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eeddiittoorriiaall  
UUmm  ccoonnttoo  ddee  cciinnccoo  cciiddaaddeess  
Desdobramentos em Camboja, Kosovo, Timor Leste, 
Afeganistão e Iraque   
 

 
“It was the best of times, it was the worst of times, it 

was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it 
was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it 

was the season of Light, it was the season 
of Darkness, it was the spring of hope, it 

was the winter of despair, we had 
everything before us, we had nothing before 

us, we were all going direct to Heaven, we 
were all going direct the other way (...)” 

Charles Dickens, A tale of two cities 
(1860)  

 
Um escritor cruza a imortalidade 

não só pela qualidade estética de seu 
trabalho literário, mas também por sua 
capacidade de captar fragmentos da 
experiência humana que sirvam de 
referência para as gerações que lhe 
sucedam. Dickens, com a citação 
epigrafada, logrou antever, em 1860, ao 
pintar a Revolução de 1789, um estado 
de coisas também não de todo incomum 
aos nossos tempos. Londres e Paris 
foram os laboratórios de observação do 
escritor inglês. Phnom Penh, Kosovo, Díli, 
Kabul e Bagdá são os nossos. 
 

Em editorial pregresso, tivemos a 
chance de expor a imperatividade da 
escolha pelo multilateralismo, pelo Direito 
Internacional e pela precedência das 
Nações Unidas. Neste, colheremos evidências 
empíricas de cinco sociedades atormentadas pelo 
fantasma do conflito armado para justificar e 
demonstrar que as autoridades transitórias das 
Nações Unidas, estandartes da conjugação entre 
prática multilateral, legalidade e concertação via ONU, 
constituem a modalidade mais apropriada para 
resgatar tais sociedades das cinzas e conduzi-las ao 
exercício de sua autodeterminação. 

  
 O espetáculo de horrores da administração de 
Bush no Iraque só facilitou a tarefa de demonstração 

por contraste, entre o nation-building 
unilateral de Washington e o State-
building multilateral das Organizações 
Internacionais. Ao passo que Díli 
celebrou os dois anos da independência 
timorense na esteira da administração 
interina onusiana, Bagdá é vítima de 
atentados terroristas/abusos das tropas 
norte-americanas e continuará refém 
desta risível “transferência de 
soberania”.  
 

Que nas próximas páginas 
percorramos um circuito que mereceria 
a honrosa alcunha de “Sérgio Vieira de 
Mello”,1 de modo a referendar a idéia 
de que a instância que combina 
expertise e legitimidade para assumir o 
comando temporário de sociedades é a 
ONU. 
 
1. Camboja: o lento caminho para 

a democracia 
 

O conflito que assolava o povo 
cambojano ao final da década de 80 
era mais um daqueles tristes 

subprodutos da Guerra Fria, resíduo do que a política 
externa americana de Nixon e Kissinger legara ao 
sudeste asiático na esteira da Guerra do Vietnã e da 
política de containment. O Khmer Rouge, sucessor do 

                                                 
1 Mello foi chefe do Alto Comissariado para os Refugiados (ACNUR) em Camboja,  foi 
Representante Especial do Secretário-Geral em Kosovo. Em Timor Leste, foi o 
Representante do Secretário-Geral, Chefe da Autoridade Transitória e Administrador-
Geral . No Iraque, foi o Representante do Secretário-Geral. Dos territórios em exame, 
só não assumiu responsabilidades pelas Nações Unidas no Afeganistão. 

BRASÍLIA 

FILIPE NASSER 
  editor-executivo 
 
                                               filipenasser@odebatedouro.com.br 

“Das lições destes 
cinco territórios é 
possível aprender 

que o gerenciamento 
de sociedades pós-
conflito armado só 

cabe às Nações 
Unidas e que não há 

qualquer 
justificativa moral 

que valha 
sobrepujar o 

multilateralismo e o 
Direito 

Internacional, sob a 
pena de condenar o 

povo de um 
território à autofagia 

e provocar um 
desarranjo da ordem 

internacional.” 
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sanguinário Pol Pot, disputava o controle do país com 
outras facções políticas e com o governo vietnamita.  

