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Editorial 

AA  iinnsseerrççããoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  bbrraassiilleeiirraa  ee  
ooss  tteennttááccuullooss  ddee  LLuullaa  IIIIII  
PPeerrttoo  ddoo  ppoorrttoo,,  lloonnggee  ddoo  ccaaiiss  

 
 

“Tristes trópicos”, “país monstro”, “florão da 
América”, “tigre com baleia”, “ilha Brasil”, “belíndia”. 
Metáforas e apelidos não faltaram, decorridos 504 
anos do “achamento” português, para tentar ilustrar 
caracteres deste complexo Estado-nação brasileiro. 
Nenhum, entretanto, mostrou-se capaz de 
englobar as inúmeras facetas de um país 
como o nosso. Como sugere obra 
recentemente lançada, é razoável dizer 
que Brasil nenhum exista1. Não há um 
Brasil bem acabado, seguro de si, 
autoconsciente e ciente de seu “locus 
standi internacional” – para lembrar uma 
expressão de Celso Lafer. Ao contrário, é 
sintomático que esse jovem Estado, tão 
majestoso e imponente quanto miserável 
e inofensivo2, ainda busque compreender-
se a si, ao passo que intente decifrar os 
condicionantes que selam a sua inserção 
internacional. Eis o nosso Brasil, país de 
contrastes e acomodações, riqueza e 
pobreza, força e fraqueza. 

 
Revista a Política Externa (PEB) 

de Lula3 e resgatadas as raízes históricas 
da Política Internacional do Brasil (PIB)4, é 
hora de nos debruçarmos sobre duas 
novas (e derradeiras) tarefas. São elas: (a) anotar, 

                                                
1 “Nenhum Brasil existe – Pequena Enciclopédia”, organizado por João 
Cezar de Castro Rocha. Rio de Janeiro, Ed. UniverCidade, 2003.  
2 Celso Lafer, em comentário à tipologia dos “países monstros”, de 
George Kennan, afirma que o Brasil é “um monstro que não assusta”. 
LAFER, Celso. “Brasil: dilemas e desafios da política externa” in: 
Estudos Avançados, 14(38 : 260-7, jan/abr 2000. 
3 VELLOZO Jr., J. “A inserção internacional brasileira e os tentáculos 
de Lula” in: O Debatedouro, edição 39, 06/12/2003. 
4 LOPES, D. “A inserção internacional brasileira e os tentáculos de Lula 
II” in: O Debatedouro, edição 40, 27/12/2003. 

com brevidade, aspectos pontuais da PIB no curso do 
primeiro ano de governo Lula, conferindo destaque às 
ações empreendidas no âmbito de (i) ONU, (ii) OMC e 
(iii) América do Sul; e (b) propor uma reflexão sobre 
qual papel caberia ao Brasil na cena internacional, à 

luz das análises precedentes e de 
alguns novos apontamentos teóricos. 
Sem mais propêndios, às tarefas! 
 
AA  PPIIBB  ddee  LLuullaa  
 

É algo consensual a alegação 
de que a condução do MRE durante o 
primeiro ano de governo Lula trouxe 
algo de novo. Para o presidente, “é [a 
política externa, em sentido 
convencional] um dos maiores 
motivos de orgulho do próprio 
governo e do povo brasileiro”5. Para 
os analistas, um tanto mais céticos, 
ainda carecemos de resultados 
concretos para avaliar positivamente 
a corrente gestão de Amorim. De 
todo modo, algumas linhas de ação 
já se esboçam no horizonte. Com o 
ocaso da Guerra Fria, Gelson Fonseca 
Jr. chegou a contemplar uma nova 

atitude da diplomacia brasileira diante do mundo, 
caracterizada pelo diplomata como a “autonomia 
pela participação”6. Ora, convenhamos: embora 
inegável o ímpeto participativo de nosso país na 
conformação da ordem pós-Guerra Fria, seria 
dificilmente sustentável que tenhamos logrado 

                                                
5 “Lula defenda política externa e diz que ela traz orgulho ao seu povo” 
in Agência Reuters (http://www.reuters.com.br), 18 de dezembro de 
2003, 17h25min. 
6 FONSECA Jr., G. “A legitimidade e outras questões internacionais”. 
São Paulo: Paz e Terra, 2001. 

DAWISSON LOPES  
           editor-chefe            
 
       dawissonlopes@odebatedouro.com.br 
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alguma ‘autonomia’ no período. Se ela ocorreu, o foi 
em nível bastante limitado. A dita “autonomia pela 
participação” do Brasil parece ter seguido uma lógica 
de adequações, porquanto reativa aos novos traços 
do sistema internacional – largamente definidos pelos 
EUA -, e não ativa e propositiva, como se esperaria de 
um ente verdadeiramente “autônomo”. A contribuição 
brasileira para o novo quadro político, se houve, não 
passou da marginalidade. Que o Brasil se tenha 
beneficiado da tal “participação pela adequação”, é 
matéria amplamente discutível. Mas não compete 
aqui análise detida sobre esse ponto. Buscaremos, a 
rigor, compreender a mudança de rota de nossa PIB, 
que se afigura mais clara a cada dia, investigando os 
indicadores que qualificam a “diplomacia altiva” de 
Lula como que essencialmente distinta da orientação 
imprimida à PIB nos anos de Collor a FHC. 
Acompanhe. 

       
Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) 
 

Ao longo do ano de 2003, revigorou-se o 
pleito por um lugar cativo para o Brasil no Conselho 
de Segurança. Os reclamos brasileiros não se dão no 
vácuo, é bem verdade. A ONU, de forma geral, e o 
CSNU, em particular, padecem de uma crise de 
legitimidade sem precedente. As resoluções do CSNU 
são percebidas pela maior parte dos membros da 
organização como não representativas dos interesses 
dos povos do mundo, a ponto de o secretário-geral 
Kofi Annan sair em defesa da reforma do Conselho: 

 
“(…) in the eyes of the developing 

world, which feels that its views and interests 
are insufficiently represented among the 
decision-takers (...) the composition of the 
Security Council – unchanged in its essentials 
since 1945 – seems at odds with the 
geopolitical realities of the twenty-first 
century.”7  

 
 Para o Brasil, o assento permanente no CSNU 
é hoje uma questão crítica. Fortaleceria sobremodo a 
sua posição internacional, credenciando-o a tomar 
parte nas principais discussões sobre segurança 
internacional. Acarretaria maior acesso a informações, 
defesa sem intermediários do interesse nacional, 
melhor interlocução diplomática e, mais importante, a 
possibilidade de influenciar a cunhagem das práticas 
que balizarão a convivência internacional – tomando 
como premissa que ao Conselho caberá papel maior 
como instância de legitimação das relações 
internacionais futuras. Para lastrear o pleito, o Brasil 
conta com algumas cartas na manga, dentre as quais 
citam-se: a considerável contribuição para o 
orçamento regular da ONU, a liderança no contexto 
latino-americano, o apoio diplomático (embora não 
ostensivo) de Rússia, França e Reino Unido – três dos 

                                                
7 ANNAN, Kofi apud SARDENBERG, R. Transcrição do discurso 
"Question of equitable representation on and increase in the membership 
of the Security Council and related matters". Nova Iorque, 13/10/2003. 
Disponível em http://www.un.int/brazil. 

cinco membros permanentes atuais - às bandeiras 
reformistas, a participação pregressa em várias 
missões de paz da ONU ao longo dos anos, ainda que 
em bases seletivas e não sistemáticas, e, 
historicamente, o fato de ter conferido à ONU papel 
sempre destacado em sua orientação política 
internacional8.  
 

Os custos existem, e não devem ser 
negligenciados. Assumir um posto permanente no 
CSNU sinaliza, em tese, a disposição de o país se 
engajar (militarmente, se necessário for) em 
quaisquer conflitos percebidos como ameaçadores à 
paz e à ordem internacionais, independente de 
interesses estritamente nacionais. Embute, também, 
maiores dispêndios com a própria ONU – em 
detrimento dos gastos internos -, o que parece 
perturbador para um país socialmente carente e 
economicamente convulsionado como o Brasil. Para 
além, envolve a habilidade de se relacionar com o 
entorno regional de maneira construtiva, sem 
despertar desconfianças e hostilidades. Não 
desconsiderar que qualquer mudança a ser operada 
na Carta da ONU requererá o assentimento dos “cinco 
grandes” - pressuposto dos mais difíceis de se atingir. 
A missão não é fácil, mas a chancelaria brasileira tem 
dado mostras de sua determinação em prosseguir 
com a campanha. 
 
Organização Mundial do Comércio (OMC) 
 
 Neste primeiro ano de governo Lula, a frente 
em que mais ecoou a voz internacional do Brasil 
talvez tenha sido a do comércio. E a OMC foi, desde 
logo, nicho privilegiado para a observação 
fenomenológica. Em Cancun, esteve o Brasil a liderar 
mais de vinte países em desenvolvimento (incluindo-
se Índia, Nigéria, Indonésia), pugnando contra o 
protecionismo comercial de Estados Unidos e União 
Européia (especialmente nas questões relativas à 
agricultura). A postura despertou a ira de uns, a 
simpatia de outros, a dúvida de muitos. Afinal, a que 
levaria tal endurecimento senão a perdas óbvias de 
receita para os países (como demonstraram alguns 
estudos de OCDE e UNCTAD)? As razões para o 
impasse residem, ao que faz saber o ministro Celso 
Amorim, não em nacionalismo oco, e sim no mais 
apurado senso de pragmatismo. Assegura Amorim: 
 

“The question here is not whether a 
modest outcome would have been better than 
the absence of results. The very dillema that 
many of us had to face was whether it was 
sensible to accept an agreement that would 
essentially consolidate the policies of the two 
subsidizing superpowers (...) and then have 
to wait for another 15 or 18 years to launch a 

                                                
8 Para visões esclarecedoras sobre o pleito do Brasil por um assento 
permanente no CSNU, conferir LAMAZIÈRE, G., “Ordem Hegemonia 
e Trangressão” e PATRIOTA, A. “O Conselho de Segurança após a 
Guerra do Golfo: a articulação de um novo paradigma de segurança 
coletiva”.  
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new round, after having spent precious 
bargaining chips.”9 

 
 De concreto, fica o movimento por revisão 
dos termos do comércio internacional (pretensamente 
liberalizado). Não se trata de advocacia por uma 
“nova ordem”. As regras do jogo estão postas. Fazê-
las cumprir é o desafio. Quando nada, a atitude de 
endurecimento, patrocinada por Brasil e demais 
países em desenvolvimento, logra denunciar as falsas 
promessas do liberalismo comercial praticado 
hodiernamente. A “diplomacia altiva” não nega as 
características sistêmicas, tampouco o papel da OMC; 
contrariamente, reafirmando-os, quer apenas eliminar 
contradições. 
 
 Os trunfos do país são escassos em face de 
sua representatividade no comércio internacional. Não 
contabilizamos sequer 1% do fluxo comercial mundial. 
Mas não tão escassas são as nossas potencialidades. 
Afinal, somos a nona economia (em paridade de 
poder de compra - PPC) e a quinta maior população 
do planeta. Global trader; gigante urbano e industrial; 
ao mesmo tempo, grande exportador de commodities 
agrícolas e minerais. O Brasil tem, sim, inegável peso. 
Notar, contudo, as represálias de que poderemos ser 
alvo, nos mais diversos foros, a persistir a guerra de 
nervos na OMC. Para auferir qualquer sucesso nesta 
frente comercial, impende a tão necessária 
“calibragem” entre o interesse nacional e a 
capacidade internacional do Brasil.            
 
Subsistema regional da América do Sul (AS) 
 

Nova ênfase recaiu sobre a América do Sul 
neste primórdio de governo Lula. A bem da verdade, 
trata-se de trajetória já retomada com Celso Lafer e 
FHC, sendo ilustrativa a reunião de chefes de Estados 
sul-americanos que se realizou em Brasília no ano de 
2000. As razões da guinada são patentes: somos um 
país sul-americano, e não podemos fugir de nossas 
circunstâncias históricas e geográficas. Se nos 
compete um papel no ordenamento internacional 
hoje, este papel é desempenhado regionalmente. 
Caso seja interesse diplomático projetar a liderança 
regional do Brasil em termos globais, é fundamental 
que se reafirme uma presença forte na AS. Além 
disso, os interesses econômicos e estratégicos de tal 
investida são maiúsculos. 

 
Não é absurdo supor-se que a legação do 

subsistema da América do Sul a níveis secundários de 
priorização, isso sim, implicaria graves custos à 
inserção internacional brasileira. No entanto, uma 
presença que seja percebida positivamente por 
nossos vizinhos deverá contornar alguns persistentes 
entraves. Nesse quesito, o trunfo maior com que 
conta o Brasil é o presidente Luís Inácio Lula da Silva, 
líder carismático, de grande apelo popular e ótimos 
relacionamentos pessoais com os seus homólogos por 

                                                
9 AMORIM, Celso. “The Real Cancun” in: Wall Street Journal, 
25/09/2003. Disponível em: http://www.mre.gov.br. 

toda a América. O desafio, portanto, é não inspirar 
medo e desconfiança em nuestros hermanos 
sudamericanos (e o bom relacionamento que vem 
sendo cultivado com a Argentina é fundamental para 
tal propósito), à medida que fortaleçamos os vínculos 
regionais. 
 
PPeerrttoo  ddoo  ppoorrttoo,,  lloonnggee  ddoo  ccaaiiss  
 
 Permitam-me, à guisa de conclusão, algumas 
poucas considerações sobre a inserção internacional 
do Brasil. 
 
 A imagem de um país não corresponde 
integralmente a sua essência. A rigor, não pode haver 
a coincidência absoluta. Uma imagem de um objeto 
forma-se anterior e exteriormente ao objeto 
propriamente dito. Logo, a correlação espelhar entre 
imagem e essência é condição inatingível per se. A 
simples constatação de que é possível um tal 
descompasso (entre o ser e o parecer) introduz a 
nossa primeira dúvida: será credível a projeção de 
uma imagem internacional do Brasil superestimada 
quanto aos seus recursos efetivos para o exercício do 
poder?  
 
 É certo que sim. Vários são os exemplos 
históricos de sobre-avaliação (ou sub-avaliação) das 
capacidades de um ente, normalmente o Estado, no 
plano das relações internacionais. Para ficarmos 
apenas nos domínios do ONU: era claro em 1945, e 
continua a ser em 2004, o hiato entre o discurso de 
potência e os recursos de poder da França. O 
gaullismo provavelmente desempenhou força 
determinante no processo que culminou por fazer do 
espectro francês algo consideravelmente maior que a 
sua realidade ontológica. Como cita, com muita 
felicidade, o jornalista Elio Gaspari, “diferente tivesse 
sido a história e hoje a França poderia estar reduzida 
a uma Espanha”10.  
 
 Imagem e realidade, como dois gêmeos 
univitelinos, apenas aparentam igualdade. Há 
nuanças, contudo, que as diferenciam. Nuanças para 
“cima” e nuanças para “baixo”. Sobre a lógica das 
imagens nas relações internacionais, ensina o 
professor Robert Jervis: 
 

“Many factors about a state that 
contribute heavily to its image are permanent 
or semipermanent and thus beyond the 
control of its decision-makers. A state’s 
geography and history and to a large extent 
its internal political, economic and social 
systems are beyond manipulation. (...) While 
the basic elements of an image may be 
difficult to alter, detailed aspects of it, which 

                                                
10 GASPARI, Elio. “Yes, nós temos Lula!”. In: Folha de São Paulo, 
14/01/2004. 
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may strongly influence the way the perceiver 
acts, are more susceptible to change.”11 

 
 Resta saber: no jogo das nações, quem, 
afinal, somos? Qual a imagem que se projeta a nosso 
respeito? E como tem sido a relação da diplomacia 
brasileira com índices e sinais neste período inicial de 
gestão Lula-Amorim?  

