novo papel da ONU? O 
grande paradoxo que nos parece vir à tona é o 
seguinte: a potência hegemônica fez pouco caso da 
necessidade de legitimização de suas atitudes por 
parte do CSNU, órgão com maior poder dentro do 
aparato institucional onusiano. Todavia, a mesma 
potência se vê em dificuldades na fase posterior a sua 
conquista militar, e  parece ter necessidade de 
recorrer a comunidade dos Estado em busca de ajuda 
militar, financeira e política. A perspectiva norte-
americana de função da ONU seria, então, de relegá-
la a uma posição de intervenção unicamente pós-
conflito, no sentido de consumar o que já foi iniciado 
unilateralmente pelos EUA? 

 
Analisando por uma perspectiva histórica, a 

resposta nos parece ser não. Como vimos na seção 
anterior, a política externa americana é caracterizada 
por movimentos pendulares, ora implementando uma 
abordagem isolacionista, ora multilateralista e ora 
unilateralista, dependendo da leitura do interesse 
nacional e da vontade de pô-la em prática ou não. E 
nada indica que será dada continuidade à tendência 
abordada pela administração W. Bush. 

 
Ainda, parece ficar explícito que o CSNU é 

incapaz de promover a paz internacional e evitar a 
guerra quando os interesses de uma grande potência 
estão em jogo. Todavia, o mais importante neste 
ponto é enxergar que casos similares ao iraquiano (de 
supressão dos ditames do CSNU) são encontrados ao 
longo da história das Nações Unidas –  talvez o do 
Iraque seja ligeiramente mais chocante. Seria 
inapropriado, portanto, colocá-lo em uma posição de 
divisor de águas, de marco paradigmático entre dois 
períodos históricos, um antes, em que a paz 
internacional era levada a cabo pelo esquema dos 
Quatro Guardas, idealizado por Roosevelt e 
materializado no CSNU (é bom relembrar que o 
conflito entre as duas superpotências da Guerra Fria 
foi impedido em grande parte pela MAD, Mutual 
Assured Destruction, e não pelas disposições do 
CSNU; é uma ilusão achar o contrário); e outro pós-
Guerra do Iraque, em que uma megapotência 
caminha por cima do órgão que, supostamente, foi 

responsável pela manutenção da paz no cenário 
internacional por cinqüenta anos. A ONU pode ter sido 
capaz de manter a paz em áreas periféricas do globo, 
mas sempre foi inócua quando se tratava de 
interesses cruciais das grandes potências. Portanto, 
acreditar que a invasão do Iraque é um marco 
histórico que anuncia o declínio inevitável e quase 
apocalíptico do multilateralismo é supervalorizar a 
importância do CSNU ao longo de sua história.  

 
É bom deixar claro, todavia, que não podem 

ser ignorados, tanto na  Guerra Fria quanto 
atualmente, a importância do CSNU como palco 
propiciador da ação diplomática das grandes 
potências, fomentando canais de comunicação entre 
países e, conseqüentemente, evitando a construção 
de percepções errôneas e pavimentando espaços para 
as chamadas medidas de confidence building, algo 
essencial para a manutenção da paz. Desnecessário 
faz-se ainda explicitar a importância das outras 
agências das Nações Unidas. 

 
Quais as modificações institucionais que 

podem ser implementadas no CSNU para que este se 
torne mais eficiente? Alguns poderiam defender (e de 
fato defendem) que o alargamento do Conselho, 
visando a incluir entre seus membros com poder de 
veto algum país com caráter de potência média, como 
Brasil, Índia ou México, conferiria maior caráter 
democrático à instituição, fortalecendo sua 
legitimidade e, conseqüentemente, a sua credibilidade 
política. A nossa opinião é justamente o contrário. A 
crise de credibilidade política das Nações Unidas vem 
justamente do fato de que seus arranjos institucionais 
não correspondem às realidades políticas. Mas não no 
sentido de que países como os citados acima 
emergiram, após a Guerra Fria, para uma posição em 
que suas capacidades não são apropriadamente 
prestigiadas pelo atual sistema de vetos e 
permanências do CSNU. O que ocorreu, de fato, foi 
que um dos membros permanentes do Conselho 
pulou para um degrau acima dos demais, no que 
concerne a suas capacidades militares e influência 
política, embora tenha sua capacidade de ação 
amputada por uma disposição institucional que o 
coloca no mesmo nível de países com capacidades 
inferiores. Daí, a saída para os EUA é passar “pelo 
lado” deste arranjo institucional, esquivando-se das 
amarras a que se submeteria.  

 
 
É comum vermos em círculos intelectuais 

brasileiros a defesa da inclusão de um país emergente 
entre os membros permanentes do CSNU. Tal postura 
é compreensível. Obviamente, queremos que a voz do 
nosso país ecoe pelos quatro cantos do planeta, que 
ela seja ouvida, respeitada. Ou, caso não a nossa, 
pelo menos a de algum hermano latino, ou 
simplesmente algum outro com o qual nos 
identificamos e simpatizamos, geralmente pelo 
histórico de pobreza e colonização. Todavia, incluir 
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um país de médio porte no CSNU só distanciaria mais 
ainda a instituição da realidade objetiva, minando 
doravante sua credibilidade ou até mesmo sua 
utilidade. 

 
Alguns ainda defenderiam que instituições 

jurídicas, como a Corte Internacional de Justiça, 
deveriam ganhar maior importância na tomada de 
decisões no âmbito das instituições internacionais, já 
que os resultados de suas deliberações seriam frutos 
do Direito e da Justiça, não da Política (caso do CS, 
defenderiam), os dois primeiros inspirados por valores 
sublimes, e aquela última infectada por interesses 
mesquinhos e egoístas. Tal interpretação incorre no 
mesmo erro da hipótese exposta no parágrafo 
anterior: tal modificação, levando a CIJ a uma posição 
central no sistema ONU, só distanciaria mais ainda 
estruturas institucionais da realidade. Neste caso, até 
de maneira mais agravada, pois as grande potências 
têm nenhuma, ou pouca, influência no processo 
decisório de uma Corte, o que aumentaria a 
possibilidade de aceitação de sua deliberação final. 
Tal idéia pode ser ainda baseada em exemplos 
históricos, como o caso EUA vs. Nicarágua em 1986, 
no qual a CIJ decidiu contra os EUA e estes, que 
anteriormente haviam se comprometido ao caráter 
mandatório das sentenças da Corte (o que o Estatuto 
Jurídico dispõe como opcional), se recusaram a acatar 
a sua decisão desfavorável. 

 
Outros ainda defenderiam uma abordagem 

mais realista a uma nova construção institucional na 
ONU, uma abordagem onde o balanço de poder e as 
capacidades reais dos países fossem fidedignamente 
refletidas na ONU. Como, de forma perspicaz, um 
amigo me chamou a atenção, o único arranjo 
onusiano que refletiria fidedignamente a realidade 

objetiva é o que institucionalizaria a hegemonia 
americana, algo totalmente sem sentido.  