 
Finalmente assinados os Acordos de Paris de 

1991, o instituído Conselho Nacional Supremo 
delegou a UNTAC (United Nations Transitional 
Authority in Cambodia) a responsabilidade de 
conduzir eleições gerais, prezar pela neutralidade do 
processo, manter a ordem (defesa nacional e 
segurança pública) por meio de seu componente 
militar, assumir funções administrativas necessárias 
para a gerência do país no ínterim (administração, 
relações exteriores e controle financeiro) e assegurar 
que as partes respeitassem a vontade popular 
expressa nas urnas. Em resumo: “it can be readily 
seen that UNTAC (...) was in many respects the 
culmination of UN peacekeeping in that its mandate 
covered every aspect of traditional peacekeeping 
(cease-fire and withdrawal), as well as containing the 
features of the new forces with integrated mandates 
(administration, policing and election supervision).”2        

 
 Determinado que a realização de eleições 

livres e justas era o objetivo político principal da 
missão, tendo sido concretizado e o gabinete 
designado subindo ao poder, a experiência de 
autoridade interina cambojana mostrou-se 
competente no apaziguamento das tensões do tecido 
social do país, embora o Khmer Rouge tenha ainda 
pego em armas, pelo menos até a metade dos anos 
90. Revela sua opinião um dos maiores especialistas 
em autoridades transitórias e intervenção 
multilateral: “UNTAC is widely regarded as a 
successful mission. Certainly, it completed its 
mandate with efficiency, though the substantive 
results and aftermath of the elections conducted by 
the UN were less obviously a success. (...) 
Subsequent events suggested that the initially 
positive evaluations of the Cambodia operation were 
premature (...) [for] the UN had nominated the 
staging of elections as marking the endpoint of the 
mission (...) However, elections were shown to be 
only one of the necessary conditions for a durable 
peace”.3 
 
 Transcorrida mais de uma década do final da 
missão, o que se pode observar como legado deixado 
pelas Nações Unidas é a promulgação de uma 
constituição, conciliação das forças políticas (que 
preferiram o confronto eleitoral ao paramilitar) e, por 
conseqüência, a estabilidade política. Vige em Phnom 
Pehn uma monarquia parlamentar que lentamente 
move-se para a consolidação democrática, 
perseverando para promover o desenvolvimento 
nacional cambojano. Um governo de coalizão entre as 
duas principais forças políticas do país foi 
recentemente aplaudido pelo Secretário-Geral Koffi 

                                                 
2 WHITE, N.D. Keeping the peace. Manchester: Manchester University Press, 1997. p. 
236. 
3 CHESTERMAN (2001), East Timor in transition: from conflict prevention to State-
building. International Peace Academy, 2001, p. 10. 

Annan.4 Pontos para o povo de Camboja e para as 
Nações Unidas. 
 
2. Kosovo: laboratório de luxo   
 

Do imbróglio balcânico resulta que uma 
autoridade transitória das Nações Unidas foi 
designada para garantir uma certa “autonomia 
substancial”5 ao povo de Kosovo vis-à-vis seus 
perseguidores da República Federal da Iugoslávia sob 
Milosevic. Foi no arremate da criminosa campanha 
aérea encabeçada pela OTAN sob pretextos 
humanitários que a Resolução 1244 (1999) 
estabeleceu uma estrutura da ONU que governasse o 
território por um determinado período de tempo e 
também desenvolvesse instituições políticas de 
inspiração democrática que capacitassem para self-
governance tão logo a ONU de lá se retirasse.  

  
A UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) 

baseou-se em quatro pilares fundamentais: i) 
assistência humanitária, ii) administração civil, iii) 
democratização e institution-building; e iv) 
reconstrução e desenvolvimento econômico. O 
formato mostrou-se bastante sofisticado e eficaz em 
uma série das atividades desempenhadas, sobretudo 
as de construção de instituições. Entretanto, a 
incapacidade do estabelecimento da lei e da ordem 
como “prioridade zero” da missão, a dificuldade em 
escolher um sistema legal apropriado (applicable law) 
para fazer valer o novo sistema penal vigente no 
território e a questionabilidade da participação da 
OTAN denegriram, parcialmente, os resultados da 
missão. A este ponto, é importante relembrar que a 
OTAN ofereceu o componente militar da missão da 
ONU, sob a égide do Capítulo VII da Carta, mesmo 
após ter despejado suas bombas desastradas sem 
autorização do Conselho de Segurança e invocado 
uma frágil doutrina de intervenção humanitária. 

 
Ao final, o novo governo de Belgrado 

aproximou-se da UNMIK e garantiu um arranjo 
institucional que respeitava a autonomia de Kosovo, 
sem, contudo, garantir a independência ao povo 
kosovar, que ainda permanece sob a batuta jurídico-
institucional de Sérvia & Montenegro (o novo formato 
nacional da ex-Iugoslávia). Portanto, a falta de um 
endpoint claro da operação, que explicitasse qual era 
o objetivo político da UNMIK para Kosovo, 
comprometeu a durabilidade de seu legado: “all point 
to Kosovo’s status remaining ambiguous and the UN 
policing that ambiguity for some years to come”.6  

 
O que observamos nos dias de hoje é a 

perenidade da falta da resolução política definitiva 
para a sociedade e a incidência de eventos em que 

                                                 
4 UN NEWS CENTRE. Annan welcomes coalition agreement on new Cambodian 
government. 30/06/2004. 
5 Substancial autonomy: o Representante Especial do Secretário-Geral em Kosovo e 
Administrador de Kosovo, Bernard Kouchner, afirmava jocosamente que lia a 
Resolução 1244 toda manhã em seu café da manhã sem nunca ter conseguido entender 
o que substancial autonomy significava. 
6 CHESTERMAN (2001), p. 13. 
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explosões de violência demonstram que o tecido 
social no território não se encontra inteiramente 
remediado, nem o sistema judicial funciona com a 
competência necessária.7 Sem embargo, esforços 
continuados têm sido afiançados no julgamento dos 
criminosos de guerra, no âmbito do Tribunal Penal 
Internacional para a ex-Iugoslávia. 