  
Jervis classifica as imagens das RI’s como 

pertencentes a duas modalidades distintas: os índices 
e os sinais. Índices são imagens mais ou menos 
duradouras. Não admitem rupturas (ou incorreríamos 
em outros índices, ou em outras imagens), mas sim 
evoluções e involuções.  Índices costumam ser 
imagens tanto mais diretamente acessíveis quanto 
menos manipuláveis. Não que impossibilitem sofismas 
– longe disso! –, mas geralmente guardam uma 
relação mais simétrica e impessoal com o mundo 
empírico. Os índices nacionais só terão interesse para 
os estudos sobre inserção internacional de um país se 
perfilados em uma série histórica, ou quando em uma 
comparação direta com outros países. O Brasil tem, 
hoje e sempre, bons e maus números. Índices que 
impressionam muito positivamente, assim como os 
que estarrecem12.  

 
A dimensão dos sinais é, no entanto, mais 

sensível às mudanças de curto prazo. Logo, 
interessam mais aos propósitos deste estudo. Sinais 
são afirmações ou ações cujos sentidos estabelecem-
se tácita ou explicitamente entre os atores. Não são 
tão evidentes como os índices, não contêm 
“credibilidade inerente”. Para avaliar os sinais, o 
receptor deverá fazer inferências em dois níveis: 
primeiro, decifrar o que o remetente quer transmitir; 
segundo, estimar se o sinal corresponde às intenções 
do ator no futuro13.  

 
Importantes sinais foram dispensados por 

nossa diplomacia no curto espaço de um ano. E tais 
sinais, se bem os depreendemos, trazem indicações 

                                                
11 JERVIS, Robert. “The logic of images in international relations”. New 
York: Columbia University Press, 1989, pp. 13-15. 
12 Comecemos pela economia: temos, a um só tempo, a 9ª maior 
economia do mundo (PNB em PPC) e a 9ª maior produção industrial do 
planeta. Estamos, não obstante, apenas no 65º lugar quando o assunto é 
o desenvolvimento humano (IDH/PNUD). Quanto à distribuição de 
renda, ostentamos o título de campeões mundiais em desigualdades 
sociais (coeficiente de Gini = ~0,6). No comércio internacional, dados 
reveladores: apesar de comerciarmos commodities agrícolas como 
poucos no mundo, estamos também entre os países com menor ratio 
comércio internacional/PIB. O somatório do volume que 
importamos/exportamos é equivalente a 6,5% de nosso PNB. Somos um 
gigante, sim, mas um “gigante autista”, voltado para dentro. E essa 
introversão nos tem custado caro. Politicamente, estamos entre as três 
maiores democracias do mundo; contudo, índices acentuados de 
corrupção e de violência urbana teimam em ofuscar a nossa vocação 
democrática. Temos mais de 500 anos de “vida internacional”, pouco 
mais de 180 de independência política, a quinta maior população do 
mundo, o quinto maior território, a quarta maior metrópole do planeta. 
Somos, de fato, um país de contrastes. Fonte: The Economist – Pocket 
World in Figures 2002. 
13 JERVIS, idem, pp. 24. 

valiosas sobre a orientação da PIB nos anos por vir. 
Em primeiro lugar, é digna de nota a subversão 
retórica no que respeita à relação Brasil-Mundo. 
Passamos a nos valorizar mais, nos detalhes, sem 
perder o senso de realismo. Vale citar, por exemplo, o 
argumento do ministro Amorim quando indagado 
sobre a reforma do CSNU: “como eu costumo dizer, 
não é uma aspiração principalmente do Brasil. A 
reforma é uma necessidade das Nações Unidas”14. Um 
segundo aspecto, não menos relevante, é o capital 
diplomático de que usufrui o nosso presidente. 
Contrariando muitas das expectativas, Lula se 
transformou em importante “ativo” para a promoção 
internacional do país. É uma liderança que agrada por 
seu compromisso com a democracia, com os direitos 
humanos e, por que não dizer, com o livre mercado. A 
diplomacia presidencial é uma marca inegável da 
gestão. Um terceiro e último sinal é o retorno à voga 
de um projeto geopolítico para o Brasil. Nesse bojo, 
inserem-se a epopéia pela reforma do CSNU, os 
planos de integração da infra-estrutura (e até da 
macroeconomia) na América do Sul, a busca por 
saídas marítimas para o Pacífico etc. Diante destes 
sinais, sobrevém a hipótese de que, em vez da 
“participação pela adequação”, praticada ao longo dos 
anos de Collor a FHC, estejamos mais aptos a 
exercer, sob Lula, uma “participação pela influência”.  
 

Por fim, uma reflexão. Diz-se porto o 
construto arquitetônico com função de “oferecer 
abrigo a embarcações”15; diz-se cais a “parte do porto 
na qual se efetua o embarque e o desembarque de 
passageiros e cargas”16. O embaixador Roberto 
Abdenur costumava dizer, nos primeiros anos da 
década de 1990, que padecíamos (e talvez, em algum 
grau, algum padeçamos) de “síndome de exclusão”. 
Por pouco crermos em nossas potencialidades, 
grassava na sociedade brasileira a descrença e o 
pessimismo em relação ao país. Hoje, diferentemente, 
sentimo-nos mais próximos do “porto” nas relações 
internacionais. As portas para o progresso parecem-
nos convidativamente entreabertas. Mas esse porto, 
como bem sabemos, não é seguro. Aportar no século 
XXI como membro cativo do CSNU, porta-voz dos 
países em desenvolvimento, líder regional, player 
global, não nos fará infensos aos reveses sistêmicos. 
Mais importante: chegar ao “porto” não é chegar ao 
“cais”. Não nos iludamos: ingressar em organizações 
internacionais prestigiosas e remeter sinais de 
assertividade diplomática não acarretarão automático 
acesso ao clube das potências, ao condomínio das 
nações que deliberam sobre os rumos das relações 
internacionais. Nunca é demais lembrar as 
elucidativas palavras de Lester Thurow:  

 

                                                
14 AMORIM, C. Transcrição da entrevista do Ministro das Relações 
Exteriores, Embaixador Celso Amorim, ao jornalista Boris Casoy, no 
programa Passando a Limpo. São Paulo, 04/10/2003. 
15 Ver “porto”, Novo Dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1986. 
16 Ver “cais”, idem. 
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“In the twentieth century the rich 

man’s club let in only one new industrial 
member – Japan. It would not be a great 
surprise if no new members were to join during 
the twenty-first century”17.  

 
Se não nos sentimos, hoje, excluídos como 

outrora, há de se ter em conta que apenas iniciamos 
uma trajetória de maior influência na cena política 
internacional. Se houve indiscutíveis avanços 
relativos, permanece a nossa vulnerabilidade externa 
e a distância dos centros de decisão. Perto do porto, 
longe do cais. 

 
 

 
Nota da editoria:  
 
Ócio criativo 
  
 Ano III, vida nova! O lançamento da próxima 
edição de O Debatedouro fica programado para a 
segunda semana do mês de fevereiro de 2004. 
Aguardem a estréia de novas seções do periódico e a 
(re)inauguração de nosso fórum de debates! Neste 
intervalo, toda a equipe editorial de O Debatedouro 
desfrutará de breve (e merecido!) recesso, para 
recarga das forças. Vemo-nos, então, em fevereiro! 
Até! 

                                                
17 THUROW, L. apud ABDENUR, R. “Política Externa Brasileira e 
Sentimento de Exclusão” in Temas de Política Externa II. São Paulo: 
Paz e Terra, 1994. 



 
 

 
 
 

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. 

 

7

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

PPóóss--mmooddeerrnniiddaaddee::  ttããoo  lloonnggee  ddee  ttuuddoo  
(Entre simulacros e velhos mapas, onde estamos?) 

 
 
 Flashbacks de 2003: invasão e ocupação do 
Iraque, enquanto as armas de destruição em massa de 
Bush Jr. e Blair ocupavam o noticiário. A 
captura de Saddam “como um rato” 
quando o tínhamos no comando dos 
ataques erráticos aos “libertadores” 
anglo-saxões e aos pacificadores da ONU. 
Para consumo doméstico, Cancún e o 
“novo papel” do Brasil no cenário 
internacional, via G-X, amplificado pelo 
“risco Brasil” em queda e pela ascensão 
celeste dos c-bonds. No Brasil “real”, 
compasso de espera pelo espetáculo do 
crescimento.  
 
 Emblemáticos, os dias que 
correm, do que podemos chamar Pós-
modernidade. Contexto de voraz 
aceleração temporal. Parecemos 
vivenciar “em tempo real” cada um 
desses acontecimentos via próteses 
midiáticas, em toda sua celeridade e 
imprevisibilidade, por um instante 
participando de momentos (propalados 
como decisivos), antes que tais eventos 
compulsoriamente se tornem Passado 
antes mesmo de terem sido Futuro. Ao 
que parece, presenciamos (no duplo 
sentido de testemunhar e “tornar 
Presente”) a inexorável marcha da 
História, bem como influenciamos seus 
rumos. Nosso papel na narrativa hodierna da História 
seria trazer Hoje o Amanhã. 
 
 No entanto, as aparências enganam, não 
obstante sejam inegáveis nos dias que correm. Guy 
Debord18 é eloqüente quando caracteriza a 
contemporaneidade como “Sociedade do Espetáculo”. 
Jean Baudrillard19, por outras vias, desvela um 
alargamento contemporâneo da noção capitalista de 
valor de troca, abarcando abstrações como os símbolos, 
                                                
18 DEBORD, Guy-Ernest. The Society Of Spectacle. Londres: Zone Books, 
1995.  
19 BAUDRILLARD, Jean. Para uma Crítica da Economia Política do 
Signo. Rio de Janeiro: Elfos, 1995 

sentimentos, sensações, conhecimento. Adornando todas 
essas e outras análises20, a constatação de que a 

“materialidade” cede precedência à 
“imaterialidade” na caracterização 
acurada de nossos dias, dilemas, 
disputas, reflexões, identidades e 
“formas de vida” (sem que isso implique 
a obsolescência da matéria, para alívio 
dos empiristas). 
 
 Trata-se de constatar que a 
nosso acesso à materialidade, já 
bastante limitado pelos sentidos e pelos 
labirintos da mente, se torna algo 
socialmente tão distante do que 
vivenciamos como “real” que, no dizer 
de Cynthia Weber21, a noção de 
representação torna-se impraticável – 
passamos a vivenciar simulacros, 
representações de representações, 
numa cascata incessante de símbolos. 
Constatação ultrajante, surpreendente, 
mais afeita a obras de ficção científica – 
não convivêssemos com abstrações 
diárias como cyberspace e mercado de 
futuros; não tornássemos algo cotidiano 
a busca por “auto-ajuda” no diálogo 
com nosso “eu interior”; não fôssemos, 
enfim, participantes do proverbial “show 
da vida”. Nas formas de sociabilidade 
hodiernas, encontramos o que Anthony 

Giddens22 argutamente caracterizou como “um mundo 
universalmente povoado por estranhos”. Estranhos em 

                                                
20 Vide JAMESON, Fredric. “Pós-Modernismo e Sociedade de Consumo”. 
Novos Estudos Cebrap 12, 1995; 

LYOTARD, Jean-François. O Pós-Moderno. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1988; CAMPBELL David. “Political Prosaics, Transversal Politics, and the 
Anarchical World”. Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial 
Identities. SHAPIRO, M & ALKER, H.. Minneapolis, University of Minnesota 
Press, 1996 e DERRIDA, Jacques. Of Grammatology, trans. Gayatri Spivak 
(Baltimore: John Hopkins University Press, 1976) 

21 WEBER, Cynthia. Simulating Sovereingty: Intervention, the State and 
Symbolic Exchange. Cambridge: Cambridge University Press, 1995 
22 GIDDENS, Anthony. As Consequências da Modernidade. São Paulo, 
Editora da UNESP, 1991, p.84  
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RIO DE JANEIRO

“Que dizer da Política,
num contexto 

fragmentado em que 
formas de 

representação se 
tornam commodities 

que nos informam 
outras commodities? 

Urgente notar, quando
o Futuro é 

compulsoriamente 
‘presenciado’, a 

diminuta possibilidade
de que reescrevamos 
as ‘regras do jogo’, 
nossos papéis na 

narrativa hodierna. 
Que diremos, então, 
da possibilidade de 

reescrevermos a 
própria narrativa!”
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relação aos demais estranhos e, mais grave, em relação 
a si mesmos, banalizando o dístico de Sócrates – 
conhece-te a ti mesmo. 
 
 Que dizer da Política, num tal contexto 
fragmentado em que as formas de representação se 
tornam commodities que nos informam outras 
commodities? Urgente notar, num contexto em que o 
Futuro é compulsoriamente “presenciado”, a diminuta 
possibilidade de que reescrevamos as “regras do jogo” 
ou, sem metáforas, nossos papéis nas narrativas dos 
dias que correm. Que diremos, então, da possibilidade 
de reescrevermos as próprias narrativas!? Mesmo nas 
raras ocasiões em que o script é mal encenado (Iraque), 
sabemos de antemão seu performático “final feliz” (Bin 
Laden, no entanto, discorda). Muitas vezes, nos 
comprazemos com este “final feliz”, por sinal.  
 
 Isso, quando não nos fiamos na virtualidade, 
algo bastante compreensível nos dias pós-
representativos que se seguem. Projetamos no presente 
um futuro que ainda não veio (a julgar pela apatia social 
vigente, improvável). Para muitos, o Brasil de 2003 foi 
sumamente diverso do Brasil de 2002, 2001, 2000... 
Para além do flagrante das estatísticas e da brutal 
evidência do dia-a-dia, vige o triunfalismo midiático, 
costumaz no maquinário político brasileiro, por décadas 
pautado por toda sorte de mandingas populistas, com 
resultados por demais conhecidos.  
 
 A nova versão dessa narrativa perspicaz por 
natureza (atenção à estruturação) nos apresenta um 
mundo crescentemente se ajustando a um país que, 
finalmente, resolveu demandar “seu lugar ao sol”, seja 
liderando outras nações nos embates com os 
“poderosos” do agronegócio mundial, seja assumindo 
sua liderança “natural” no subcontinente, seja dando 
tratos à bola para resolver 500 anos de injustiças sociais 
em 4 (ou 8?) anos. Em todos os sentidos, revertendo a 
“herança maldita” dos governos anteriores e do seu 
antecessor, em particular.  
 
 Não é preciso dizer muito mais, senão que 
temos em mãos mais um exemplo da incessante cascata 
de símbolos em busca de um arremedo de referência 
material (c-bonds ou mesmo o fichamento de turistas 
norte-americanos nos aeroportos, “desafio” ou 
“resposta” à Nova Roma). Cynthia Weber23, novamente, 
nos alerta para a necessidade perene de “produção de 
referenciais simbólicos” num contexto de vigência da 
simulação. Então temos, para o mundo, as armas de 
destruição em massa. Para nós, o espetáculo do 
crescimento e o “Brasil potência”24. Antes de crescermos, 
já somos grandes “por definição”.  

                                                
23 WEBER, Cynthia, obra citada.  
24 Sobre essa discussão, vide: GAMA, Carlos F.P.S. “Eleições 
Presidenciais: A Permanência na Mudança”. O DEBATEDOURO 1, 2002: 
p.3-4 & “Zênite de uma Era: O Brasil de Lula”. O DEBATEDOURO 9, 
2003: p.5-7 & “Zênite de uma Era: O Brasil de Lula parte II”. O 
DEBATEDOURO 10, 2003: p.7-9; “Réquiem Moderno – A Política, para 
além da Direita e Esquerda”. O DEBATEDOURO 36, 2003, p.6-8; 
LOPES, Dawisson E.B. “Decifra-Me ou Devoro-Te”. O DEBATEDOURO 

 
 Nada mais justo numa nação “gigante por 
natureza”. Como sempre, o problema são “os outros”25, 
a população que não vê conseqüências palpáveis dessa 
grandeza inata; os demais países, que (ainda) não se 
curvaram frente aos “fatos antecipados” da grandeza 
brasileira. Já fomos por décadas “o país do futuro” – 
nada mais adequado que decidamos ser o futuro, quando 
este se torna prematuramente presente, não? Só falta 
combinar o resultado com os outros “times”, diria o 
saudoso Garrincha26. 
 