 
Qual a resposta para tal impasse? Como 

sugeriu um articulista deste boletim na última edição, 
a relação entre atores e estruturas nas relações 
internacionais devem ser tratadas de forma pendular. 
Isto é dizer que a importância que países conferem às 
instituições internacionais varia ao longo da história e 
de acordo com seus interesses.  

 
50 anos atrás os EUA deram as bases para a 

fundação da ONU, pois esta facilitaria a busca de 
segurança para este país e seus aliados. Alguns 
meses atrás os EUA atropelaram a mesma 
organização, pois esta tentou impedir, ou pelo menos 
não ajudou, em uma questão tida por seus 
formuladores de política externa como crucial para a 
sua segurança, qual seja, a derrubada de Saddam 
Hussein. Hoje, os EUA tentam conferir às Nações 
Unidas certa importância na reconstrução do Iraque, 
não porque W. Bush teve uma crise de consciência e 
resolveu dirigir a política externa Norte-americana 
para um viés mais multilateralista, mas sim porque, 
assim sendo, os EUA angariariam mais facilmente 
reforços para a sua desgastante empreitada no 
Iraque. Da mesma maneira, França e Rússia há 
alguns meses defendiam a necessidade do 
sancionamento, por parte da ONU, de qualquer 
ataque ao Iraque, não por acreditarem piamente que 
o multilateralismo deve servir como farol para as 
relações entre Estados, mas sim porque almejavam a 
maior concentração de prestígio político em órgão, 
qual seja, o CSNU, que supervaloriza no plano 
institucional suas reais capacidades militares e 
políticas.  
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MMoommeennttooss  ddaa  PPoollííttiiccaa  EExxtteerrnnaa  
BBrraassiilleeiirraa::  ooss  ggeessttooss  ee  aass  
ppaallaavvrraass  
 
BELO HORIZONTE 

 

Desde crianças, 
estamos acostumados a ouvir 
que um gesto vale mais que 
mil palavras. Neste mundo 
pleno de palavras e atitudes – 
variáveis que, vale notar, não 
possuem necessária correlação 
– e, mais especificamente, no 
mundo da política internacional 
e da diplomacia, podemos 

notar duas tendências claras, ilustradas por 
eventos contemporâneos: a questão do 
Iraque mostrou que um gesto pode colocar 
abaixo dezenas e dezenas de discursos que 
insistiam na diplomacia como saída 
primordial para a tensão na região 
mesopotâmica. Por outro lado, raramente 
se vê, como vem acontecendo, o que 
coloquialmente entendemos por “chumbo 
trocado” entre grandes nações, quais 
sejam, os Estados Unidos da América, o 
Brasil, a França, entre tantas outras que 
enxergam, por uma razão ou outra, a 
urgência pela mudança no contexto atual. 
Disputa essa não com armas, mas com 
palavras. 
 

Na abertura da qüinquagésima 
oitava sessão da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, cujo “preâmbulo” foi a 
morte do brasileiro Sérgio Vieira de Melo, o 
belicismo verbal não foi diferente do que n
acostumamos a ver desde a iminência dos ataques 
Iraque, ou, no limite, desde setembro de 2001. Na
tão agressivo, exaltado ou passional – m
incisivamente diplomático, como manda a tradição. 
 

Bush devastou o antigo regime iraquiano c
gestos – concretizados em soldados, caças e tanque
e pretende, agora, construir um novo tempo para
Iraque com palavras. “Iraq as a dictatorship had gr
power to destabilize the Middle East; Iraq as
democracy will have great power to inspire the Mid
East”, declarou, enfático, na abertura dos trabalhos 
Assembléia Geral, observado por representantes 
mais de oitenta países. Qual não é nossa surpresa 
perceber a utilização da recorrente dicotom
maniqueísta ditadura x democracia como justificat

moral para a realização da mudança de regime no Iraque. 
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O discurso do presidente francês Jacques Chirac 

não fica atrás no quesito “ênfase”. “In an open world, no 
one can live in isolation, no one can act alone in the name 
of all, and no one can accept the anarchy of a society 
without rules. There is no alternative to the United 
Nations”. Limitando o multilateralismo ao âmbito das 
Nações Unidas, e atribuindo àquela instituição 
internacional a capacidade de promover ordem na 

sociedade internacional, Chirac deixa claro 
que ações unilaterais são transgressões aos 
preceitos acordados entre as nações. 
 

Mais adiante, referindo-se à 
questão iraquiana, centro das preocupações 
explicitadas pelos discursos dos 
representantes, Chirac é enfático ao tratar 
da necessidade de se transferir a soberania 
para o povo iraquiano, ato cuja 
legitimidade, para ele, está única e 
somente nas mãos das Nações Unidas17. 
 

O Brasil, na pessoa do presidente 
Lula, não perdeu a oportunidade de deixar 
seu recado na ONU. Assim como o líder 
francês, fez críticas aos recentes 
acontecimentos envolvendo os Estados 
Unidos da América e enfatizou a 
importância do multilateralismo na 
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promoção da paz e do bem-estar dos 
povos. Em sua mensagem de 23 minutos, que abriu os 
trabalhos da Assembléia Geral, Lula foi além ao abordar, 
de uma forma inédita, a questão da reforma da ONU e do 
combate à fome no plano internacional. A intenção deste 
artigo é mostrar a importância das palavras, no decorrer 
da política externa brasileira, enfatizando o recente 
discurso do Brasil na ONU e analisando a distância entre 
palavras e gestos no cenário internacional. 
 

 
17 “It is up to the United Nations to give legitimacy to this process [the 
transfer of sovereignty to the Iraqis] ”, coloca Chirac em seu discurso na 
abertura das sessões da Assembléia-Geral da ONU.  
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  O primeiro Chefe de Estado brasileiro após a 
ditadura militar, José Sarney, teve a oportunidade de falar 
na Plenária Geral das Nações Unidas em duas 
oportunidades: 1985 e 1989, demonstrando uma dupla 
vertente da diplomacia brasileira: por um lado, a 
continuidade dos principais preceitos da lógica político-
econômica brasileira em termos de política externa; por 
outro lado, a inovação trazida pela restauração da 
democracia como catalisador do diálogo nacional nas 
esferas internacional e regional. 

  
AA  PPaallaavvrraa  ddoo  BBrraassiill  nnaa  OONNUU  

                                                

 
O Brasil é parte original de um dos maiores 

êxitos coletivos, no plano internacional, deste último 
século. Membro fundador da Organização das Nações 
Unidas, a palavra brasileira sempre logrou uma 
importância singular no seio de tal organização. Desde 
1949, os representantes tupiniquins são os primeiros a 
discursar na abertura dos trabalhos da Assembléia 
Geral, por uma fortuita deliberação que procurava evitar 
que tal privilégio fosse destinado aos EUA, à União 
Soviética ou a qualquer país que estivesse 
ideologicamente mais envolvido na bipolaridade da 
Guerra Fria. A prática tornou-se tradição e o Brasil, até 
hoje, possui um papel diferenciado na condução dos 
debates nesse foro multilateral. O diplomata Luiz Felipe 
de Seixas Corrêa enfatiza a singularidade da 
participação brasileira, alegando que os Chefes de 
Delegação do Brasil se apresentam, “contrariamente à 
grande maioria das delegações (...), com discursos mais 
abrangentes, em que a avaliação da situação 
internacional figura como pano de fundo para a 
enunciação da visão brasileira do mundo e para a 
apreciação das principais questões internacionais”18. 

 
A redemocratização permitiu ao Brasil uma maior 

aproximação com a questão dos Direitos Humanos no 
âmbito multilateral. Em 1985, o Brasil aderiu aos Pactos 
de Direitos Humanos da ONU e à Convenção contra a 
tortura20. A recessão econômica brasileira também teve 
seu espaço no discurso do presidente Sarney, que ficou 
marcado por realizar uma interessante colocação durante 
seu discurso em 85: “O Brasil não pagará sua dívida 
externa com recessão, nem com desemprego, nem com a 
fome”, deixando claro que, mesmo respeitando os 
contratos, o Brasil não abriria mão dos aspectos sociais 
em prol da exploração econômica. Além disso, a 
erradicação da fome e da miséria, mais uma vez, é citada 
num discurso brasileiro como objetivo primordial de sua 
política externa. 

  
A presença de Lula na Assembléia Geral da ONU 

foi a sexta participação presidencial dessa natureza. Há 
exatamente 21 anos, uma época especialmente 
turbulenta seja em termos econômicos – os países 
ainda sofriam os impactos da crise do petróleo de três 
anos antes, o México havia acabado de declarar uma 
moratória que desestabilizou algumas economias da 
América, incluindo a do Brasil, e o modelo 
desenvolvimentista brasileiro mostrava-se em franco 
declínio – ou de segurança – pela Guerra das Malvinas, 
Irã-Iraque, ou o massacre de Sabra e Chatila -, o 
presidente João Baptista Figueiredo subia na tribuna das 
Nações Unidas para ponderar sobre as dificuldades que 
acometiam o Brasil e o mundo. 

Fernando Collor de Mello também endereçou suas 
palavras à Assembléia Geral em duas oportunidades, 
adotando o tema da modernização nacional como 
alavanca para deslocar o campo de ação do Brasil dos 
países em desenvolvimento para os países desenvolvidos, 
aproximação que esteve diretamente relacionada às 
necessidades brasileiras de implementação de novas 
políticas macroeconômicas. 
 

Do extenso discurso de Lula aos representantes 
de Estado na Assembléia Geral da ONU, alguns trechos 
merecem especial atenção, não só pelo conteúdo, como 
também pela possibilidade de implementação real. Partirei 
para uma pequena análise de cada um deles, mostrando o 
que o Brasil tem feito em prol de sua concretização.  

Figueiredo, o último dos militares e o primeiro 
presidente a tomar a palavra no Debate Geral da ONU, 
teve como intenção principal atentar o mundo 
desenvolvido para a possibilidade de uma crise 
recessiva global, semelhante àquela dos anos trinta19. A 
reforma das instituições de Bretton Woods e do GATT 
colocava-se urgente, segundo a visão brasileira, além 
da necessidade imediata de se desenvolver um diálogo 
Norte-Sul para aliviar a fragilidade econômica 
generalizada. Citou-se, inclusive, a questão da fome, 
em um claro exemplo de que a política externa 
brasileira e os anseios do povo ainda restam em alguns 
pontos congruentes, mesmo duas décadas depois. 

 
A palavra: “A ONU não foi concebida para remover os 
escombros dos conflitos que ela não pôde evitar”. 
 

 

 

                                                

O gesto: Percebe-se, nas palavras de Lula, não só uma 
defesa do real papel da ONU, bem como uma crítica 
velada aos Estados Unidos da América e seus recentes 
feitos no Oriente. De fato, o papel primordial da ONU, 
externado pelo belíssimo preâmbulo da Carta das Nações 
Unidas, é evitar a “escória da guerra” e promover a paz, 
por meio da diplomacia, da negociação e do 
multilateralismo. O Brasil vem promovendo o 
multilateralismo não só no âmbito das Nações Unidas, 
como também nos diálogos regionais e em outras 
organizações internacionais, como a OMC.  
 18 CORRÊA, Luiz Felipe de Seixas. “O Discurso da Diplomacia Brasileira 

na Assembléia Geral da ONU: Cinco Décadas de Política Externa e de 
Contribuições ao Direito Internacional”. 

 19 A Palavra do Brasil nas Nações Unidas 1946-1995. Fundação 
Alexandre de Gusmão/MRE, 1995. 20 Ibid, p. 458. 
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A palavra: “A América do Sul afirma-se, cada vez mais, 
como região de paz, democracia e desenvolvimento, 
que pode, inclusive, ser uma nova fronteira de 
crescimento para a economia mundial há anos 
estagnada”. 
 
O gesto: Pelas recentes movimentações observadas 
não só no Cone Sul, quanto no resto do continente sul-
americano, é patente a tentativa de uma maior 
integração econômica regional e de uma sintonia 
política inédita na América Latina. O MERCOSUL tem 
aberto suas portas para a associação de outros Estados 
– como o Peru e o Chile – e a maré de insegurança que 
assolou as maiores economias do Sul nos últimos anos, 
mesmo longe de chegar ao fim, está se dissipando 
sensivelmente. O Brasil goza, atualmente, da maior 
estabilidade econômica desde a crise de 1999, voltando 
a ser um lugar de atração de investimentos. 
 

Ademais, com a própria projeção do Brasil e da 
América do Sul no cenário internacional, retoma-se a 
tentativa de estabelecer o continente como um pólo de 
desenvolvimento, ainda que comparativo. O Extremo 
Oriente há algum tempo não dá sinais de vigor 
econômico, a África mostra-se incapaz de estabelecer 
uma conjunção de interesses regionais, pela própria 
fragmentação política e debilidade institucional de 
alguns países-chave e o crescimento de diálogos entre 
MERCOSUL e a União Européia, simultâneo ao 
desenvolvimento das negociações sobre a ALCA, 
sinalizam o aumento da importância latino-americana 
no cenário internacional. 
 
A palavra: “Precisamos engajar-nos – política e 
materialmente – na única guerra da qual sairemos 
todos vencedores: a guerra contra a fome e a miséria”. 
 
O gesto: Mais uma vez, Lula retoma o discurso da 
necessidade da erradicação da fome e da miséria ao 
redor do mundo. Essa tem sido a tônica de seu discurso 
no âmbito internacional, desde janeiro, quando do 
Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, e do Fórum 
Econômico Mundial, em Davos. O timing, até então, 
parece ter sido oportuno. Lula tem se valido de sua 
posição de liderança regional, de seu apelo internacional 
desde sua vitória nas eleições de 2002 e de um 
momento em que a discussão de low politics esteja 
sendo bem-vinda – pelo próprio desgaste que acomete 
os assuntos de segurança ultimamente – para mostrar 
que a fome pode ter seu lugar na agenda internacional. 
 