 Voltemos à Pós-Modernidade num sentido mais 
amplo. Nem todos se dispuseram à empreitada de lidar 
com a complexa, angustiante temporalidade pós-
moderna (quiçá, em caso de sucesso, tornando 
verdadeiramente agentes - autônomos - os atuais 
espectadores). Duas alternativas tradicionais, surgidas 
no decorrer do soerguimento do “edifício moderno”, 
ainda são forças consideráveis. Por um lado, os 
remanescentes do Iluminismo, exemplares da 
Modernidade, nos acenam com uma universal 
temporalidade linear “progressiva”, irradiando por 
espaços cada vez mais amplos a inesgotável 
perfectibilidade humana, até que as Luzes tenham 
alcançado a todos. Inevitavelmente iremos nos 
reconciliar conosco mesmos, à imagem de Kant 27, 
através do processo civilizador que nos descreve Norbert 
Elias28. Por outro lado, menos otimistas, remanescentes 
da pré-Modernidade nos acenam com diversas versões 
do “eterno retorno” de Nieztsche29, trazendo à tona 

                                                                               
2, 2002: p.3-4 &c “As Relações Exteriores de Lula: Um gostinho do que 
está por vir”. O DEBATEDOURO 7, 2002: p.3-5 & “Vai Brasil! Ser 
Gauche na Nova Economia”. O DEBATEDOURO 31, 2003: p.2-5 & 
“Caminhando sobre Areia Movediça – Perspectiva Norte-Sul, liderança 
brasileira e algumas notas””. O DEBATEDOURO 35, 2003: p.2-5 & A 
inserção internacional brasileira e os tentáculos de Lula II – Política 
Internacional do Brasil (PIB) e a busca por influência via instituições 
internacionais”. O DEBATEDOURO 40, 2003: p.2-6; RAMOS, Leonardo 
César. “O Governo Lula: Alternância ou FHCismo Strikes Back?”. O 
DEBATEDOURO 2, 2002: p.10-11; NASSER, Filipe. “O Legado de 
Cardoso. Uma releitura (possível) de sua Política Externa”. O 
DEBATEDOURO 3, 2002: p.10-12 & “Hermès vermelhas, companheiros. 
Mas ainda Hermès”. O DEBATEDOURO 9, 2003: p. 2-4; 
CADERMATORI, Lindolpho. “A Construção de uma Potência – 
Comentário à Política Externa Brasileira de 1945 até hoje”. O 
DEBATEDOURO 27, 2003: p.9-12. CASARÕES, Guilherme S.P. 
“Momentos da Política Externa Brasileira: os Gestos e as Palavras”. O 
DEBATEDOURO 35, 2003: p.15-17; VELLOZO Jr, Joelson. “Brasil: 
cresça e apareça! O difícil caminho de um país que fala como grande, mas 
ainda age como pequeno”. O DEBATEDOURO 35, 2003: p.18-19 & “A 
inserção internacional brasileira e os tentáculos de Lula – Política Exterior 
do Brasil (PEB) e a dinâmica Norte-Sul”. O DEBATEDOURO 39, 2003: 
p.2-5. 
25 GAMA, Carlos F.P.S. “Réquiem Moderno – A Política, para além da 
Direita e Esquerda”. O DEBATEDOURO 36, 2003, p.6-8 
26 Segundo o finado cronista Sandro Moreyra, Garrincha teria perguntado 
ao final de uma extensa preleção, em 1958, se seu treinador na época (que 
afirmara o jogo já estar ganho) já havia combinado o resultado da partida 
com os adversários.  
27 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura (Tradução: J. Rodrigues de 
Merege). São Paulo: Acrópole, 1985. 
28 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 
1990/1993 (2 Vols.). 
29 NIEZTSCHE, Friedrich. The Will To Power. Nova York: Vintage, 1968. 
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traços de uma cosmologia mítica em que tempo e espaço 
são intrinsecamente unidos, porém em formas mui 
diversas e incomensuráveis.  
 
 As Relações Internacionais, nos indica Nicholas 
Onuf30, é apenas um dentre os muitos “mundos sociais”, 
guardando intrínseco relacionamento com muitos outros 
(em que pese o prejuízo originado das fronteiras 
interdisciplinares, derivadas de uma visão positivista da 
Ciência, transformando o conhecimento em 
compartimentos incomensuráveis). Uma vez tomadas as 
Relações Internacionais como “ponto de encontro”, é 
lícito, pois, abordá-las como microcosmo no seio do qual 
podemos localizar as diversas respostas dadas às 
problemáticas da Pós-Modernidade. 
 
 Nas Relações Internacionais, as respostas 
tradicionais31 associam-se, por um lado, às diversas 
versões do Liberalismo, cientes da inexorável 
perfectibilidade humana via Razão Iluminada, superando 
antagonismos e disparidades. Por outro lado, cientes dos 
limites intrínsecos à perfectibilidade humana para além 
de vãs intenções, as diversas versões do Realismo32 
brandem o “eterno retorno” da Realpolitik.  
 
 Ambas as facções tiveram problemas ao lidar 
com os “efeitos colaterais” da Modernidade. Respostas 
insuficientes foram dadas por liberais e realistas para 
diversos fenômenos tais como a emergência do 
Nazismo33 e o fim pacífico da União Soviética34. A 
disparidade entre os respectivos corpos teórico-políticos 
inerciais e os fenômenos dinâmicos, hodiernos, pós-
modernos, nos indicam, com reforçada clareza, a 
confusão nos velhos mapas, a desorientação dos velhos 
guias, a gagueira incoerente dos velhos discursos. Muito 
barulho para nada – ou quase.  
 
 Adicionemos a este cenário o tradicional 
privilégio dado ao “mundo dos Estados” pela disciplina 
(novamente, no dizer de Onuf 35, apenas um dos ‘sub-
mundos’ que perfazem as Relações Internacionais, um 
sub-mundo diminuto e autocentrado, não desprovido de 
importância, mas certamente, nos dias que correm, 
hipertrofiado em sua relevância). Resta-nos refletir 
criticamente: a disciplina das Relações Internacionais, 

                                                
30 ONUF, Nicholas G. (1989). World of Our Making: Rules and Rule in 
Social Theory and International Relations. Columbia, South Carolina, 
University of South Carolina Press, p.36-43 
31 GAMA, Carlos F.P.S. “Racionalismo – A Ortodoxia das Relações 
Internacionais”. O DEBATEDOURO 39, 2003, p.6-8 & “Racionalismo – A 
Ortodoxia das Relações Internacionais, parte II”. O DEBATEDOURO 40, 
2003, p.7-10. 
32 GAMA, Carlos F.P.S. “O Realismo nas Relações Internacionais - 
Caracterização”. O DEBATEDOURO 31, 2003, p.6-9 & “O Realismo nas 
Relações Internacionais – Os Críticos”. O DEBATEDOURO 32, 2003, p.6-
10. 
33 ARENDT, Hannah. O Sistema Totalitário. Lisboa, Publicações Dom 
Quixote, 1978. 
34 KUBÁLKOVÁ, Vendulka (2001). "Soviet "New Thinking" and the End 
of the Cold War: Five Explanations", in Vendulka Kubálková, (ed.) 
Foreign Policy in a Constructed World, M.E.Sharpe. 
35 ONUF, Nicholas G. (2001) The Strange Career of Constructivism in 
International Relations. Center of International Studies, University of 
Southern Carolina(working paper), p.6-8. 

nos seus moldes canônicos, mais tradicionais, guarda 
respostas às problemáticas com que somos confrontados 
hodiernamente? 
 
 Ao contrário da quixótica afirmação de 
Margareth Tatcher36, há sim alternativas à inércia pasma 
dos antigos ou ao errôneo pragmatismo paroquial das 
“vias médias”, hibridismo dos velhos referenciais, tão 
comum nos dias que correm. Estas têm que, sim, 
debruçar-se, mergulhar, responder ao que podemos 
denominar falência da Modernidade – ao invés de negá-
la estoicamente ou buscar reerguer castelos que as 
ondas já há muito levaram. Se necessário, derrubando 
os muros disciplinares que, por exemplo, lançaram as 
Relações Internacionais na vala da incomunicabilidade e 
da insuficiência.  
 
 Tal tarefa complexa foi abraçada nas Relações 
Internacionais, entre outros, pelos teóricos críticos – 
buscando resgatar a Modernidade de seu atoleiro – e 
pelos pós-modernos, criticando e desvelando 
sistematicamente os velhos referenciais em prol da 
constituição de novos, tomando a Modernidade como 
irremediável. Correndo paralelamente à problemática da 
falência da Modernidade, ainda temos contribuições 
significativas vindas dos construtivistas – estes 
recolocam os seres humanos no centro da empreitada de 
“construção dos diversos mundos sociais”. As parcas 
páginas deste artigo me impedem um tratamento 
pormenorizado destas alternativas37 - elas não são 
tampouco o objeto do artigo em questão. Numa 
caracterização panorâmica que seja de nossos dias, 
mister fazer referência à respostas que foram dadas para 
as problemáticas com que somos confrontados.  
 
 Se no microcosmo das Relações Internacionais 
as correntes alternativas são ainda decerto (mas cada 
vez menos) minoritárias frente aos cânones (que acabam 
configurando “a imagem” da disciplina para os leigos), 
nada surpreendente constatar que a atitude 
condescendente, passiva ou reducionista predomina 
globalmente nas condições atuais. Mais fácil, mais 
cômodo, mais conveniente negar a complexidade 
espaço-temporal hodierna, a fragmentação identitária e 
o limite às formas de representação, ignorar nossas 
condições de vida, nosso pequeno engajamento político, 
buscando conforto nos velhos escritos, no senso comum, 
no status quo, nas profecias auto-realizáveis e na 
esperança de que vivemos “o melhor dos mundos” e de 
que um futuro glorioso inexoravelmente (seja a Paz ou a 
Guerra, triunfantes) virá.  
 

                                                
36 A ex-primeira ministra inglesa, perguntada a respeito da adoção de 
políticas ultraliberais no Reino Unido dos anos 1980, dizia a respeito: “Não 
há alternativas”. 
37 Maiores informações, vide GAMA, Carlos F.P.S. “Réquiem Moderno – 
A Política, para além da Direita e Esquerda”. O DEBATEDOURO 36, 
2003, p.6-8 & “A Soberania, essa estranha – Refletindo sobre os alicerces 
das Relações Internacionais parte II”. O DEBATEDOURO 38, 2003: p.8-
11; RAMOS, Leonardo César. “A Incomensurabilidade Paradigmática e 
‘um ano de O DEBATEDOURO’”. O DEBATEDOURO 37, 2003: p.20-21 
& “Conservadorismo Positivista versus Emancipação – Cox, Linklater & 
Neufeld”. O DEBATEDOURO 39, 2003: p.13-16. 
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 Num tal contexto, é um “alívio” que tenhamos 
descortinadas diante de nossos olhos “grandes 
narrativas” de Estados nacionais (com identidades 
claramente definidas), líderes políticos, questões de vida 
ou morte para a Humanidade, “vilões” e “heróis” 
claramente delineados, lógicas de ação pré-
determinadas. Assistimos ao desenrolar das “aventuras” 
em “tempo real”. Para compensar os momentos menos 
agradáveis da história, loas tecidas ao progresso técnico, 
à nossa pujante “aldeia global” mcluhaniana38, ao mundo 
da virtualidade ao toque de um botão, capaz mesmo de 
tornar as guerras cirúrgicas e de levar “o progresso” às 
massas. Pouco importa se tudo isso é real ou simulacro. 
Precisamos escapar de nossa condição e, 
paradoxalmente, na fuga a reforçamos, reproduzindo-a. 
 
 Mais importante – somos “convidados” a 
participar da História, tornando vãs as elucubrações 
acerca do porvir e as dificuldades de sua construção. 
Domesticado sob nossas próteses eletrônicas, o Amanhã 
vem Hoje, seja para confirmar nossa inexorável marcha 
rumo à Paz Perpétua39, ao paraíso na Terra, seja para 
derrubar de vez o panteão kantiano40, não deixando 
dúvidas quanto à irrefreável insociabilidade humana. 
Agindo de ambas as formas, conseguimos alguma 
medida de segurança ontológica (ainda que derivada 
de profecias auto-realizáveis) – no entanto, às custas de 
nossa autonomia e dignidade humanas (isso sem contar 
a parcela ainda mais expressiva da população do globo, 
atrelada a condições de vida sub-humanas ou mesmo 
desumanas). Ondas eletromagnéticas, o mais “material” 
que temos nas estruturas de domínio hodiernas, nos 
saúdam com uma inequívoca mensagem de “bom 
proveito”! 
 
 Mas ainda é possível mudar o canal na TV Pós-
Moderna. 
 
 No dizer de Robert Cox41, “para mudarmos 
nosso mundo temos de começar por onde estamos”. O 
que não implica necessário enveredar pelo pragmatismo 
das “vias médias” que prolonga o caminho rumo aos 
becos sem saída. O pragmatismo é fugaz ponto de 
partida, intervalo necessário ao reexame de nossas 
condições atuais. A atitude crítica, na Pós-Modernidade, 
torna-se mais que nunca necessária, uma vez deixados a 
sós com representações de representações. Trata-se de 
superar o império do “possível” (traduzido em reforço da 
estrutura de simulacros), ampliando perenemente o 
escopo do “possível” por via da crítica incessante, da 
paulatina construção de novas respostas, de alternativas. 
Do cidadão para a coletividade, nas diversas formas de 

                                                
38 MCLUHAN, Marshall & FIORE, Quentin. Guerra e Paz na Aldeia 
Global. Rio de Janeiro: Record, 1971. 
39 KANT, Immanuel. “Morality, Politics, and Perpetual Peace” in VIOTTI, 
P. & KAUPPI, M. International Relations Theory, New York, Macmillan 
Publishing Company, 1993.  
40 KAGAN, Robert, Power and Weakness. Why the United States and 
Europe see the World Differently, in: Policy Review Online, n.113, June 
2002 (http://www.policyreview.org). 
41 COX, R.W. (1986). Social Forces, States and World Orders: Beyond 
International Relations Theory. Neorealism and its critics. R.O.Keohane. 
New York, Columbia University, p. 242 

ação pós-modernas, sejam relativas ou não à política 
“formal”. 
 
 Nesse sentido, cabe menção a Simone Weil42 – o 
futuro não nos dá nada, nós é que precisamos “nos doar” 
para construí-lo, munidos do que o passado nos legar de 
útil. Transladada para nossos dias, a sentença implica 
um reexame crítico do edifício das experiências e 
respostas do passado, selecionando o que puder lançar 
luz sobre caminhos abandonados ou nunca tentados. O 
passado, longe de um fardo ou uma prisão, é, no dizer 
da autora, “um tesouro” a ser explorado, desvendado, 
redescoberto. Temos um dos melhores exemplos da 
reapropriação seletiva do passado na releitura da 
herança política ocidental levada a cabo por Robert 
Walker43. 
 
 Enfim, cabe a nós buscar e construir respostas 
para os questionamentos de nossos dias, como dantes 
ocorreu no passado com nossos antecessores, nas 
condições com as quais somos confrontados (afinal, já 
dizia o velho Marx44, os homens fazem a História, mas 
não nas condições em que desejariam). Lidar com a 
complexidade e a desorientação do “novo” dos dias 
correntes é um passo fundamental, se queremos viver 
num mundo melhor.  
 