O desenvolvimento do projeto Fome Zero, 
internamente, continua engatinhando. A divulgação, 
que começou em ritmo acelerado, mesmo a despeito 
das acusações que apontavam – e ainda apontam – 
inação por parte de José Graziano, secretário para o 
combate à fome, perdeu-se nos últimos meses. Mesmo 
que constitua um dos eixos centrais da política social do 
atual governo, o foco no combate à fome tem dado 
lugar a tensas discussões na esfera econômica e de 

reforma do Estado. No campo das palavras, a erradicação 
da fome – seja ela no Brasil ou em todo o mundo – 
sempre terá, no repertório de Lula, lugar garantido, 
mesmo que no campo das ações essa questão não se 
concretize tão rápido como esperamos. 
 
A palavra: “Não podemos ignorar as mudanças que se 
processaram no mundo, sobretudo a emergência de 
países em desenvolvimento como atores importantes no 
cenário internacional – muitas vezes exercendo papel 
crucial na busca de soluções pacíficas e equilibradas para 
os conflitos. O Brasil está pronto a dar a sua 
contribuição”. 
 
O gesto: A reforma das Nações Unidas, especialmente do 
Conselho de Segurança, não é assunto inédito na pauta 
de discussão brasileira. A necessidade de reestruturação 
da Carta da ONU foi retomada na década de 80, após ficar 
ausente dos discursos brasileiros por vários anos, e vem 
sendo defendida até então. O CSNU, na visão brasileira, 
tem sido incapaz de atender às novas circunstâncias do 
sistema internacional, não mais refletindo o equilíbrio de 
poder vigente em tempos recentes, que muito se distancia 
da ordem mundial estabelecida no pós-1945. Lula, 
entretanto, fez questão de enfatizar que a reforma 
institucional das Nações Unidas não deve ser limitada 
somente ao Conselho de Segurança, estendendo-se 
também, e com semelhante urgência, ao Conselho 
Econômico e Social, responsável pela discussão de 
diversos temas diretamente ligados aos anseios da política 
externa brasileira. 
 
CCoonncclluussããoo  
 

Num mundo como o das Nações Unidas, onde a 
palavra é o grande artifício dos países, o Brasil tem feito 
com maestria seu papel, assumindo um posto de liderança 
regional, concertando os países em desenvolvimento e os 
desenvolvidos, abordando assuntos de forma clara, 
enfática e muitas vezes inédita no campo internacional. O 
combate à fome logrou especial ênfase no discurso do 
atual presidente, deixando claro que o desenvolvimento 
global só é possível caso parta da premissa do bem-estar 
dos povos. O multilateralismo e o papel da ONU para o 
novo século também não foram deixados à margem, 
refletindo os problemas de abuso do uso da força por 
parte de algumas nações e a necessidade, cada vez 
maior, de reformas estruturais na Organização das Nações 
Unidas de forma que a atual distribuição de forças no 
sistema internacional seja contemplada. 
 

Por mais que palavras sejam somente palavras 
caso não trabalhem em sintonia com ações, é essencial 
mostrar a posição brasileira no que tange à sua política 
externa. A concretização dos discursos ainda está longe 
de se dar completamente, mas os recentes 
reconhecimento político por que passa o Brasil e 
manobras de integração regional e global deixam 
transparecer que alguns pontos estão próximos de se 
tornar realidade.  
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BBrraassiill::  ccrreessççaa  ee  aappaarreeççaa!!!!!!    

                                                

O difícil caminho de um país que fala como grande, mas 
ainda age como pequeno 

 
  

 
BRASÍLIA 

 
 pronto para o combate. A 

realidade diz-se contestatória ao 
sonho “petista”.  

O país acaba de passar por um momento de 
grande atividade diplomática: a reunião da OMC em 
Cancún; a reunião de abertura da 58ª Assembléia 
Geral das Nações Unidas e todas as reuniões paralelas 
que a antecederam e a sucederam (entre elas as 
conversas bilaterais com países fundamentais do 
grupo dos “emergentes”, como a Índia e a África do 
Sul) e a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
a Cuba conformaram um ambiente de extrema 
exposição nacional diante de todo o mundo.  

 
O que nos interessa é, 

entretanto, a questão da reforma 
do CSNU. De acordo com o 
discurso brasileiro na Assembléia 
Geral da ONU21,  

“É indispensável 
que as decisões 
deste Conselho 
gozem de 

legitimidade junto à Comunidade de 
Nações como um todo. Para isso, sua 
composição – em especial no que se 
refere aos membros permanentes – 
não pode ser a mesma de quando a 
ONU foi criada há quase 60 anos”.  

 
O discurso brasileiro esteve, como sempre, 

vinculado aos princípios gerais de 
sua política exterior, mas 
apresentou um novo fôlego sobre 
velhos e novos temas. Se por um 
lado a necessidade de uma reforma 
no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (CSNU) foi 
robustecida como poucas vezes se 
viu na história recente do país, 
pelo outro percebemos a elevação 
de uma preocupação nacional de 
combate à fome ao âmbito do 
debate global.  

 O presidente brasileiro fala, 
ainda, em “não ignorar as mudanças 
que se processaram no mundo”. Se 
falamos de mudanças no mundo, é 
justo dizer que o país está 
relativamente adaptado a muitas 
delas. É um país com posições 
modernas, discurso moderno e 
princípios muitas vezes à frente de 
seu tempo. E só!!! O Brasil para o 
mundo é, inúmeras vezes, 
excepcionalmente “bom, bonito e 
barato”. Ao contrário do Brasil dos 
brasileiros, esse é apenas um 
produto de exportação.  

 
Tanto a “cruzada” 

brasileira por um assento 
permanente no CSNU como a 
promoção de seu programa de 
combate à fome em fóruns 
multilaterais são louváveis 
enquanto recurso retórico de 
afirmação de princípios, de valores 
e de objetivos. Entretanto, ambos 
são vítimas de um problema que 
une, neste caso, questões 
tipicamente internacionais a 
questões nacionais em torno de um mesmo ponto: a 
falta de uma contrapartida prática e realista ao 
discurso magnificente de um Brasil que se diz 
proativo e crível.  