 Guardemos, pois, postura crítica frente a nossos 
atos e escritos. Verifiquemos amiúde se somente 
assistimos passivamente ao desenrolar dos 
acontecimentos, com a ilusão de que deles participamos 
– não podemos fazer nada a respeito, achamos que 
vivemos no melhor dos mundos, é suficiente crer que o 
futuro já veio quando o presente nos diz o contrário? 
Façamos franca análise sobre nossos escritos – 
configuram apenas reedições de velhos tomos sobre 
assuntos de outrora, pouco úteis e quase totalmente 
inadequados? Ou tratamos dos problemas de nossos 
dias, na proporção de sua gravidade e complexidade, 
sem negá-los ou tomá-los como velhos problemas em 
novas embalagens? Produzamos, pois, antes de querer 
colher frutos ou propalar êxitos. E que nesse 2004 e em 
todos os anos que se seguirem, possamos construir 
novos mapas, novas respostas, melhores que as 
anteriores, partindo de cada um rumo ao “nós” que há 
de ser construído, tanto no cotidiano mais rotineiro 
quando nas “grandes ocasiões” da política “formal”. Não 
custa lembrar: “a revolução não será 
televisionada”45. 

                                                
42 WEIL, Simone. Simone Weil. A condição operária e outros estudos 
sobre a opressão. São Paulo: Paz e Terra, 1980. 
43 WALKER, Robert B.J. Inside/Outside: International Relations as 
Political Theory. Cambridge, Cambridge University Press, 1993 
44 MARX, Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Paz e Terra, 
2003 
45 GILL SCOTT-HERON, ativista estadunidense dos direitos civis e 
músico. Da música e disco homônimos, lançados em 1974. 
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OO  JJaappããoo  nnoo  ssééccuulloo  XXXXII    
Reflexões sobre a rreeccoonnssttrruuççããoo  eeccoonnôômmiiccaa e a 
solidificação de sua ppoollííttiiccaa  eexxtteerrnnaa 
 
 

Aqueles que acompanharam atentamente o 
rumo da economia mundial nos últimos cinqüenta 
anos provavelmente criaram uma imagem confusa 
do que é o império japonês. O Japão passou de 
derrotado de guerra dos anos 40-50 para a grande 
promessa econômica na década de 60, chegando a 
potência econômica entre 1970 e 1980. Os últimos 
dez anos do século XX foram marcados 
pelo declínio dos nipônicos, cuja nação 
apresentou taxas de crescimento perto 
do zero – ou mesmo negativas, no 
período de 1998-2002.  
 
 Novo século, novas esperanças 
para o Japão. Junichiro Koizumi, 
primeiro-ministro eleito em 2001, deu 
novos ares para a política japonesa, 
prometendo reformas profundas na 
moribunda economia japonesa, além 
da abolição de facções conservadoras 
de seu partido (o Partido Liberal 
Democrata - PLD), contrárias a 
reformas substanciais no seio da 
sociedade nipônica. Apesar de sua 
popularidade manter-se inabalável no 
plano doméstico, o ministro ainda não 
conseguiu se livrar da ala do partido 
que há décadas conserva-se no poder, 
e somente em 2003 a frágil economia 
voltou a dar sinais de recuperação. 
 
 A intenção de tal artigo é analisar, 
sumariamente, como foram os primeiros anos do 
século XXI para o quadro político-econômico 
japonês, traçando um paralelo entre o panorama 
contemporâneo e os anos do milagre nipônico, que 
culminou com o estouro da bolha econômica nacional 
em meados da década de 80. Foram escolhidos, 
mais adiante, dois atores relevantes para a 
compreensão da política externa japonesa neste 
novo século – EUA e China –, procurando-se 
compreender a relação atual e futura entre o Japão e 
tais atores. Finalmente, tenta-se vislumbrar uma 

saída para o Japão, no sentido de restabelecer a 
solidez e retomar os trilhos da – ainda – segunda 
maior economia do mundo. 
 
 
Da derrota à conquista: os anos de 
prosperidade econômica 

 
Na primeira década após o 

fim da II Grande Guerra, o Japão 
encontrava-se humilhado e seus 
produtos não possuíam valor 
significativo no mercado global. 
Aquela nação foi, inclusive, pivô do 
que Gilpin tomou como o maior 
conflito de interesses do governo 
norte-americano durante as décadas 
de 1950 e 196046. Os Estados Unidos 
promoveram auxílio econômico 
intenso ao governo japonês, 
importando produtos nipônicos e 
tolerando que seus próprios 
investimentos fossem excluídos do 
Japão, enquanto tentava realizar a 
expansão transnacional das firmas 
comerciais estadunidenses a todo 
custo. Tal contexto proporcionou à 
nação japonesa um rápido salto da 
mediocridade do pós-guerra à 

bonança das décadas subseqüentes, em 
concomitância com a filosofia da administração 
participativa, que proporcionou impressionantes 
ganhos de produtividade com o passar dos anos. 
 
 Os anos 60 já foram marcados, para o 
Japão, por recordes de crescimento econômico. A 
média registrada em toda a década foi de 
impressionantes 10,4%47 anuais, inaugurando o 

                                                
46 GILPIN apud ARRIGHI, Giovanni. O Longo Século XX. pp. 316-7. 
47 Dados retirados de RODRÍGUES, Carlos Aquino. “La economía 
japonesa en crisis y posibilidades de su recuperación”. Disponível em 
http://www.geocities.com/Eureka/Plaza/1406/artc/econjap_recup.html. 
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boas notícias para o 
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anos, em 
decorrência da 

melhoria de 
indicadores básicos 

como produção 
industrial e 

exportações.” 



 
 

 
 
 

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

 
 

12

período do chamado “milagre japonês”. Na década 
de 70, apesar dos choques do petróleo de 73 e 79, o 
Japão apresentou crescimento médio anual de 5,2%, 
valor acima de vários outros países de economia 
consolidada. Os produtos japoneses, apresentando 
qualidade e preço cada vez mais competitivos, 
entravam maciçamente na Europa e nos Estados 
Unidos, mostrando que “Made in Japan” deixara de 
ser sinônimo de produtos mal-acabados ou de pior 
qualidade. Consolidava-se, assim, a segunda maior 
economia global. 
 
 Simultaneamente à crescente dificuldade do 
Ocidente em competir com os produtos japoneses, 
houve, dentro do Japão, um aumento considerável 
nos preços das ações de empresas nacionais e no 
valor da terra. Entre 1985 e 1990, a média do valor 
das ações na Bolsa de Tóquio triplicou, movimento 
semelhante ao do preço dos terrenos. O iene, cuja 
taxa de conversão em 1985 era de 238 ienes/dólar, 
atingiu uma média de 128 ienes/dólar em 1988. Esse 
processo de inflação, crescimento dos ativos 
financeiros e de supervalorização da moeda ficou 
conhecido como a “bolha econômica” japonesa. 
 
 Diversos fatores, entre eles o desejo de 
diversos países de reduzir o enorme superávit 
comercial que o Japão estabeleceu ao redor do 
mundo, culminaram no estouro da bolha econômica 
nos primeiros anos da década de 90. O iene 
continuou a ser supervalorizado, atingindo uma 
valorização real de 48% entre 1990 e 1995, 
conforme cálculos do FMI. O resultado natural foi a 
desaceleração da economia japonesa e um processo 
de deflação sem precedentes no Japão do pós-
guerra. Os últimos anos da década de 1990 
apresentaram crescimento negativo, assim como os 
dois primeiros anos do novo século. 
 
 E é um Japão em crise e vítima de uma 
década de pessimismo que é colocado frente a frente 
com uma nova configuração de poder, em que os 
Estados Unidos gozam o que Michael Mastanduno 
chama de “momento unipolar”, a União Européia se 
esforça na direção de uma economia forte e 
unificada e a China ressurge com grande dinamismo. 
 
 
Japão e os EUA: que tipo de relação é essa?  
 

De grandes amigos a maiores competidores, 
a relação entre as duas maiores economias globais 
atingiu o ápice da tensão comercial em meados da 
década de 1980, quando os japoneses deram sinais 
ao mundo de que estariam dispostos a “comprar 
tudo”48. Em 1989, os Estados Unidos passaram pelo 
desconforto de vender 80% das ações do Rockefeller 
Center, um dos maiores símbolos da prosperidade 

                                                
48 FURUGUEM, Alberto. “Japão: crise e recuperação”. Disponível em 
http://www.ipcdigital.com/portugues/opiniao/628/ 

americana, para uma companhia japonesa – a 
Mitsubishi Estate – por nada menos que US$ 1,4 
bilhão.  

 
A década de 90 marcou o declínio da 

economia japonesa e, ao mesmo tempo, o gradual 
relaxamento das tensões econômicas entre as duas 
potências. O século XXI inaugurou, na relação entre 
Estados Unidos e Japão, a possibilidade do 
estabelecimento de coordenação de políticas (policy 
coordination), notadamente na área de segurança. 

 
Vale notar que tal coordenação não implica 

dependência nem decisões sempre uníssonas. O 
próprio governo japonês reconhece que “é impossível 
que a relação Japão-EUA torne-se semelhante àquela 
entre EUA e Reino Unido. Mesmo possuindo objetivos 
comuns aos Estados Unidos, o Japão deve 
estabelecer seu próprio eixo de coordenadas e 
engajar-se em uma diplomacia complementar à 
norte-americana”49 (grifo meu). 
 
 
Japão e China: coexistência sim, mas com ou 
sem atrito?  
 

É provável que a relação sino-japonesa seja 
a mais importante para a política externa do Japão 
nesse novo século. A China, vizinho gigante e 
adversário histórico, é um dos maiores candidatos a 
“potência” para as décadas seguintes, apresentando 
níveis de crescimento econômico impressionantes, 
ainda mais quando falamos de uma nação de 
sistema político socialista. 

 
O desenvolvimento econômico chinês é 

diretamente responsável pela necessidade de se 
articular uma nova visão econômica, dentro do 
Japão, sob este novo paradigma asiático. No 
documento “Basic Strategies For Japan’s Foreign 
Policy in the 21st Century – New Era, New Vision, 
New Diplomacy”, são apresentadas algumas saídas 
econômicas para o Japão poder estabelecer uma 
competição nivelada com a China50. Entre elas, há a 
tão falada reforma da estrutura econômica, tanto ao 
promover o avanço da ciência e tecnologia – como, 
de certa forma, já vem sendo feito -, melhorar as 
instalações educacionais, expandir programas de 
intercâmbio cultural com a finalidade de atrair 
investimento internacional direto em áreas de 
grande valor agregado, como indústrias de 
tecnologia avançada, quanto ao implementar 
reformas no setor primário, como o da agriculutra 
doméstica. Conclui-se, no documento, que “(t)he 

                                                
49 “Basic Strategies For Japan’s Foreign Policy in the 21st Century – 
New Era, New Vision, New Diplomacy”, documento de 28 de 
novembro de 2002, disponível em 
http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/2002/1128tf_e.html. 
50 Ibid. 
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only solution (...) is Japan itself becoming an 
attractive”51, e há uma grande tarefa pela frente. 

 
Além das discordâncias históricas e dos 

embates econômicos entre os dois gigantes 
asiáticos, um fator a ser considerado na relação 
entre Japão e China são os laços entre o primeiro e 
Taiwan. Muito da prosperidade econômica taiwanesa 
deve-se aos investimentos japoneses de décadas 
anteriores e do desejo comum da abertura de um 
sistema de livre comércio na região da Ásia-Pacífico. 
Apesar de o Japão reconhecer Beijing como o único 
governo chinês desde 1972, as relações econômicas 
entre japoneses e a ilha “rebelde” ainda é um fator 
de atrito. A necessidade de se aproximar cada vez 
mais da China pode, dessa forma, causar mudanças 
consideráveis no relacionamento entre Japão e 
Taiwan. 

 
O aspecto militar também deve ser levado 

em consideração. A estrutura e o contingente militar 
chineses, segundo o referido documento, podem 
apresentar-se como uma séria ameaça ao Japão e 
aos demais países asiáticos. Caberia ao Japão, dessa 
forma, dentro de sua política externa direcionada ao 
seu vizinho, cobrar da China transparência no que 
diz respeito aos movimentos militares e aos 
crescentes investimentos no setor. 

 
 

Um novo século: chance de restabelecer a 
grandeza econômica do terceiro quartel do 
século XX? 
 

2003 foi um ano de boas notícias para o 
Japão. A economia nipônica deu, finalmente, sinais 
de revitalização frente à crise que assola o país há 
mais de dez anos, em decorrência da melhoria de 
indicadores básicos como produção industrial e 
exportações. 

 
Os principais nomes do setor bancário 

japonês registraram lucros líquidos no decorrer da 
primeira metade do ano fiscal, isto é, até setembro 
de 2003, e o setor de exportações colocou-se como a 
causa mais visível da recuperação japonesa. No ano 
passado, três gigantes do setor automobilístico – 
Toyota, Nissan e Honda – conquistaram resultados 
recordes, com a última alcançando o patamar de dez 
milhões de carros produzidos nos Estados Unidos52. 
Além disso, o Japão beneficia-se da estabilidade do 
iene e de sua desvalorização frente ao dólar, quadro 
contrário ao do início da década de 1990. 

 
Ainda não se justifica, entretanto, qualquer 

sinal de euforia. Nos dois primeiros anos do século 

                                                
51 Ibid. 
52 “Economia japonesa em 2003 encontrou o caminho da recuperação”. 
Disponível em 
http://ultimosegundo.ig.com.br/useg/economia/artigo/0,,1447992,00.ht
ml 

XXI, a economia japonesa apresentou crescimento 
negativo, seguindo uma tendência do final dos anos 
90. Será que neste mar de incertezas que ainda 
assola a sociedade japonesa, há alguma 
possibilidade, alguma “fórmula mágica” capaz de 
restabelecer a grandeza econômica do terceiro 
quartel do século XX? 
 

Podemos atribuir o “milagre japonês” dos 
anos 60-70, essencialmente, ao contexto externo em 
que ele foi gerado. Não somente houve uma série de 
concessões por parte do governo e de empresas 
norte-americanas, em prol de uma estratégia de 
reconstrução, como praticamente toda a Europa, 
cujos países centrais poderiam se colocar como os 
únicos adversários comerciais diretos, estava 
também debilitada nos primeiros anos que 
sucederam a guerra. Somados a uma cultura de 
administração participativa de resultados jamais 
vistos na Europa ou nos EUA da época, tem-se a 
dosagem ideal para se atingir a vitalidade econômica 
apresentada pelo Japão na segunda metade do 
século passado. 

 
A realidade deste início de século é 

notadamente discrepante daquela vista após a 
Segunda Guerra. Hoje, a economia dos Estados 
Unidos ainda reina soberana, mas sem desejo algum 
de concessões contraditórias como visto há 
cinqüenta anos. A Europa, com França e Alemanha 
revitalizadas, é uma economia em plena ascensão, 
assim como a China, cujo sistema econômico misto 
tem apresentado resultados significativos. 

 
Para restabelecer indicadores positivos e 

reestruturar a economia nacional, cabe ao Japão 
tratar os sintomas da crise, ao invés de tentar 
simplesmente estancar as calamidades de forma 
paliativa, como foi feito ao longo dos anos 90. O 
documento que traça algumas estratégias para o 
Japão no século XXI, já tratado neste artigo, coloca 
como essencial a capacidade de adaptação às novas 
tendências econômicas, levando em consideração os 
novos papéis atribuídos à China ou à União Européia. 
Estratégias de política externa de longo prazo são 
igualmente imprescindíveis. 

 
Um artigo econômico divulgado pela 

embaixada japonesa no Brasil coloca a cultura 
japonesa como fator que dificulta as reformas 
radicais pretendidas para a revitalização da 
economia: “A sociedade japonesa é formada por um 
povo que procura evitar atritos sociais repentinos e 
violentos, e, por este motivo, tende a adiar a solução 
dos problemas. Mas o avanço da globalização da 
economia não permite que haja esta demora”53. O 
artigo prega, também, a necessidade da construção 
de um novo sistema sócio-econômico, diferente 

                                                
53 “Economia”. Disponível em http://www.rio.br.emb-
japan.go.jp/portuguese/noticias/julho/not2jul99.htm. 