Quando fala para o mundo, o 
Brasil ignora-se! O Brasil ignora suas 

deficiências, seus limites, suas incapacidades, suas 
fraquezas. A derrota é vendida na embalagem da 
vitória, muitas e muitas vezes. O presidente que 
discursa e nos “ensina” a não ignorar as mudanças 
processadas no mundo, dirige um país que, de forma 
alguma, processou as mudanças ocorridas no seio de 
sua sociedade. Quando falamos na candidatura do Brasil 
a um assento permanente no CSNU, é preciso ter em 
mente que a principal mudança a ser discutida nunca foi 
debatida seriamente pelo governo, pela sociedade, pelo 
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Se no comércio ainda 
podemos unir-nos às 

‘vozes descontentes’ e, a 
partir daí, atuar em 
relativo uníssono e 

conjugados a questões 
coletivas; no campo da 
segurança internacional 

[...] não temos como 
“bancar” nossos sonhos 
com mais nada além de 

nossas próprias e 
individuais forças. Ainda 

que o país possa ser 
apoiado por uma imenso 

grupo de países, isso 
não o torna “pronto a 

dar a sua contribuição”.

  
Nem é preciso discutir a disparidade entre o 

discurso e a prática do programa Fome Zero. Ela é 
aparente, reluzente e desanimadora. Fisiologismo e 
assistencialismo são substantivos recorrentes no 
dicionário de oposição ao programa. O governo diz-se  

  
21 http://www.radiobras.gov.br/integras/03/integra_230903_01.htm  

http://www.radiobras.gov.br/integras/03/integra_230903_01.htm


país: qual é o projeto “de Brasil” para o novo século, 
já que nos vemos como global players? Em que lugar 
e medida nossas Forças Armadas entram nesse 
projeto, já que queremos ser atores ativos diante da 
insegurança internacional? O que se espera de 
projetos de autonomia e desenvolvimento 
tecnológico, como o projeto espacial brasileiro, já que 
queremos estar na fronteira da modernidade?  
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Essas são perguntas para as quais não se têm 
respostas. Aliás, respostas são muito bem-vindas, 
desde que não sejam retiradas de discursos para a 
Assembléia Geral da ONU. Deles pode-se apenas 
esperar “duras verdades” como: “O Brasil está pronto 
a dar a sua contribuição”. Não, não está! Tão pouco o 
país parece, na prática, “refletir as percepções e os 
anseios de um continente que hoje se distingue pela 
convivência harmoniosa e constitui um fator de 
estabilidade mundial”. Ainda que no discurso essas 
percepções possam até ser identificadas entre as 
unidades nacionais do continente, as percepções e 
anseios diante da realidade são tão diversificadas 
quanto a cultura nacional de cada um.  

As demandas que surgem de uma vontade de 
“querer ser” raramente são respondidas à altura. As 
posições brasileiras nos fóruns internacionais não 
apresentam qualquer contrapartida em um diálogo 
social, aberto e democrático dos temas.  As políticas 
de segurança e defesa nacionais são instrumentos 
essenciais no caminho para a desejada conquista de 
responsabilidades internacionais do país, ao almejar 
um assento no CSNU. O problema é que essas 
mesmas políticas são, efetivamente, a clara 
demonstração do que ocorre em outras tantas 
políticas nacionais. São absurdamente declaratórias e 
pouco voltadas à realidade concreta e objetiva da 
nação, do subsistema sul-americano e do sistema 
internacional. 

 
No livro Concertação Múltipla, o Embaixador 

Rubens Ricupero lembra muito bem os fundamentos 
do atual estágio letárgico da inserção internacional do 
Brasil. Ele vê a falta de um projeto de nação como o 
hard core do problema. Para o Embaixador, nós 
vivemos uma “fase em que o velho demora a morrer 
e o novo custa a nascer”.22 Portanto, a realidade 
brasileira transita entre o velho e o novo sem ter um 
“norte” sobre o qual a sinergia de forças e o 
processamento de reflexões e de respostas possam 
debruçar-se.  

 
Se no comércio ainda podemos unir-nos às 

“vozes descontentes” e, a partir daí, atuar em relativo 
uníssono e conjugados a questões coletivas; no 
campo da segurança internacional, no qual o anseio 
pela representação permanente no Conselho de 
Segurança é o carro-chefe do momento, não temos 

como “bancar” nossos sonhos com mais nada além de 
nossas próprias e individuais forças. Ainda que o país 
possa ser apoiado por uma imenso grupo de países, isso 
não o torna “pronto a dar a sua contribuição”.  Sua 
contribuição depende de um novo engajamento político-
militar cujo epicentro motivador e o locus do debate é a 
sociedade brasileira.  

 
Há muito de irreal nas pretensões brasileiras. 

Para começar, seriam essas pretensões legítimas? 
Segundo o próprio Embaixador Luiz Felipe Lampreia, 
uma articulação brasileira bem elaborada diante do 
comércio internacional e do G-7 seria muito mais a 
“cara” das atuais necessidades nacionais do que essa 
busca desenfreada por um status político no CSNU. Pelo 
menos, acredita ele, seria uma atitude mais honesta e 
realista com o próprio país. Há muitos que acreditam 
que um assento permanente no CSNU converter-se-ia 
em prestígio internacional e afluência econômica. Não 
podem estar falando sério, todavia! 

 
Na verdade, deveríamos complementar a 

observação de Lampreia. Mais que uma atitude honesta 
e realista, seria essa uma atitude, inclusive, mais 
racional: o Brasil tem condições de se consolidar como 
líder nessa área com muito mais evidência e facilidade 
que no campo da segurança internacional. As high 
politics nunca foram “our cup of tea”, efetivamente.  

 
São pretensões irreais, também, por outros 

motivos. Primeiramente, não temos uma força militar 
disponível e à altura das demandas de um global player 
de estatura, como seria exigido de um “Brasil, membro 
permanente da ONU”. Essa força é, hoje, numerosa, 
mas e até por isso, operacionalmente esvaecida. 
Segundo, é demais para qualquer pessoa disposta a 
olhar para a história da ONU acreditar que realmente 
haverá uma reforma do Conselho de Segurança da 
ONU. Dificilmente ela ocorrerá, pelo menos da forma 
como se pretende ou na velocidade que se imagina. 
Uma viagem de Brasília a Nova York é suficiente para 
que se passe do sonho à desilusão. Terceiro, o Brasil 
acredita que esse é um ótimo momento para reivindicar 
essa reforma, já que a guerra no Iraque demonstrou 
que o multilateralismo deve ser reforçado. Sim, e daí? O 
que isso reflete nas mentes das grandes potências para 
que uma reforma seja, ao menos, palatável?  

 
Em resumo, uma reivindicação antiga como 

essa da reforma do CSNU é também fortemente 
anacrônica segundo os meios e as possibilidades 
brasileiras para a sua realização. Nada mais justo do 
que fazer um grande pedido: Brasil, cresça e apareça! 
 
 

 
  22 BRIGAGÃO, Clóvis e PROENÇA Jr, Domício.  Concertação 

Múltipla: Inserção Internacional de Segurança do Brasil. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 2002, p. 17. 
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OO  NNoovvííssssiimmoo  CCoonnsseennssoo  ddee  
WWaasshhiinnggttoonn  ee  aa  EEccoonnoommiiaa  PPoollííttiiccaa  
GGlloobbaall  
 
RIO DE JANEIRO  

 
Há cerca de catorze anos 

reuniram-se em Washington – sob o 
tema “Latin America Adjustment: 
How Much Has Happened?” – 
diversos economistas latino-
americanos, funcionários do Banco 
Mundial, do Fundo Monetário 
Internacional e do governo 
estadunidense com o intuito de 
avaliar as reformas econômicas que 
se encontravam em curso na América 
Latina. Neste encontro, dez pontos 
foram tidos como consensuais entre 
os participantes, 

e John Williamson foi quem os sistematizou 
e os chamou de Consenso de Washington. 
Os dez pontos são os seguintes: 1) 
Disciplina fiscal; 2) Mudança na prioridade 
dos gastos públicos; 3) Reforma tributária; 
4) Liberalização financeira; 5) 
Estabelecimento de uma taxa de câmbio 
competitiva; 6) Liberalização do comércio 
exterior mediante redução das alíquotas de 
importação e estímulos à exportação; 7) 
Eliminação das restrições ao capital 
externo; 8) Privatização; 9) Desregulação 
das relações trabalhistas e redução da 
legislação de controle do processo 
econômico; 10) Regulamentação das 
questões concernentes à propriedade 
intelectual. 

 
De acordo com seus idealizadores e 

prosélitos, tal “consenso”, uma vez 
aplicado, deveria resultar em estabilidade e 
crescimento. Deixando de lado as razões, 
claro é que tal resultado não foi alcançado 
por nenhum dos países que aplicaram tal 
consenso, haja vista a atual situação 
econômica da América Latina. Na verdade, 
um dos países que talvez tenha chegado 
mais próximo da “perfeição consensual” foi a Argentina, cuja 
situação sócio-econômica hodierna dispensa comentários. O 
fracasso é tão patente que o próprio Williamson fez a autocrítica 
em um livro publicado mês passado – Depois do Consenso de 
Washington. Contudo, como bom economista do mainstream 
que é, Williamson simplesmente propõe uma espécie de 
aggiornamento no Consenso, identificando assim três falhas 
principais deste: 1) Influência de crises externas; 2) Influência 
dos aspectos institucionais; 3) Problemas relacionados à 
distribuição de renda. 

 
Um dos problemas claros no raciocínio presente no 

Consenso de Washington – e que Williamson tenta de alguma 

forma contornar – é aquele que, fantasmagoricamente, 
assombra os economistas do mainstream como um todo: 
a conhecida cláusula caeteris paribus. Ou seja, eles não 
conseguem lidar com a dimensão política da realidade 
social, e neste sentido o mundo seria bem melhor para 
eles se não houvesse seres humanos para atrapalhar o 
bom funcionamento de uma economia de mercado livre e 
desimpedida. É interessante neste ponto nos voltarmos 
para a lição que nos dá Polanyi, quando este afirmava – 
já em 1944 – ser impraticável uma sociedade unicamente 
regulada pelas leis de mercado. Destarte, embora muitos 
digam que o Consenso não logrou o êxito esperado 
porque não foi aplicado na íntegra, na verdade parece 

que tal aplicação integral seria uma 
verdadeira hecatombe social, com a 
mercantilização da vida chegando a 
níveis jamais imaginados. 
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Além disso, é interessante 

também olharmos um outro aspecto 
da economia política global 
relacionado ao “Novo Consenso de 
Washington”: o papel dos EUA neste 
contexto. 

 
Se seguirmos o conceito 

gramsciano de hegemonia, veremos – 
com base nos acontecimentos 
recentes da política global – que os 
EUA não são um país hegemônico, 
uma vez que a hegemonia pressupõe 
consenso – algo de que os EUA não 
desfrutam há muito na esfera 
internacional. Além disso, também 
pressupõe, como uma das bases desse 
consenso, a satisfação material dos 
grupos subordinados. Ora, durante a 
década de 1990 os EUA cresceram 
sozinhos no mundo, sendo que as 
ideologias que disseminaram 
mundialmente fracassaram (o 

neoliberalismo propagado pelo Consenso de Washington, 
i. e.). Assim sendo, Williamson parece estar – consciente 
ou inconscientemente – através de seus aggiornamentos 
-, contribuindo para uma tentativa de restabelecimento 
da hegemonia dos EUA no globo. Devido a sua influência, 
suas “novas” idéias provavelmente serão adotadas pelas 
organizações internacionais (FMI e Banco Mundial, i.e.) e, 
desta forma, disseminadas pelo mundo (talvez o atual 
governo Lula seja um incipiente exemplo de tais políticas 
na prática – neste ponto, espero que meu medo não 
vença minha esperança). Agora, se desta vez lograrão 
êxito ou não, já é outra história...

"Um dos problemas claros 
no raciocínio presente no 
Consenso de Washington 

[...] é aquele que, 
fantasmagoricamente, 

assombra os economistas 
do mainstream como um 

todo: a conhecida cláusula 
caeteris paribus. Ou seja, 
eles não conseguem lidar 
com a dimensão política 

da realidade social, e 
neste sentido o mundo 
seria bem melhor para 
eles se não houvesse 
seres humanos para 

atrapalhar o bom 
funcionamento de uma 

economia de mercado livre
e desimpedida." 
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ELO HORIZONTE 
 

 artigo busca descrever uma interação entre 
fera política norte-americana da primeira 
o século XX e o quadro “American Gothic”, 

a Grant Wood. A pintura foi realizada em 
retrata uma mulher e um homem em seu 
plano: o senhor careca de olhar penetrante 
o uma tridente e a jovem 
doramente trajada e desviando o olhar do 
or. Ao fundo, uma construção neo-gótica de 
a e um saturado céu azul. 

m contraste com a agitação na costa leste e 
s Estados Unidos, outro espírito reina no 
Wood pertence à produção Regionalista 

ericana da década de 1930, desenvolvida na 
o Meio-Oeste do país desde manifestações 
 do fim do século XIX, que retratava 
mente as pequenas cidades da região e sua 
l. Elementos da pintura em questão, como as 
tas, a insígnia no vestido da mulher, a janela 
a casa no segundo plano e a tridente 
te segurada pelo senhor ilustram e vida e a 

a época na região.  

 expressão dos dois retratados no quadro 
iversos questionamentos, à época, sobre as 
 do artista, instantaneamente famoso devido 
ssão de seu trabalho. O marido e a submissa 
o pai e a filha, o fazendeiro ou o pastor 
o sua filha de interessados são algumas das 

ações suscitadas pela obra. Sem jamais ser 
no assunto, Wood, contudo, indicou a 

 de elementos de sátira em “American 
contradizendo a noção de que à realista 

egionalista não se permitia a crítica social.  

a verdade, a conjuntura na qual seu país 
serido continha mudanças tão profundas e 
entos tão marcantes que não é de se 

 que o espírito crítico tenha atingido os mais 
confins da produção artística norte-

a. 