 
 

 
 
 

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

 
 

14

daquele estabelecido durante o período do “boom” 
japonês, que incluía emprego vitalício, posse mútua 
das ações entre as empresas, entre outras 
características. 

 
Já Alberto Furuguem argumenta que a 

recuperação da economia japonesa é uma meta que 
deve fazer parte da coordenação dentro do G-7, a 
partir de uma posição cooperativa, uma vez que 
“uma economia de US$ 5 trilhões não pode quebrar, 
já que afetaria dramaticamente outros grandes 
atores do cenário econômico internacional”54. 

 
O denominador comum entre as diversas 

opiniões quanto à retomada do crescimento japonês 
é a de que os sintomas da crise devem ser tratados, 
acima de tudo. O primeiro-ministro Koizumi, desde 
sua eleição em 2001, promete promover reformas 
estruturais significativas; apesar de não ter 
conseguido nenhum resultado concreto nesse sentido 
até então, a economia – e a política, por que não? – 
japonesa já mostra sinais de que está voltando para 
os trilhos. Mesmo não sendo motivo para euforia 
demasiada, uma lição podemos tirar dos primeiros 
passos que estão sendo dados no sentido da 
mudança: a segunda maior economia do mundo tem 
solução – e tem condições de manter sua invejável 
posição. 

                                                
54 FURUGUEM, Alberto. “Japão: crise e recuperação”. Disponível em 
http://www.ipcdigital.com/portugues/opiniao/628/. 
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La construcción de la iiddeennttiiddaadd  ddee  bbllooqquuee  
como dilema de la iinntteeggrraacciióónn  rreeggiioonnaall 
 
 

Quisiera traer al debate el tema de la 
necesidad de construcción de una identidad cultural 
para el Mercosur como un dilema de la integración 
regional. 

 
Esa necesidad resulta de dos premisas. 

Primera: el proceso de integración es incompleto y 
frágil si se basa solamente en intereses 
comerciales y no penetra en las 
mentalidades, si no crea un 
sentimiento de identidad de bloque. 
Segunda: la conciencia colectiva es al 
mismo tiempo un producto natural y 
artificial; de un lado, es natural porque 
nace de razgos comunes de base 
étnica, territorial, de cultura material y 
de mentalidades que evolucionan a lo 
largo de la Historia; de otro lado, la 
conciencia colectiva es también un 
producto de la imposición, por los 
poderes públicos, de una ideología y de 
una educación basada en la 
valorización de símbolos. 

 
Si aceptamos la necesidad de 

construcción de una conciencia 
colectiva – que aquí llamo de identidad 
cultural – para el Mercosur, tenemos 
entonces que identificar cuáles son los 
elementos profundos y naturales de 
esa identidad, así como reflexionar 
sobre cómo los poderes públicos 
pueden estimular su afirmación. 

 
Hay dos indagaciones complementarias, 

pero fundamentales. ¿Cuál sería el contenido de la 
identidad cultural del Mercosur? Y ¿Cuáles son las 
resistencias a la formación de una identidad 
supranacional de bloque? 

 
Para analizar estas cuestiones, yo 

propondría el siguiente plan:  
 

I) Identificar los elementos 
naturales y de elaboración 
política que deben basar la 
construcción de la identidad del 
Mercosur: o sea, de un lado, 
examinar algunos rasgos 
profundos de la historia social, 

de las 
mentalidades y 
de la cultura 
material de 
nuestros pueblos, 
y, de otro lado, 
subrayar que los 
Estados deberían 
estimular la 
afirmación de esa 
identidad. 

II) Analizar algunas 
resistencias y 
temores de la 
identidad de 
bloque. 

 
 
La construcción de la identidad 
del Mercosur 

 
El contenido cultural de la 

identidad producida por la 
integración deberá ser una mezcla o 
una síntesis de elementos más 
importantes de las identidades 
matrices de sus pueblos. Nuestras 

naciones nacieron del proceso de expansión de la 
Europa Ibérica hacia la América del Sur, donde se 
mezclaron, tras la dominación militar, con pueblos 
indígenas; después fueron trasladadas poblaciones 
africanas para el trabajo esclavo; enseguida llegaron 
olas de nuevos inmigrantes europeos no ibéricos, 
árabes, judíos y asiáticos.  

 
Algunos elementos profundos de nuestra 

historia social son por lo tanto la condición de ex-

ALESSANDRO WARLEY CANDEAS
                    convidado 
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“A pesar de esas 
resistencias quizás 

de carácter más 
psicológico, las 

preferencias por el 
Mercosur siguen 

mayoritárias en la 
Argentina. Además, 
70 % piensan que la 

integración 
económica con el 

Mercosur beneficia a 
la Argentina. En el 
caso del Brasil, la 

elección de Lula es 
claramente una 
opción hacia el 

fortalecimiento del 
Mercosur.”
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colonias, la ubicación geográfica en la América del 
Sur, la pertenecia a la comunidad latinoamericana, la 
apertura permanente a civilizaciones de otros 
continentes, la inserción periférica en la economía y 
la política globales, la brecha social y los bajos 
niveles de desarrollo humano. 

 
En el plan de la historia de las mentalidades 

y de la cultura material, la formación de nuestros 
pueblos resulta de valores ibéricos que se impusieron 
sobre comunidades ameríndias y agregaron, en 
grados distintos, componentes africanos, semitas y 
asiáticos. Ese proceso se desarrolló en tres marcos 
simultáneos: el marco ecológico, de adaptación a 
espacios desconocidos – bosques y campos 
tropicales, Pampas, Chaco, Andes, Patagonia; el 
marco de las instituciones políticas y sociales, desde 
el proceso de formación de nuevas naciones 
americanas hasta la lucha por la democracia y la 
gobernabilidad; y el marco más prosaico de la vida 
cotidiana, con sus estilos de vida y de convivencia, 
sus hábitos alimenticios, sus costumbres, su 
arquitectura y sus aparatos. 

 
La identidad de nuestra integración debe 

tener en cuenta la síntesis de esos procesos, que 
tuvieron aquí características específicas que nos 
diferencian de otras regiones. Una característica 
fundamental es la mezcla racial y cultural. Más que 
diversidad o pluralismo, más allá de la convivencia o 
la tolerancia, nuestra región es un laboratorio de 
mestizaje cultural y étnico. Esa mezcla subraya los 
fuertes valores de nuestros pueblos: libertad, 
justicia, paz, democracia y desarrollo – este último 
como instrumento de lucha contra la opresión y la 
exclusión.  

 
Hablando de nuestra cultura, no podemos 

olvidar para nada el tema del fútbol. Bueno, tenemos 
en el Mercosur el mejor fútbol del mundo, y esa 
afirmación parte de una constatación objetiva: pocos 
saben que los países del Mercosur juntos ganaron 
más mundiales que los de otros continentes somados 
(ganamos de 9 a 8). Un ejemplo de nuestra fuerza 
colectiva. 

 
Además de un proceso natural, la identidad 

resulta también de una acción voluntaria de 
elaboración política y estratégica de Estados. 
Algunas observaciones del sociólogo español Manuel 
Castells son útiles para que uno pueda comprender 
ese último aspecto. Él afirma que la identidad es una 
construcción social que ocurre en un contexto de 
relaciones de poder. Basándose en el pensamiento 
del sociólogo, es posible decir que la construcción de 
la identidad del Mercosur sería un proceso al mismo 
tiempo de legitimación, de resistencia y de proyecto 
de sociedad.  

 
Primero, la construcción de la identidad sería 

un esfuerzo de legitimación impulsado por los 

Estados Partes del Mercosur. Ese esfuerzo no es 
artificial, ya que nace de una base legítima formada 
por elementos culturales comunes, como hemos 
visto. La intervención de poderes públicos serviría en 
realidad para permitir que esos elementos se 
manifestasen en una visión estratégica de largo 
plazo, movilizando las sociedades nacionales hacia la 
integración y creando sus marcos institucionales. La 
conformación del Parlamento del Mercosur debe 
contribuir de manera fundamental para ese 
propósito, en la medida en que esa entidad 
supranacional se destina a representar los pueblos 
de la región, y no los Parlamentos de los Estados 
Partes, como ocurre actualmente con la Comisión 
Parlamentaria Conjunta establecida por el Protocolo 
de Ouro Preto. 

 
Segundo, la identidad de bloque sería 

también una “identidad de resistencia”, por resultar 
de la conciencia no solamente de nuestra 
vulnerabilidad mundial, sino también de nuestra 
diferenciación cultural, histórica y geográfica, 
además de un sentimiento de solidaridad 
latinoamericana. Este aspecto tiene en cuenta 
nuestra ubicación periférica en el sistema 
internacional, el rechazo a actitudes hegemónicas y 
el deseo de construir un espacio continental de paz y 
desarrollo.  

 
Por ello, más allá de un mera “resistencia”, 

la integración nos lleva al tercer tipo de identidad, la 
“identidad de proyecto”: nuestros países desean 
redefinir su posición en la sociedad mundial y 
transformar sus estructuras internas, en el sentido 
de una mayor justicia social. Nuestros países pueden 
contribuir, a partir de nuestra región, a la edificación 
de una estructura multipolar de poder mundial 
basada en los princípios clásicos del derecho 
interamericano. El Mercosur es un proyecto de 
relacionamento internacional sin hegemonías, 
basado en la paz, la democracia (Protocolo de 
Ushuaia), la autodeterminación, la no intervención y 
la integración económica, comercial, física y cultural. 
 
 
Resistencias  
 

Sin embargo, es posible identificar algunas 
oposiciones a la construcción de esa identidad de 
bloque.  

 
En primer lugar, la oposición resulta de 

antiguas rivalidades, prejuicios, estigmas y 
desconocimiento recíproco. Todos vicios anacrónicos 
de nuestra formación histórica, que produjo un 
alejamiento entre nuestros pueblos, que a menudo 
se sentían más cercanos a Europa y a los Estados 
Unidos que a sus vecinos inmediatos. Pero eso en 
gran parte resultaba de nuestra condición periférica 
de proveedores de materias primas. De la misma 
manera que nuestros países no estaban integrados 
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internamente, sino que nuestras rutas se 
encaminaban hacia puertos de exportación, ventanas 
abiertas hacia los mercados globales, tampoco 
nuestros países podrían estar integrados 
regionalmente con sus vecinos. 

 
Pero esas condiciones negativas se están 

superando con el crecimiento de los flujos de 
integración, el avance de la democracia y la 
superación de desconfianzas anacrónicas. De rivales 
estratégicos, Brasil y Argentina se tornaron aliados 
estratégicos.  

 
Es comum hablar de que estamos unidos por 

un destino común. Pero ¿qué significa destino? Su 
sentido es negativo, por ejemplo, se miramos 
algunas letras de tangos – el destino tiene la 
conotación de fatalidad a la cual no se puede 
escapar. Al contrario, nuestra asociación estratégica 
debe resultar no de la fatalidad, sino de la 
convergencia de voluntades y de valores, de la 
unidad de propositos. 

 
Otra resistencia a la formación de una 

identidad de bloque es el temor de que nuestras 
identidades nacionales y regionales sean avasalladas 
por una cultura de bloque tán fuerte que borre 
nuestras tradiciones y costumbres y forme un todo 
homogéneo. Esto refleja el miedo de que la 
dimensión supranacional destruya la dimensión local. 

 
Sin embargo, el bloque es un factor de 

agregación, no de destrucción. Un bloque no reduce, 
sino amplia el mercado doméstico, amplia nuestras 
capacidades nacionales, amplia nuestras 
posibilidades de inserción internacional. Por lo tanto, 
nuestras identidades nacionales y provinciales no 
desaparecerán frente a esa nueva identidad de 
bloque. Al contrario de la tendencia de la 
globalización, que impone rasgos de una cultura 
hegemónica en escala mundial, nuestras identidades 
se afirmarán con fuerza si las ubicamos y las 
protegemos en el marco de una identidad de bloque 
que tenga justamente la diversidad cultural y 
regional como uno de sus presupuestos 
fundamentales.  

 
El Mercosur tiene que construir su unidad 

cultural basandose en la riqueza de su diversidad 
regional, étnica y social. La identidad del bloque 
tiene que abarcar al mismo tiempo el mate, la 
feijoada, las empanadas, el samba, el tango, la 
chacarera, la Recoleta, las favelas y los barrios 
coloniales, el gaucho, el patagónico, el hombre del 
sertán y del Amazonas del Brasil, los urbanizados y 
los campesinos. 

 
Si identidad es la calidad de idéntico, ¿qué 

hay de idéntico entre cosas tan distintas? Creo que 
la respuesta está en la mezcla: la marca cultural de 
nuestros pueblos que es la capacidad de integrar de 

forma armónica, sin excluir, las mejores herencias 
de las civilizaciones que nos conformaron – 
europeas, indígenas, africanas, judías, árabes y 
asiáticas. Todos los elementos del párrafo anterior 
tienen esa marca simbiótica. Esta es nuestra 
especificidad – la combinación única de elementos de 
esas civilizaciones a lo largo de la Historia sobre 
nuestra base geográfica sudamericana.  
 
 
Conclusión 
 

A pesar de esas resistencias quizás de 
carácter más psicológico, las preferencias por el 
Mercosur siguen mayoritárias en la Argentina. De 
acuerdo com reciente encuesta de Graciela Romer, 
51 % desean estrechar vínculos comerciales con el 
Mercosur, mientras que ALCA y Unión Europea 
alcanzan, respectivamente, 14 % y 15 %. Además, 
70 % piensan que la integración económica con el 
Mercosur beneficia a la Argentina. En el caso del 
Brasil, la elección de Lula es claramente una opción 
hacia el fortalecimiento del Mercosur. 

 
El objetivo de esa presentación, como dije, era 
ubicar la cuestión de la identidad cultural como uno 
de los dilemas de la integración. Desearia concluir 
afirmando que los lazos culturales generados por el 
aumento recíproco de los flujos sociales y por la 
producción conjunta de bienes y servicios son el 
principal cimiento de toda sociedad, sea local, 
nacional o regional, puesto que son más estrechos y 
duraderos que los generados por la apertura 
comercial. En ese sentido, la cultura es elemento 
clave en la relación de una sociedad con sus 
contrapartes en la medida en que define su grado de 
unión y coherencia internas. En el caso del Mercosur, 
sus avances institucionales, su imagen externo y la 
solidez de su política exterior son función directa de 
la afirmación de su identidad cultural de bloque. 
 
 
Alessandro Warley Candeas é doutor em 
Socioeconomia do Desenvolvimento pela Escola de 
Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. 
Diplomata de carreira, servindo atualmente na 
Embaixada do Brasil em Buenos Aires, Argentina.  
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Outros caminhos: o PPóóss--mmooddeerrnniissmmoo e o 
CCoonnssttrruuttiivviissmmoo na reinterpretação das RI 
(parte II) - AA  ((rree))ccoonnssttrruuççããoo  ssoocciiaall 
 
 
A Via Média: a coroação da ontologia 

 
No final da década de 1970, a 

tradição realista retomou seu prestígio 
com a publicação de Theory of 
International Politics (1979), de Kenneth 
Waltz. Foi um momento definidor para as 
RI.55 Uma das respostas foi a de Robert 
Keohane, com Neorealism and Its Critics 
(1986), com o intuito de domesticar os 
distúrbios ao mainstream – a saber, 
“distúrbios críticos” (Cox) e pós-
modernos (Ashley). Uma segunda 
resposta foi a do próprio Onuf, anunciada 
em World of Our Making (1989) e 
chamada de Construtivismo, fortemente 
influenciado por Anthony Giddens 
(1984)56 e Jürgen Habbermas (1984)57.  