1930 foi o ano seguinte ao drástico começo 
da crise econômica que arruinou investidores de todo 
o país, esfacelou a produção industrial e agrícola e 
produziu milhares de falências e milhões de 
desempregados, prostrando seu desenvolvimento e 
impactando largamente em outras economias 
mundiais. Consolidava-se, na União Soviética, o 
regime comunista que havia tomado o poder há mais 
que dez anos. Constituíam-se, na Alemanha, as bases 
de ação do regime nazista que assumiria três anos 
depois, com a eleição de Adolf Hitler. A Europa 
desenhada pelo Tratado de Versailles ruía. O sistema 
internacional vivia o que Edward H. Carr chamou, em 
seu clássico estudo do período 1919-1939, de "a crise 
dos vinte anos". 

 
Os movimentos sistêmicos eram sensíveis. A 

crise do liberalismo, evidenciada no rompimento 
daquele sistema econômico na crise de 29, 
determinou o fim de práticas como a intervenção 
mínima do Estado e o livre-comércio. O 
constitucionalismo, movimento de salvaguarda das 
liberdades fundamentais dos cidadãos e de seus 
direitos, através da elaboração de constituições, a 
positivação do Direito, perde vigor, quando os 
esforços democráticos valorizados por tempos a fio se 
percebem incapazes de lidar com uma nova realidade 
que necessitava de lideranças autoritárias e 
interventoras. A própria democracia, cultuada com a 
expansão da universalidade do sufrágio, é seriamente 
afetada neste contexto, daí derivando tantos 
governos centralizados mundo afora. 

 
Não imunes a estes processo, os Estados 

Unidos enfrentavam diversos problemas de ordem 
interna. A reconstrução econômica do país se fazia 
premente, e sua política externa é um fator a ser 
analisado neste sentido. Diz Henry Kissinger das 
vertentes isolacionista e intervencionista adotadas 
pelo país na condução de sua política externa: “Até o 
início deste século [XX], a tendência isolacionista 
prevaleceu na política externa norte-americana. Dois 
fatos, então, lançaram os EUA nas questões mundiais: 



seu poder em expansão e o colapso gradual do 
sistema internacional com centro na Europa.” 23 

 
Seu poder em expansão e o conturbado 

cenário europeu, distante do outrora chamado “século 
das luzes”, não obstante, não foram suficientes para 
impedir um retraimento de sua política externa após 
1929, que se manteria até que Franklin D. Roosevelt 
seguisse o natural caminho da guerra em 1941, após 
o ataque japonês em Pearl Harbor. Os esforços 
exteriores cederam lugar aos internos, quando uma 
reestruturação econômica tomava lugar, com as 
políticas macroeconômicas governamentais do New 
Deal se delineando.  

 
Ainda em 1930, para o pintor de Iowa, talvez 

perplexidade fosse a palavra de ordem. A instável 
arena internacional, o questionamento de parâmetros 
e crenças políticas e econômicas, o abalo na estrutura 
social, foram seguidos por uma natural reavaliação da 
ordem das coisas, processada individualmente por 
tantos norte-americanos, pacatos do interior ou 
frenéticos urbanos. 

 
O caráter do quadro “American Gothic” é, 

portanto, sintomático. Na medida em que aborda o 
assunto dos “valores tradicionais” de sua sociedade, 
remete à busca de uma (antiga) direção  em meio ao 
turbilhão de mudanças. Pode-se avaliar, do ponto de 
vista político, que, sendo o ambiente da encenação 
tipicamente interiorano, uma viagem ao “centro” do 
país poderia revelar suas inabaláveis convicções, 
firmemente defendidas por aqueles fiéis aos 
propósitos de seu Destino Manifesto. Um pensamento 
que mistura o conservadorismo cultural com a 
ferrenha determinação política, surgido de um rígido 
âmbito social. 
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O gótico americano, funcionando como uma 
onda de resistência às quaisquer influências que 
ameacem o país, baseado nos valores 
metaforicamente “rurais”, cuidadosamente guardados 
no interior da nação e determinando meios de 
manipulação e persuasão para garantir sua 
perpetuação. Pelo olhar penetrante do senhor, pela 
potencialidade de sua violência com a tridente, pelo 
exemplo de submissão da bem defendida jovem, pelo 
exemplo de solidez representado pela impassível 
“casa branca” ao fundo. 

 
A interação entre a política e a arte é 

evidente nesta obra de Grant Wood. Traduz um 
possível enfastio com as crises que atacavam o país e 
o mundo, e oferece uma resposta sui generis. No 
plano artístico, contribuiu para a construção de um 
espírito crítico que desaguaria no movimento da Pop 
Art de algumas décadas depois.  
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23 KISSINGER, Henry. A Diplomacia das Grandes 
Potências. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2001 

Como costuma acontecer no longo 
relacionamento entre a produção artística e os 
acontecimentos políticos de um tempo, “American 
Gothic”, apesar do silêncio de seu autor, marcou o 
espírito de seu tempo histórico e de seu espaço 
político-social. Se artistas da Pop Art como Edward 
Kienholz e Robert Rauschenberg alcançaram esta 
discussão retratando o mise en scène de sua 
sociedade e da política que a conduz, Grant Wood 
mostra, talvez, o âmago da questão. 

 
Na verdade, o recurso àquele sentimento 

gótico de então é cabível em uma análise de 
acontecimentos recentes da história dos Estados 
Unidos. Particularmente, os sombrios esforços anti-
comunistas dos anos 1950, de apelo patriótico contra 
o inimigo externo, a conclamação anti-terrorista 
atual, com a retórica patriótica servindo como fator de 
exclusão em relação àqueles contrários à guerra no 
Iraque, a constante dúvida sobre o que pensam e 
almejam certos círculos do comando do país, entre 
tantas outras questões, fazem crer que, hipérboles à 
parte, o gótico americano sobrevive. 

 



 

60 anos da Conferência de Teerã (1943) 
 

Por Carlos Frederico Gama 
 
 
 

1943: No fim de novembro, teve lugar a Conferência de Teerã, capital do Irã, na qual o presidente norte-
americano Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Churchill tiveram seu primeiro encontro com o líder soviético 
Stálin. Roosevelt e Churchill satisfazem a demanda soviética por uma segunda frente aliada na guerra, reclamada 
com insistência por Stálin, apresentando um plano — seu nome em código era Overlord (Chefe Supremo) — para 
lançar uma ofensiva pelo oeste mediante desembarque das tropas norte-americanas em solo europeu (o que 
conhecemos como “Dia D”) em 6 de Junho de 1944, na Normandia, norte da França. Outras definições incluíram a 
determinação da fronteira da Polônia em relação à União Soviética (garantindo a esta, ainda, a anexação dos países 
bálticos, decisão que já delineava o estabelecimento de “zonas de influência” globais), bem como o primeiro projeto 
de divisão da Alemanha no pós-Guerra. 