 
Onuf se apresenta como a via 

media entre positivistas e pós-modernos. 

                                                
55 Cf Onuf, N. (2002). The Strange Career of Constructivism in 
International Relations. Visions of International Relations: Assessing 
an Academic Field. D. J. Puchala. Columbia, South Carolina, 
University of South Carolina Press: 119-141. 
56 Sobre a influência de Giddens em Onuf ver Onuf, 1989:52-65. Onuf 
se inspira na Teoria da Estruturação de Giddens, mas identifica nela 
uma fraqueza fundamental: uma concepção bem desenvolvida de 
domínio. Onuf critica a distinção entre tipos de regras constitutivas e 
reguladoras. Ao invés dos tipos, Onuf propõe três categorias de regras 
– asserção, direção e compromisso – derivadas das três únicas formas 
de discurso. Sua categorização tripartite o afasta das contradições da 
tradição do pensamento binário.  
57 Sobre o Construtivismo de Onuf ver Kubálková, V., N. Onuf, et al., 
Eds. (1998). International Relations in a Constructed World. Armonk, 
New York, M. E. Sharpe. Capítulo 1. Kratochwil, F. V. (2001). 
Constructivism as an Approach to Interdisciplinary Study. 
Constructing International Relations: the next generation. K. M. 
Fierke and K. E. Jorgensen. London, M.E. Sharpe:13-35. Onuf, N. G. 
(1989). World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and 
International Relations. Columbia, South Carolina, University of South 
Carolina Press. Introd, e cap. 1. 

A ontologia permite ao Construtivismo escapar do 
impasse entre a complacência positivista 
sobre questões epistemológicas e a total 
rejeição pós-moderna da razão. O 
Construtivismo de Onuf desafia a visão 
positivista de que a linguagem é 
meramente descritiva. Segundo Onuf, a 
linguagem também tem uma função de 
constituição. Mas o Construtivismo de 
Onuf não é pós-moderno, porque não 
desafia a crença iluminista na 
possibilidade de conhecimento 
significativo sobre o mundo.58  

 
A ênfase na ontologia permite 

uma pluralidade epistemológica. O 
estabelecimento de pontes entre 
epistemologia e ontologia possibilita olhar 
o mundo sem ser refém de nenhuma 
abordagem específica. Destarte, o 
Construtivismo é marcado não por um 

radicalismo epistemológico, mas por um radicalismo 
ontológico. O Construtivismo não é uma teoria em si, 
mas um sistema de conceitos e proposições para o 
estudo das relações sociais e, portanto, também das 
relações internacionais. Sua abordagem é normativa 
não no sentido da emancipação, mas no sentido de 
que as regras são o meio de transformação.  

 
A chave do Construtivismo de Onuf é a 

linguagem. É pela inspiração na “virada lingüística” 
de Wittgenstein que é possível sustentar sua 
ontologia de co-constituição, que devolve o papel 
do agente nas RI, e que é possibilitada por meio 

                                                
58 Como aponta Kubálková (1998:4), os três mitos sobre o 
Construtivismo são (1) que o Construtivismo seria intimamente 
relacionado à prática pós-moderna de “desconstrução”; (2) que o 
Construtivismo teria porlítica “crítica” ou “emancipatória”, e (3) que o 
Construtivismo, sendo “pós-positivista”, seria indiferente à pesquisa 
empírica e antitético à ciência “positivista”.  
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das regras.59 Isso porque a linguagem é muito mais 
do que mera descrição do mundo, mas ferramenta 
de constituição da realidade social, por meio do 
discurso e de seus derivados. São as regras que 
determinam os agentes e o leque de práticas 
possíveis – inclusive de não cumprimento da regra 
ou a criação de novas regras.60 Como a estrutura, 
ou arranjo social, é um padrão estável de regras, 
daí que agente e estrutura se co-constituem.  

 
A ênfase no discurso também permite a Onuf 

dar conta das relações assimétricas de poder – 
domínio – que são inerentes a todas as relações 
sociais. Nesse ponto, Onuf vai de encontro a Liberais 
e Realistas. Estes imaginam que as regras não 
precisam fazer mais do que estabelecer condições de 
agência, cujo resultado seria a anarquia – ou domínio 
de ninguém. Se a anarquia confere vantagem a 
agentes particulares, não é devido às regras. Revés, 
para Onuf, as regras resultam em uma condição de 
domínio, em que os agentes usam regras, que nunca 
são neutras em conteúdo, para controlar a conduta de 
outros agentes. Nesse sentido, a anarquia é uma 
condição de domínio entre os Estados, mesmo na 
ausência de instituição superior para regulá-los. Como 
anarquia não implica ausência de regras (anomia), é 
a estrutura – enquanto padrão estável de 
conseqüências não pretendidas – que exerce o 
domínio.61 

 
No final da Guerra Fria, a inadequação do 

Racionalismo para explicar a mudança deu ensejo à 
popularização do Construtivismo. Na época, as 
questões sobre identidade nacional pululavam e o 
Construtivismo oferecia uma explicação para a 
formação das identidades. Segundo Onuf, essa foi a 
deixa para Wendt se estabelecer como ícone do 
Construtivismo62. A ambição de Wendt era 
reorganizar o Projeto do Sistema de Estados em 
torno de três eixos63: (1) reorganizando os 
componentes da estrutura internacional, sendo esta 

                                                
59 Segundo Kratochwil (2001:20) o Construtivismo recebeu um 
impulso decisivo da “virada lingüística” de Wittgenstein, em suas 
Philosophical Investigations (1953), em que o problema do significado 
encontrou uma nova solução. O significado de um termo consistia não 
mais em sua exata correspondência com um objeto no “mundo 
externo”, mas em seu uso no discurso. Sobre a “virada linguísitica” ver 
também Onuf, 1989:36-52;  Kubálková, 1998:19. 
60 Cf Onuf, Constructivism: a User’s Manual, p. 64. 
61 Temos então que três premissas estruturam o Construtivismo de 
Onuf: (1) Co-constituição. As relações sociais são um processo no qual 
agentes e estruturas se constituem mutuamente. A co-constituição 
responde pela mudança que permeia o mundo e pela aparência de 
constância nas relações sociais. (2) O discurso e seus derivados (regras, 
políticas) são o meio de construção social. (3) Como meio, as regras, 
ao transformar o material disponível em recursos, gerando 
oportunidades assimétricas de controle e assimetria na distribuição de 
benefício, gera o domínio. 
62 Onuf, 2002:11. A disseminação de seu trabalho foi facilitada por sua 
fácil leitura, em contraposição à qualidade “technically demanding” de 
Onuf e Kratochwil. 
63 Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. 
Cambridge, Cambridge University Press. 

um fenômeno social, (2) sintetizando uma ontologia 
holista e idealista, possibilitada pelo Realismo 
Científico, a fim de averiguar o papel das idéias na 
constituição da estrutura internacional e (3) trazendo 
as interações (processos) para o nível estrutural.  

 
Wendt justifica seu estadocentrismo 

afirmando que os Estados são os atores-chave na 
regulação da violência organizada, um dos 
problemas basilares da política internacional. O 
projeto de Wendt remete claramente àquele de 
Waltz. Wendt também se propõe a fazer uma grande 
teoria sistêmica, mas busca preencher a grande 
lacuna de Waltz: a interação. Assim, Wendt avança 
em Waltz no sentido de que mantém uma análise 
sistêmica, mas inclui mudança, a partir da inclusão 
dos processos e das idéias, afastando-se do 
determinismo de Waltz. A conseqüente diferença 
entre Waltz e Wendt está na natureza da anarquia. 
Para o primeiro, a anarquia é inerente ao SI. Para o 
segundo, a anarquia é resultado do processo de co-
constituição agente-estrutura. Wendt sustenta que 
não existe uma lógica da anarquia. Os padrões de 
comportamento no sistema internacional dependem 
do tipo de identidade/papel prevalecente no 
sistema64 e do grau de internalização desses 
papéis65.  

 
Wendt ressalta que a co-constituição dá 

falsa impressão de que a mudança estrutural é fácil. 
Isso não procede, posto que a cultura (ou macro-
estrutura) é uma profecia auto-realizável. Ou seja, 
que apresenta uma tendência de se reproduzir no 
tempo. O conhecimento socialmente compartilhado 
faz da interação algo relativamente previsível no 
tempo, gerando tendências homoestáticas que 
estabilizam a ordem social.  Mas Wendt não cai no 
determinismo neo-realista, uma vez que a cultura só 
pode ser uma profecia auto-realizável por causa dos 
agentes. São as crenças dos atores que fazem o 
conhecimento compartilhado, e são suas práticas 
que confirmam ou falsificam esse conhecimento no 
tempo. Assim, são as identidades e os interesses dos 
atores que constituem a cultura, que por sua vez 
tem efeitos causais sobre o comportamento desses 
atores e efeitos constitutivos sobre as identidades 
dos mesmos.  

 
O comprometimento de Wendt com o 

estadocentrismo é tão grande que em seu mais 
recente artigo o autor afirma que um Estado mundial 
é inevitável66. O autor propõe uma teoria teleológica 
da lógica da anarquia, segundo a qual o fim último 
do sistema de Estados é se tornar um Estado 
mundial. A inevitabilidade se deveria à instabilidade 
das soluções para a luta pelo reconhecimento 
oferecida nos estágios anteriores ao Estado 

                                                
64 A saber: inimigo, rival e amigo. 
65 A saber: coerção, auto-interesse e legitimidade. 
66 Wendt, A. (2003). Why a World State is Inevitable. European 
Journal of International Relations. Vol. 9(4): 491-542. 



 
 

 
 
 

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

 
 

20

CC C
oo o

nn n
vv v
ii i dd d

aa a
dd d

oo o
ss s

mundial67. Apenas o Estado mundial poderia 
preencher a necessidade de reconhecimento mútuo 
da soberania colocada pela primeira vez na 
sociedade de Estados. Os estágios anteriores seriam 
apenas estruturas de transição, e o desenvolvimento 
político do sistema só terminaria quando o Estado 
hegeliano (a subjetividade de todos os indivíduos e 
grupos) fosse reconhecida e protegida por um Estado 
global weberiano (monopólio global do uso legítimo 
da violência organizada). 

 
 As colocações de Wendt são deveras 

controversas e suscitam críticas tanto por parte dos 
pós-modernos, quanto de dentro do próprio 
Construtivismo. Dentre as pesadas críticas feitas por 
Onuf a Wendt, merece destaque a falta de 
consistência do construtivismo de Wendt, 
especialmente no que tange à propalada co-
constituição de agente e estrutura68. Consoante 
Onuf, a fuga de Wendt das questões filosóficas 
acabou por ter um efeito duplo. Se, por um lado, o 
campo ganhou com a expansão da agenda, por 
outro, o Construtivismo perdeu o que deveria ter 
sido um de seus traços mais distintivos69. A 
preocupação com a linguagem foi deixada de lado. 
Como derivadas do discurso, as regras deixaram de 
ter importância. Sem as regras como meio de 
construção social, a co-constituição dos agentes e 
das estruturas se tornou uma mera abstração.  

 
Para ser um meio termo, Wendt tem de 

preservar uma parte do edifício que quer reformar. 
Ou seja, tem de salvar as RI de críticas cada vez 
mais contundentes quanto à sua especificidade. 
Revés, Onuf questiona essas fronteiras disciplinares. 
Além disso, Kratochwil coloca que Wendt propõe 
uma nova ortodoxia, visto que o critério de verdade 
de Wendt é descrição e explicação, que são critérios 
positivistas e não garantem necessariamente uma 
melhor aproximação do real.70  

 
Wendt afirma que o Estado é a forma 

dominante de subjetividade na política mundial 
contemporânea e que, portanto, deve ser a unidade 
primária de análise71. Parece caber a Wendt a crítica 

                                                
67 A saber, (1) o sistema de Estados, (2) a sociedade de Estados, (3) a 
sociedade mundial, e (4) a segurança coletiva. A instabilidade desses 
estágios se deveria em primeiro lugar aos efeitos do conflito sobre a 
formação da identidade do Estado, e em segundo lugar por causa do 
papel da tecnologia. 
68 Cf Onuf, 2002. 
69 Sobre a agenda construtivista ver Hopf, T. (1998). “The Promise of 
Constructivism in International Relations”. International Security 
23(1): 171-200. Sobre os “tipos” de Construtivismo, ver Hopf (1998), 
que distingue entre Construtivismo Convencional e Construtivismo 
Crítico, e Reus-Smit, que distingue entre Construtivistas Modernos e 
Construtivistas Pós-modernos.  Reus-Smit, C. (1996). The 
Constructivist Turn: Critical Theory After the Cold War. Camberra, 
Department of International Relations – Australian National 
University.  Working Paper.  
70 Kratochwil, A New Orthodoxy? Millennium. 
71 Wendt, 1999:9.  

de Linklater ao neo-realismo: ignora a natureza 
problemática da comunidade política, subestima o 
potencial de transformação do Estado moderno e 
obstrui práticas políticas que possam derrotar o 
projeto totalizante.  

 
Segundo Campbell, apesar de todo esforço 

de Wendt para ir além das amarras que unem neo-
realistas e neoliberais, Wendt exibe um compromisso 
com muitos dos princípios gerais dessas disposições. 
Esse compromisso pode ser observado em dois 
pontos: na defesa do antropomorfismo da analogia 
Estado-indivíduo, e quando é argumentado que o 
corpo é o “substrato material da agência” que 
permanece para o indivíduo quando as propriedades 
constitutivas do self são despidas72. Campbell diz 
que Wendt parece exibir um medo, uma ansiedade 
(cartesiana), por trás da qual estaria um 
compromisso com a “problemática da soberania”, 
possibilitado pelo Racionalismo, que restringe as 
possibilidades interpretativas da política mundial 
compreendida como relações internacionais. Não 
obstante a pertinência e a legitimidade das questões 
levantadas pelos racionalistas, o ponto de Campbell 
é por que essas formulações triunfaram sobre 
praticamente todas as outras como meio de 
compreender as amplas e verdadeiramente radicais 
transformações da economia política global e da 
ordem mundial no período pós-guerra. 
 
 
Considerações finais 
 
 Nesse ponto, voltamos às questões iniciais: 
“se” e “como” o Pós-modernismo e o Construtivismo 
contribuem para uma reinterpretação das relações 
internacionais. Nossa conclusão é que sim, essas 
abordagens logram reinterpretar a realidade posto 
que apresentam uma nova e significativa leitura do 
mundo. Os pós-modernos o fazem rejeitando 
completamente o Positivismo. Os construtivistas o 
fazem rejeitando a fidelidade exclusiva ao 
Positivismo. Digo isso devido à pluralidade 
epistemológica possibilitada pelo Construtivismo. 
Haja vista Wendt, que se vale de ferramentas 
positivistas, e ainda assim consegue explicar a 
mudança sistêmica (mesmo que seja para dizer que 
o sistema resiste à mudança, pois tem uma 
tendência homoestática de se reproduzir no tempo). 
Nesse sentido, o Construtivismo é uma tentativa de 
superar a incomensurabilidade entre positivistas e 
pós-modernos, reabrindo o debate nas RI. 
 

                                                
72 Esse ponto é assaz problemático. Uma das maiores contribuições da 
teorização política recente, particularmente da academia feminista, tem 
sido colocar em questão a suposição de corpos materiais, pré-dados, 
como base não problemática para a identidade e a política. Ignorar tais 
argumentos em favor de uma de uma resolução dessa complexa 
questão limita o potencial do autor de lidar com a política "pós-
moderna". 
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 Tanto pós-modernos quanto construtivistas 
insistem na construção discursiva do mundo. A 
relevância desse argumento reside na possibilidade 
de romper com a reprodução do sistema de Estados 
soberanos e na abertura para novas configurações 
da comunidade política. Ao traçar historicamente as 
origens (Walker) e a reprodução (ou “redação”, 
Weber) do Estado soberano, os pós-modernos nos 
mostram que essa entidade foi uma fórmula 
historicamente e espacialmente específica. Portanto, 
novas realidades requerem novas fórmulas, como 
propõe Campbell, com os prosaicos políticos. O 
rompimento com o princípio do Estado soberano e 
com a lógica da anarquia nos dá outras lentes. Um 
recorte transversal nos níveis de análise (Campbell) 
permite contemplar uma pluralidade de atores, 
assim como uma variedade de conexões entre esses 
atores. A ênfase sai da explicação e passa a ser a 
compreensão da realidade. A crença na necessidade 
natural do Estado-nação apaga as contingências 
históricas e anula a possibilidade de alternativas 
desejáveis. A historicização nos traz de volta as 
contingências, apagadas pela noção positivista de 
progresso.  
 
 Essa mudança da organização estrutural das 
relações internacionais – ou da política global –, 
como insistem os pós-modernos, é possibilitada pela 
explicação da dinâmica da mudança oferecida pelos 
construtivistas – em especial por aqueles (poucos) 
da linha de Onuf. Esse último ponto é relevante, pois 
há entre os construtivistas duas explicações 
diferentes para a co-constituição entre agente e 
estrutura e, portanto, a mudança da estrutura: as 
regras (como proposto por Onuf) e a interação 
(como aparece em Wendt). 
 

A interação reside em última instância na 
identidade, pois o tipo de interação vai depender do 
tipo de identidade dos agentes. Nessa lógica, a 
mudança de estrutura depende da mudança nas 
identidades dos agentes, que por sua vez depende 
da mudança na estrutura73. Mas se considerarmos 
que os agentes são determinados pelas regras, que 
por meio de suas práticas eles podem seguir essas 
regras, mudá-las, ou criar novas regras, e que a 
estrutura (ou arranjo social) é um conjunto estável 
de regras; aí temos com clareza como se dá a co-
constituição e, portanto, a mudança estrutural.  

 
Sendo as regras atos discursivos74, temos 

que o mundo, que em última instância são relações 
sociais, é construído discursivamente – isto é, não é 
pré-dado como insistiam os positivistas. Esse é um 
dos argumentos mais significativos de 
reinterpretação da realidade. Também relevante é o 

                                                
73 Cai-se aí no típico “dilema Tostines”: muda a identidade porque 
muda a estrutura, ou muda a estrutura por que muda a identidade? 
74 Ato discursivo é falar de forma a fazer com que as pessoas ajam. Os 
atos discursivos caem em três categorias: assertivo, diretivo e 
comissivo.  Cf Onuf, Constructivism: A User’s Manual, p. 66.  

questionamento das fronteiras disciplinares, feito 
tanto por Onuf quanto por Walker75. Consoante 
Walker, a relação entre o particular e o universal – e 
aí respectivamente entre teoria política e RI – não 
deve ser vista como uma de dualismo radical e 
oposição, mas como uma de dialética e 
complementaridade. Para Walker, particular e 
universal não são os extremos de um contínuo 
teleológico, indicando uma gradação evolutiva, mas 
são na verdade co-constitutivos e mutuamente 
necessários. 
 

 “It is in this context 
especially that one can see the 
limits of any attempt to work on the 
basis of a modern framing of an 
opposition between the polis and the 
cosmopolis, rather than of some 
understanding of their co-
constitution as the limits of modern 
political possibility/impossibility.”76   

 
Nesse sentido, aponta para a necessidade de 

uma disciplina que trabalhe na fronteira entre 
particular e universal, tratando sua relação como 
complementar e dialética. É mister considerar como 
universalidade e particularidade podem ser 
rearticuladas sem a presunção modernista de que o 
diferente sempre pode ser resolvido dentro do 
mesmo. 

 
Finalmente, podemos concluir que tanto Pós-

modernismo quanto o Construtivismo trazem consigo 
relevantes contribuições para a reinterpretação das 
relações internacionais. O resgate da agência, a 
contemplação da historicidade, a dimensão de co-
constituição entre agente e estrutura e o 
alargamento das fronteiras disciplinares permite a 
exploração de novas possibilidades dentro da área. 
 
 
Ana Cristina Alves é mestranda em Relações 
Internacionais pelo IRI/PUC-Rio 

                                                
75 Walker (1993) e Walker, R. B. J. (2003). Polis, Cosmopolis, Politics. 
Alternatives: Global, Local, Political, 28:2, pp. 267-286. 
76 Walker, 2003:6. 
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EEssttaaddoo  ppúúbblliiccoo e eessttrraattééggiiccoo  
um balanço de um ano do ggoovveerrnnoo  LLuullaa 
 
 

A invenção do Estado é uma prática corrente 
da política. Afinal, o Estado não existe per se. 
Sabemos de sua existência pelos seus efeitos, mas 
não pelo que é. A própria definição de Estado é parte 
também da disputa e do debate político. Somos 
livres para termos o que quisermos de nossa 
organização em sociedade. Não há modelos prontos. 
Há tradições. Qualidades que 
permanecem. Depois de amplas 
modificações no terreno doméstico e 
internacional, a noção anacrônica de 
Estado estratégico permanece no Brasil 
e foi bastante reforçada ao longo do 
primeiro ano do governo Lula. Um 
passo atrás na verdadeira reforma que 
o Estado brasileiro precisa, a que nos 
leve do plano estratégico para o 
público. 

  
A noção de estratégia vem da 

percepção do que é necessário para o 
país ser um competidor no cenário 
internacional. A construção dessa 
percepção passa por três caminhos: o 
econômico, o militar e o do 
reconhecimento, interno e externo. O 
Brasil tem tradição em utilizar o Estado 
como meio para se atingir capacidade 
de potência nos três ramos da 
percepção estratégica. 

  
O campo econômico é o de 

mais fácil visualização do 
comportamento estratégico do Estado brasileiro. O 
Estado sempre foi o catalisador da dinâmica 
econômica no país. O objetivo foi, durante todo 
nosso século 20, montar um parque industrial de 
potência. Getúlio Vargas e JK são os expoentes mais 
claros. No entanto, o plano de proteção das 
indústrias brasileiras, por meio da criação de 
impedimentos ao comércio internacional, em especial 
às importações, sempre foi ponto pacífico da política 

no Brasil, ao menos de Vargas ao Plano Real. Plano 
este que, com a valorização da moeda, gerou 
impulsos indiretos à importação e à abertura. 

  
No dia-a-dia, é fácil perceber a ação 

estratégica do Estado brasileiro na economia. Um 
exemplo claro foi a recente aquisição de ações da 

Vale do Rio Doce por parte do 
BNDES, um órgão público. O Estado 
no Brasil não tem recursos para 
melhorar as escolas, os hospitais, 
consertar estradas, mas tem para 
comprar ações de uma grande 
empresa do mercado internacional de 
mineração. Não temos recursos para 
montar um aparato de segurança 
pública adequado, mas temos para 
pagar gente para estudar, no 
exterior, os problemas das 
revoluções africanas, por exemplo. 
Pagamos benefícios que países muito 
mais ricos não pagam. Mesmo assim, 
o problema não é o de pagar ou não, 
mas de prioridades. 

  
A questão militar é 

tradicionalmente uma prioridade. 
Apenas um pouco mais encoberta e 
muito mais constrangida pelo 
ambiente internacional. O impacto de 
o Brasil possuir tecnologia balística 
ou mesmo nuclear é muito maior do 
que o de uma grande indústria. A 

tradição não poderia ser diferente no Brasil em 
função dos sucessivos governos militares e é 
reconhecida de modo mais claro nas aspirações 
atômicas da época Geisel e no atraso relativo na 
assinatura do Tratado internacional de Não-
Proliferação (TNP), apenas em 1997. Está presente 
também nos discursos recentes do atual governo 
sobre a política de produção de urânio com objetivos 
de exportação e sobre um possível projeto de 

ARTHUR ITUASSU 
            convidado 
 

        

RIO DE JANEIRO

“Depois de amplas 
modificações no 

terreno doméstico e 
internacional, a 

noção anacrônica de 
Estado estratégico 

permanece no Brasil 
e foi bastante 

reforçada ao longo 
do primeiro ano do 
governo Lula. Um 

passo atrás na 
verdadeira reforma 

que o Estado 
brasileiro precisa, a 

que nos leve 
do plano estratégico 

para o público.” 
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segurança regional para a América do Sul, com 
referências à proteção da Amazônia contra 
uma suposta ocupação externa, no caso específico: 
dos Estados Unidos. 

  
Na questão do reconhecimento, os efeitos do 

Estado estratégico são muitos. Um caso claro é o 
argumento da soberania. O Estado estratégico é um 
modelo de obediência à soberania. Isso diz respeito 
tanto ao terreno da economia quanto ao militar e 
está claro nas negociações comerciais para a defesa 
da indústria nacional (ALCA), como também no 
problema da Amazônia. O mesmo modelo, que busca 
referência na soberania, foi usado pelo atual 
presidente do BNDES na justificativa para a compra 
de ações da Vale. A soberania reconhece o interno. 
Quem pode ser contra a soberania nacional? Apenas 
o entreguista é contra. O discurso da soberania 
nulifica a oposição. 

  
O pilar externo do reconhecimento do 

projeto Brasil competidor está na sobriedade da 
diplomacia, sempre às voltas com a legalidade 
internacional. Nosso Estado diz “somos contra” a 
intervenção no Iraque, dada a ilegalidade da ação. A 
legalidade é a posição brasileira no sistema. Como 
fazer oposição à legalidade? Há muito mais do que 
pensam os deuses entre o “sim” e o “não”, o “a 
favor” e “o contra”. Como pode um país, que tem as 
prisões que tem, falar de legalidade? 

  
O discurso estratégico inibe o debate e a 

prática é anacrônica. O projeto foi calcado no tripé 
Estado, elite empresarial e sindicatos. O Estado 
garantiu proteção ao empresariado enquanto podia 
manter-se inchado, fazendo a sua parte no modelo 
de inclusão nacional. Sem competição internacional, 
não havia porque o empresariado se preocupar com 
o custo gerado pela burocracia. O mesmo custo 
incidia sobre todos. Com a abertura, a coisa fica 
diferente. Da mesma forma, a proteção garantia 
emprego aos sindicatos e a tradição de aliança foi 
construída à base da expansão dos direitos 
trabalhistas. Em casos de comércio internacional, diz 
a teoria, o dono da empresa e os trabalhadores têm 
o mesmo interesse. 

  
Os principais problemas deste modelo são 

seu esgotamento no fator inclusão, a questão da 
distribuição de renda e o problema dos bens 
públicos. Do lado de fora do modelo estão algo em 
torno de 50 milhões de brasileiros. Como fazer para 
trazê-los para dentro? É preciso fazer isso com 
urgência, não só em termos de economia, como 
também de cidadania, educação, saúde, 
segurança etc. O nouveau riche é o próspero 
indesejado, já dizia Moliére. Só a economia não 
resolve. 

  
No caso da distribuição de renda, o 

problema está na produtividade. Com proteção, não 

há crescimento da produtividade. Sem crescimento 
da produtividade, ou sem incentivo para o 
crescimento da produtividade, perde-se o 
mecanismo clássico de distribuição de renda pelo 
mercado. Não é à toa que este país tem tamanho 
problema de concentração de renda. Tal fenômeno 
está intimamente ligado aos anos de protecionismo 
vividos por nossa economia. Sem produtividade, não 
há distribuição de lucros dentro da empresa senão 
pela negociação sindical ou pela via do Estado. Com 
incentivo ao aumento da produtividade, o 
empregador ganha na margem de lucro, o 
consumidor ganha no preço e o trabalhador ganha 
no incentivo ao produzir melhor. 

  
No caso dos bens públicos, fica a impressão 

de que construímos uma sociedade na qual não há 
provisão de bens públicos. É fato hoje que não há no 
Brasil educação, saúde, justiça ou segurança para 
todos, igualitariamente. O que faz nosso Estado 
então? A prioridade é o Estado estratégico e a 
grande reforma é a sua transformação em público. 
No primeiro ano de governo Lula, o passo foi para 
trás.  A carreira política do presidente se confunde 
com a história do Estado estratégico brasileiro. 
 
 
Arthur Ituassu é jornalista e professor de Relações 
Internacionais do IRI/PUC-Rio. 
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¿Se acabó el bboooomm de la  
aaggrriiccuullttuurraa  mmeexxiiccaannaa en el TTLLCCAANN? 
 
 

Esa es la pregunta que se han venido 
haciendo los exportadores mexicanos de alimentos 
desde el 12 de junio del 2002, día en que entró en 
vigencia en Estados Unidos la llamada “Ley de 
Bioterrorismo”, que tiene como objetivo evitar que la 
cadena de abasto alimentaria en ese país sea 
utilizada como instrumento para la realización de 
ataques terroristas contra su población. 
 

Mucho se habla del efecto que 
ha tenido el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN/NAFTA) 
en el sector agropecuario de México. 
Los estudios y la información oficial 
señalan efectos diferenciados por 
grupos de productos agropecuarios. 
Así, el sector de la horticultura se ha 
visto claramente beneficiado con la 
firma del TLCAN, ya que las 
exportaciones de este subsector 
agrícola han aumentado 100% en ocho 
años. Tan solo el año pasado, México 
exportó tres millones 308 mil toneladas 
de todo tipo de hortalizas a distintos 
mercados, de las cuales el 85 por 
ciento se destinaron a Estados Unidos, 
tres por ciento a Canadá y el resto a 
otros países.  
 

Pero ahora las cosas pudieran 
cambiar. Alrededor de 7 mil 
exportadores mexicanos de alimentos 
venden a Estados Unidos unos seis mil 
300 millones de dólares anuales, de los 
cuales las frutas y verduras frescas alcanzan los dos 
mil 500 millones de dólares. Sin embargo, con la Ley 
de Bioterrorismo este boom exportador pudiera 
llegar a su fin.  
 

Dicha ley establece cuatro taxativas que 
deben cumplir todos los productores 
estadounidenses y extranjeros que elaboran, 

procesan, empacan o almacenan alimentos para 
consumo dentro de los Estados Unidos y que 
entrarán en vigor el próximo 12 de diciembre de 
2003. La primera de ellas establece la obligación de 
notificar previamente a la FDA (Food and Drug 
Administration) de cada partida de alimentos que se 
pretenda exportar a ese país con una anticipación de 
ocho horas como mínimo y no más de cinco días 
antes del envío. La segunda es que todas las 

instalaciones nacionales y extranjeras 
que fabrican, procesan, envasan, 
distribuyen, reciben o almacenan 
alimentos para consumo humano o 
animal con destino a los Estados 
Unidos deberán inscribirse en el 
Registro de Instalaciones Alimentarias, 
dependiente de la FDA, antes del 12 de 
diciembre. La tercera es la detención 
administrativa, ya que la FDA está 
autorizada para retener alimentos, si la 
agencia cuenta con pruebas o 
información creíble de que dichos 
productos representan una amenaza 
con consecuencias graves para la salud 
de personas o animales. Y la última, 
que los exportadores e importadores 
están obligados a contar con un 
registro de cada operación comercial, a 
quién se vendió, a quién se compró, 
etc.  
 

Productores nacionales de 
frutas y verduras frescas han alzado su 
voz ante las autoridades mexicanas 

para que las medidas de la Ley contra Bioterrorismo 
no se conviertan en barreras no arancelarias que 
afecten el comercio de sus productos. El panorama 
no es claro, así lo han aceptado ya las autoridades 
mexicanas. Las grandes empresas exportadoras de 
alimentos no tendrán gran problema porque cuentan 
con recursos  y operaciones de logística que les 
permitirán cumplir con la normativa de dicha ley. El 

LUIS GUILLERMO VILLAVICENCIO
          convidado 
 

        MONTERREY

“Mucho se habla 
del efecto que ha 
tenido el Tratado 
de Libre Comercio 

de América del 
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problema son los pequeños exportadores que ante la 
falta de información y la rigidez de la normativa 
solamente tendrán que enfrentar dos escenarios: o 
se les echa a perder su mercancía en el paso 
fronterizo porque no cumplieron con las 
condicionantes de la ley, o en caso de probable 
contaminación de sus productos, la Ley de 
Bioterrorismo faculta al gobierno de Estados Unidos 
a interponer una demanda civil o criminal ante sus 
Tribunales Federales contra aquellas personas que 
hayan incurrido en un acto prohibido. 
 