Antecedentes: Até então, os esforços dos “três grandes” em resistir ao Eixo tinham sido, em grande 
medida, isolados uns dos outros (a despeito da assinatura da “Carta do Atlântico” por Estados Unidos e Reino Unido, 
em 1942). O pacto Ribbentrop-Molotov (1939), tentativa da União Soviética em se precaver frente a uma invasão 
alemã iminente (mediante concessões como a partilha da Polônia com Hitler), ampliou o já considerável fosso entre 
os ocidentais e os soviéticos e desencadeou (com a invasão da Polônia). Como fator adicional, digno de nota foi a 
retardada entrada dos Estados Unidos no conflito (1941).   

Antes de 1943, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por notável avanço das forças do Eixo, que ocupam a prática 
totalidade da Europa Ocidental (exceção feita aos neutros-simpatizantes Portugal e Espanha e a resiliente Grã-
Bretanha, que resiste à tentativa de invasão alemã em 1940-41) e norte da África. No Extremo Oriente, o Japão 
avança sobre as possessões européias e as bases norte-americanas no Pacífico. No entanto, a contra-ofensiva dos 
Estados Unidos responde vigorosamente já na Batalha de Midway (1942). Na Europa, a heróica resistência soviética 
em Stalingrado seria posteriormente associada à “virada” dos destinos da guerra em favor dos aliados, a partir de 
1943. Os exércitos do Eixo estão combatendo no leste europeu, norte da África, Mediterrâneo e todo o ocidente. A 
logística do Eixo, não obstante as indústrias dos respectivos países e áreas conquistadas estarem no ápice de 
produção, torna-se crescentemente problemática. A entrada dos Estados Unidos na guerra, a partir de 1941, cria 
uma desproporção de forças que logo se faria visível também no front europeu.  
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No entanto, uma coordenação entre os “três grandes” (União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido) se fazia 
necessária antes que se pudesse garantir que o “destino” do Eixo estava definitivamente selado. 
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Desdobramentos: A Conferência de Teerã ensejou os primeiros esforços definidores de algumas das 
pedras basilares da ordem mundial do pós-Guerra (partição da Alemanha, definição de “zonas de influência” 
globais). No contexto da Segunda Guerra Mundial, marca definitivamente a contra-ofensiva aliada, dessa vez de 
forma minimamente coordenada, progressivamente minando as bases de poder do Eixo. No front europeu oriental, 
os soviéticos rompem o bloqueio alemão em janeiro de 1944, levantando o cerco de Leningrado, pela primeira vez 
obrigando o Eixo a retroceder, bem como “viram o jogo” em Stalingrado. O “dia D” marca a virada no front europeu 
ocidental, enquanto se acumulam as vitórias aliadas sobre o “Afrikakorps” de Rommel no norte da África e dos 
norte-americanos sobre o Japão, nas batalhas aeronavais no Pacífico. A Itália seria o primeiro país do Eixo a 
capitular, em 1944. 
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Por Dawisson Belém Lopes24 
 

 
 
 Se o leitor procura um guia introdutório de estudos sobre a Organização das Nações Unid
certamente aqui. Se busca, no entanto, uma catalogação dos principais acontecimentos que marcaram
quase sexagenária ONU, este volume seria uma ótima indicação. Agora, se o que procura o leitor é u
análises críticas sobre o papel histórico da ONU, a expansão de suas competências, a forma como os
comportado diante dela e prognósticos para o futuro da organização, trata-se de obra das mais recomendá
Nations and Changing World Politics". Um tutorial, um catálogo, um ensaio crítico. 
 
 Weiss, Forsythe e Coate, três respeitáveis acadêmicos cujas experiências de vida cruzam-se co
Unidas, decompõem a obra em três partes: Segurança e Paz Internacionais, Questões Humanitárias e de D
e Construindo a Paz por Meio do Desenvolvimento Sustentável. Antes, tratam de escrever, a três mãos,
texto introdutório, que assenta as bases metodológicas e conceituais às quais recorrerão ao longo da na
pontos espinhosos, dificilmente pacíficos: soberania, interesse nacional X razão de Estado, ONU Ator X O
nosso ver, operacionalizam de maneira exemplar os seus conceitos. 
 
 A primeira parte, disposta em quatro capítulos, prescinde de abordar as questões de desarmame
as operações de paz da ONU: passado, presente e futuro. O primeiro capítulo dedica-se inteiramente ao r
da teoria de segurança coletiva da ONU; o segundo, aos esforços de segurança coletiva durante a Guerra
primeiros anos, a expansão dos conceitos, Dag Hammarskjöld e o capítulo 6 e 1/2 da Carta, sanções não-
aspectos revisitados. No terceiro capítulo, abarca-se a nova realidade de segurança onusiana pós-Guerra Fr
novos papéis, o renascimento do peacekeeping e a sua evolução conceitual; finalmente, no quart
panorâmica da caminhada onusiana na agenda da segurança, uma síntese dos avanços e visões prospe
eficiência dos mecanismos de segurança coletiva da ONU. 
 
 O segundo tomo da obra inaugura os debates sobre direitos humanos e outras questões humanit
primeiro, busca-se compreender as bases teóricas da temática. Em segundo lugar, verificam-se e 
aplicações dos direitos humanos proporcionadas pela Organização das Nações Unidas, no bojo de suas v
órgãos constitutivos. Terceiro, fomenta-se a discussão sobre o grau de aceitação dos direitos humano
Estados, a permeabilidade aos inputs de atores não-estatais e a inevitabilidade de uma mudança no trato
soberania, com vistas a privilegiar-se a defesa dos direitos humanos. 
 
 Por fim, a terceira seção da obra. Nesta, empreende-se um esforço por explicar como a co
passará, necessariamente, pelo desenvolvimento sustentável do planeta. No oitavo capítulo de The United
coloca em perspectiva três décadas da agenda do desenvolvimento no seio da ONU, demarcando-lhe pro
capítulo assinala o compromisso que se logrou entre desenvolvimento e preocupação ecológica no âmbito d
desenrolado desde os primeiros anos de vida da organização; em arremate, no décimo capítulo, há o exerc
respeito dos problemas envolvendo segurança humana e desenvolvimento sustentável. Para o autor, 
interesses é a chave.   
 
 Num mundo em que o diálogo escasseia, os Estados-nação encontram-se em frangalhos, um
temas globais e novos atores emerge, o crime transnacional evolui e, talvez como decorrência desse
unilateralistas insistem em suas doutrinas de ataques preventivos, privatizando os juízos legais 
internacional, é mandatória a leitura de uma obra com tamanho potencial instrutivo. Iris Claude J
Universidade de Virgínia, talvez tenha razão: "as Nações Unidas têm muitos torcedores e oponentes
estudiosos."25 Talvez seja a hora de mudar essa escrita.  

 
24 O colunista resenha a seguinte obra:  WEISS, T. G., FORSYTHE, D. P., e COATE, R. A. "The United Nations and Changing World P
Westview Press, 2000. 
25 CLAUDE Jr., Iris. Prefácio à segunda edição de "The United Nations ..." 
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