Se prevé que a partir del 12 de diciembre, 
fecha en que expira el plazo para cumplir con las 
normativas de la Ley de Bioterrorismo, un 20% de 
las exportaciones de alimentos de México a Estados 
Unidos sean rechazadas, con lo cual nuestro país 
perdería alrededor de mil 500 millones de dólares 
anuales. 
 

Habrá que ver si la Secretaría de Economía y 
la SAGARPA ponen manos a la obra en la 
implementación de programas de certificación para 
alimentos que agilicen el transito fronterizo de las 
mercancías como los que ya existen para la industria 
exportadora electrónica y sus programas. 
 
 
Luis Guillermo Colín Villavicencio é doutorando 
em Direito Internacional pela Universidade 
Complutense de Madrid e Professor do Departamento 
de Humanidades do Instituto Tecnológico y de 
Estúdios Superiores de Monterrey, México. 
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CCÓÓDDIIGGOO  DDEE  BBAARRRRAASS  EEUURROOPPEEUU  
 
 

Por Luiz Feldman 

 
 

 
 
 

No primeiro dia de janeiro de 2004 a União Européia passou a ser composta por vinte e cinco países. A 
Finlândia, Grécia, Suécia, Áustria, Itália, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, Reino 
Unido, Irlanda, Espanha e Portugal, os quinze Estados Membros até então, foram integrados Estônia, Letônia, 
Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Chipre e Malta. 
  
 Durante o processo de expansão, em 2001, o arquiteto e artista holandês Rem Koolhaas, a pedido de 
oficiais da União Européia, projetou uma nova bandeira que acolhesse todos os novos países, vez que a bandeira 
de quinze estrelas douradas e fundo azul não mais correspondia ao formato da organização. Seu “EU Barcode”, ou 
“Código de Barras da UE”, foi o resultado apresentado, o qual não foi acolhido oficialmente devido a divergências 
quanto à sua implementação.  
  
 Composto por barras verticais que, proporcional e fielmente, representam as cores das bandeiras de cada 
um dos países da União Européia, o código de barras europeu, na definição de seu criador, é um “novo simbolismo 
para uma nova coalizão: a Europa mostrada como a soma das identidades culturais de seus membros”77. Koolhaas 
aborda, em momento oportuno, o problema da representação da “Europa”. Posicionando-se contra o que define 
como a relação distante entre os símbolos da UE e as particularidades de seus membros, o artista e arquiteto 
sugere que “em vez da identidade nacional ser usurpada pela Euro-burocracia, “europeu” deveria ser aquilo que 
traduzisse uma identidade cultural estendida, um espaço adicional que permitisse que cada cultura se reinvente na 
nova moldura”78.  
 
 Sobre a construção da União Européia, Koolhaas defende que esta nunca foi um “public spectacle”, e que 
a sucessão de tratados e acordos concluídos em “smoke filled rooms” por um “excessive large number of white 
men”, que são enfocados após cerimônias de assinaturas, criou um desnecessário distanciamento entre governos 
e populações. Isso seria agravado pelo eventual trauma da eficiência da propaganda nazista e soviética, que teria 
levado os dirigentes da Europa Ocidental pós-Segunda Guerra a inibir amostras da autenticidade de sua União.  

                                                
77 KOOLHAAS, Rem. Content. Köln: Taschen, 2004. Tradução livre, página 384. 
78 Idem. Tradução livre, página 383. 



 
 

 
 
 

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

 
 

27

AA A
RR R

SS S
 
 Rem Koolhaas, à sua maneira, enfatiza a necessidade de uma alteração na percepção da União Européia. 
Assim, atenta a uma realidade política: como tem sido a integração européia? 
 

A moeda comum, o Euro, é uma inquestionável e forte indicação da viabilidade e efetividade do projeto, 
mas em um contexto no qual ainda se distingue entre “Atlanticistas” e “Europeístas”, não se pode dizer que a 
integração ela mesma seja inquestionável. Acontecimentos recentes evidenciam divisões no bloco europeu: nos 
primeiros meses de 2003, quando da intentona dos Estados Unidos por apoio político à guerra no Iraque, o 
categórico “não” francês, a relutante negativa alemã, em contraste com o incondicional “sim” britânico e o apoio 
polonês foram matéria-prima para muitas avaliações da coesão do bloco. Tais posições lançam luz em divergências 
outras, como a formulação e implementação da Constituição européia, a não participação britânica no Euro, as 
políticas e escolhas de investimento nos novos países membros, assim como abre caminho para a discussão de 
outros tópicos candentes da agenda européia, como as políticas de migração, a acomodação de novas culturas e a 
convivência com antigas e o relacionamento entre países fortes e fracos no fórum europeu.  

 
As demonstrações americanas de reticências quanto à França e de gratidão para com o Reino Unido 

possivelmente são as mostras mais claras da política internacional americana no quesito Europa. A discussão sobre 
a manutenção da presença militar dos Estados Unidos no continente europeu, acompanhada dos posicionamentos 
sobre o valor da OTAN ou da UE como instrumento de defesa europeu, é central no momento de integração, 
referindo-se às diferenças entre as potências do próprio bloco quanto ao relacionamento com os Estados Unidos. 

 
Pode-se pensar motivos pelos quais a bandeira de Koolhaas não foi efetivada com facilidade: inerente às 

interpretações e definições, está o próprio fato de que um código de barras é um código de barras: como “vender” 
a União Européia?  

 
Não só com relação aos EUA, mas também em relação à Federação Russa, aos Bálcãs, à Ásia Central e 

aos diversos outros cantos do mundo, a União Européia claramente busca uma identidade. E, em especial, em 
relação a seus habitantes. “Vender”, identificando e tornando mais uníssono o bloco europeu é uma necessidade 
apontada por Koolhaas. E assim, defende, se torna mais viável uma integridade européia, que, fundamentada na 
coesão advinda do relacionamento mais próximo entre os europeus e seu governo, é basilar para a existência do 
bloco como um ator ainda mais consolidado. 

 
Em incontáveis ocasiões a arte é influenciada pela política, mas esta desdenha os resultados produzidos 

por aquela. No caso de Koolhaas, fugindo ligeiramente à regra, a política parece bastante consciente de como a 
arte a retratou, mas, voltando forçosamente ao costume, prefere seguir em diante. Certamente, entretanto, as 
preocupações divisadas e retratadas pelo holandês seguirão como inevitável ilustração da política européia. 
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Por Filipe Nasser 
 

1904. Há 100 anos, por ocasião de seu discurso anual perante o congresso norte-americano, o presidente 
Theodore Roosevelt delineava os princípios e linhas de ação de uma nova abordagem de política externa dos 
Estados Unidos, sobretudo no que tangia às relações continentais do país, mas, impossível de se negar, também 
ressoando ecos globais. Receoso de um neo-intervencionismo europeu em assuntos americanos, à luz, por 
exemplo, da ação militar britânica, alemã e italiana na Venezuela em 1902 (com o fito da restituição de dívidas 
bancárias), Roosevelt discursa em favor da reafirmação da tradição de influência no continente americano.     
 

Antecedentes. Em 1823, o presidente James Monroe havia lançado as diretrizes da doutrina que 
imortalizou seu nome, decretando que os Estados Unidos não tinham interesse de se envolver com os assuntos 
europeus, mas que tampouco seria bem visto que os reis do Velho Continente se intrometessem nos assuntos do 
continente americano. A Doutrina Roosevelt lançou, a um só tempo, as bases do isolacionismo norte-americano 
em assuntos globais no século XIX e da forte influência de Washington sobre os outros países americanos que 
ainda perdura.  
 
Quando chegou à Casa Branca, em 1901, Roosevelt recebeu o gabinete presidencial de um país cujas instituições 
políticas estavam mais fundamentadas, bem como melhor estruturadas encontravam-se as bases de sua 
economia, já a maior do mundo. Gozando de uma visão das Relações Internacionais distinta daquela de seus 
predecessores, advogou pela defesa do interesse nacional estadunidense de modo pragmático, não-ideológico e 
desapaixonado e intentou assumir o papel de fiel da balança do equilíbrio de poder mundial (tal como fazia a Grã-
Bretanha em relação aos assuntos da Europa), afastando, destarte, o desígnio de fazer do país o farol mundial da 
liberdade e da democracia do epicentro da política externa norte-americana. 
 
Não incoerente com seu pragmatismo político e no afã de conferir aos Estados Unidos o papel nas relações 
internacionais que seu potencial geopolítico lhe (hipoteticamente) conferia, Teddy Roosevelt propõe uma releitura 
da Doutrina Monroe de 1823, em que os EUA deveriam aprofundar seu envolvimento em assuntos hemisféricos, 
firmando-se como potência hegemônica continental. Seu corolário funcionava pela lógica de que, ao aumentar a 
dependência dos países do continente por meio de políticas mais assertivas e ações de cunho intervencionista, 
lograr-se-ia deixar de lado o papel messiânico e protetor simbólico dos países americanos das ameaças européias, 
qualidades freqüentemente atribuídas ao seu país, e definiria os Estados Unidos afinal como uma grande potência 
perante os outros atores do sistema internacional. O vácuo de poder e a fragilidade institucional deixada para trás 
pelos impérios coloniais europeus em sua saída do continente americano contribuíram para que o vizinho forte 
pudesse fazer seus movimentos sem contestação por parte de uma outra grande potência. A rationale implicada 
nessa doutrina de política externa, a de utilização do poderio político-diplomático-militar para garantir a 
concretização de desígnios estratégicos apoiada em cálculos de poder, em nada diferia daquela dos países 
europeus, tão negada ao longo do século XX pela nação que se entendia como promotora e defensora dos direitos 
do homem. 
 

Desdobramentos. Em 1902, Washington já tivera utilizado sua superioridade militar para 
compelir o governo do Haiti a quitar suas dívidas financeiras com as instituições bancárias européias. Em 1903, 
fomentara a crise política que ensejou separar a porção referente ao Panamá da Colômbia e garantiu, sem 
demora, a soberania do Canal do Panamá aos Estados Unidos por quase um século. A ação no Panamá inaugurava 
uma fase de forte intervencionismo norte-americano na América Latina e no Caribe e transmitia ao sistema 
internacional a mensagem do maior engajamento dos Estados Unidos nos assuntos internacionais. Em 1905, a 
República Dominicana declarou moratória aos bancos europeus e foi prontamente invadida, passando à qualidade 
de protetorado financeiro norte-americano. Em 1906, tropas de Roosevelt ocuparam e tomaram Cuba dos 
espanhóis. Dali em diante, nos anos dos presidentes Roosevelt e Taft, a “diplomacia do dólar” - ou “dollar for 
bullets”-, imperaria na relação da Casa Branca com as Américas, sobretudo no que tange ao estabelecimento de 
um quintal caribenho. O discurso de 1904 manifesta abertamente essa tendência de engajamento exterior e dá 
sinais do exercício da função de “policial internacional” que os EUA viriam a exercer. 
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O Colorário Roosevelt à Doutrina Monroe preparou a América Latina para anos porvindouros de ingerências mais 
ou menos diretas, em que a fala tornou-se menos suave e o porrete mais violento (do conhecido adágio, talk 
softly, but carry a big stick). Curioso que, ao mesmo tempo que “protege” o continente de intervenções européias, 
pretende servir de legitimação para o intervencionismo norte-americano. O corolário foi também contíguo a um 
novo movimento de política externa norte-americana que não pregava mais pelo isolacionismo e ensaiava 
incursões globais, como aquelas da Guerra Hispano-Americana de 1898 (que angariou, além de Cuba, Puerto Rico, 
Guam e as Filipinas para os domínios estadunidenses) e, posteriormente (já sob o mandato de Woodrow Wilson), 
sacramentaria a entrada definitiva dos Estados Unidos na arena internacional por intermédio de seu envolvimento 
na Primeira Guerra Mundial. 
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Relações Internacionais é obra de introdução ao campo das Relações Internacionais (RI). Traduz-se por 

um corpo de ensaios, sistemática e cuidadosamente dispostos, sobre os grandes temas das RI, a partir de uma 
visão do “Sul” – qual nos alerta o autor. Prima pelo didatismo, sem descurar do rigor analítico. 
 
 A obra é prefaciada pelo diplomata e professor Alain Rouquié, um dos mestres de Seitenfus. O autor, cuja 
sólida formação acadêmica remete à terra de Richelieu e de Gaulle, não se desvencilhará do “sotaque” francês no 
curso de narrativa. Em verdade, uma das primeiras características que salta aos olhos do leitor é a abundância de 
fontes francófonas evocadas por Seitenfus. Acaso exista uma “escola francesa” das RI, é correto supor que o autor 
perfilhe os seus ensinamentos. Aliás, Seitenfus demonstra grande versatilidade na lida com temas internacionais. 
Naturalmente, em virtude de sua própria trajetória acadêmica, o Direito e a Política são os campos em que o 
professor demonstra maior eloqüência; não obstante, História e Geografia são disciplinas satisfatoriamente 
abarcadas pelo ensaio. Proporcionalmente, pouco destaque se confere às relações econômicas internacionais. 
 
 O senso crítico é ponto de relevo. O autor faz sociologia das relações internacionais, sem incorrer em 
“sociologismos”. A todo o momento, chama a atenção dos leitores para o próprio processo de construção teórica 
das RI. Seitenfus não se pretende lido por especialistas da temática, e sim pelo homem médio, que apenas se 
inicia na área. A verdade é que os estudiosos mais experientes não encontrarão em Relações Internacionais 
grandes desafios intelectuais.  
 

Seitenfus aponta, logo na introdução, o seu compromisso com a “cidadania do homem contemporâneo”, 
advertindo que a condição plena da cidadania global apenas será atingida mediante um “entendimento abrangente 
das relações internacionais”80. Para tanto é que o livro se presta: conduzir o leitor menos experiente pelas trilhas 
das RI – no sentido dúplice de (a) campo acadêmico de estudos e (b) conjunto de relações sociais internacionais. 
 
 Relações Internacionais se divide em três capítulos: 1) as características das relações internacionais; 2) os 
atores das relações internacionais; e 3) as atuais grandes correntes das relações internacionais. O foco recai sobre 
o Estado – nas palavras do autor, “o principal ator das relações internacionais”81. Todavia, agentes não-estatais 
também merecem generoso espaço no ensaio. Ao tratar da ação externa dos Estados, Seitenfus não hesita em 
recorrer aos esquemas de ator racional unitário. Devota-se um item do terceiro capítulo ao terrorismo e aos seus 
impactos sobre as RI contemporâneas. 
 
 Nota: alguns temas candentes, muito pouco ou nada explorados pela literatura especializada, são trazidos 
à baila por Seitenfus. São encontrados, dispersos pela obra, insights preciosos sobre temas tais como o papel da 
igreja nas relações internacionais, a atuação das agências de risco-país, a atividade criminal transnacional, o 
problema da corrupção no mundo, a importância adquirida pela opinião pública mundial etc. 

 
 Eis obra que supre lacuna na literatura brasileira sobre relações internacionais. O texto é culto, bem 
redigido, criterioso e crítico. Que seja lido. 

  
                                                
79 O autor resenha a seguinte obra: SEITENFUS, Ricardo. Relações Internacionais. São Paulo: Manole, 2004, 268 pp 
80 Introdução, p. XIV. 
81 P. 72. 
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