 
À guisa de conclusão, é digno de menção que 

o modelo de autoridade transitória experimentado em 
Kosovo foi reproduzido no Timor Leste, tendo sido 
observadas suas lições, mormente da premência do 
estabelecimento da paz e da ordem como condição 
sine qua non e do aprofundamento do diálogo com a 
sociedade local.  
 
3. Timor Leste: justiça pós-colonial e ‘role-

model’ doutrinário 
 

O Timor Leste é um pequeníssimo país, 
menor que nosso estado de Sergipe, que compartilha 
a Ilha do Timor com a Indonésia. E foi esta fatalidade 
geográfica do povo maubere que fez com que, no 
vácuo de poder deixado pela queda do império 
colonial português, o governo de Jacarta fizesse uso 
do ensejo para anexar o território da antiga colônia 
portuguesa a seus domínios insulares. A invasão, 
inteiramente improcedente perante o Direito 
Internacional e anuída pela dinâmica do sistema 
internacional à época, perdurou impune entre 1975 e 
1999. Foi precisamente a ONU que mediou acordos 
entre o novo gabinete indonésio do presidente Habibie 
e Portugal para que fosse garantida a realização de 
um referendo, donde o direito de autodeterminação 
do povo do Timor Leste seria finalmente exercitado. 
Feita a consulta e tendo os timorenses optado pela 
independência, milícias pró-indonésio atearam o país 
em chamas e caos. Rapidamente, o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas aprovou a entrada de 
uma força multinacional de paz, que retomou as 
condições de segurança e fez prosperar a ordem. 

 
O que se segue é a entrada de uma 

autoridade transitória, organizada pelas Nações 
Unidas, que em 2002 transferiu a independência e 
soberania para o presidente democraticamente eleito.  
Durante os três anos em que serviu de governo 
legítimo sobre o território timorense, a ONU foi 
imbuída de um repertório bastante complexo, variado 
e de tarefas administrativas, executivas e, sobretudo, 
da montagem de um aparelho estatal fundado em 
princípios democráticos e de estado de direito, que 
contemplaram desde arrecadação tributária até a 
formação de um exército nacional. A experiência de 
State-building da UNTAET (United Nations Transitional 
Authority in East Timor) é sui generis dado que foi a 
primeira vez que as Nações Unidas empregaram a 
modalidade de autoridade transitória quando não 
havia um Estado-nação fundado ex ante. Dos 
resquícios da paupérrima administração portuguesa, 

                                                 
7 UN NEWS CENTRE. Kosovo: UN police arrests 270 people over deadly riots in 
March. 17/06/2004. 

pouco sobrara. Do que Jacarta havia construído, boa 
parte da infra-estrutura havia sido destroçada pelo 
levante miliciano de 1999. O Estado timorense foi 
erguido do zero pela ONU.8 

 
Embora tenha enfrentado graves transtornos 

na preparação de quadros para assumir o país, tenha 
sofrido quanto à própria transferência de autoridade 
para os timorenses (uma vez que a ONU foi 
momentaneamente percebida como instância 
autoritária) e os julgamentos pelos crimes de guerra 
tenham alcançado limitado sucesso, a UNTAET gozou 
da graça de cumprir seu objetivo político (diga-se de 
passagem um que era claro e previamente 
estabelecido, no caso, a independência política e o 
completo destacamento da Indonésia). “The 
engagement of the peacekeeping mission in East 
Timor is widely described as being a successful one”, 
comentara Kamalesh Sharma, o chefe da UNMISET 
(United Nations Mission of Support in East Timor). O 
Dr. Simon Chesterman, menos insuspeito para 
argumentar, embora um cético quanto à renovação 
da modalidade das autoridades transitórias, não 
discorda: “in the panoply of UN peace operations, 
East Timor will almost certainly be regarded as a 
success”.9  

  
Em 20 de maio último, o Timor independente 

completou dois anos de vida. O país ainda se situa no 
dos mais pobres e subdesenvolvidos do mundo, mas 
progride em animadora velocidade: a UNICEF saudou 
o gabinete timorense pelos avanços na prestação de 
serviços sociais básicos: “as Timor Leste, the world´s 
newest and youngest democracy marks its second 
anniversary, UNICEF praised the dramatic 
improvements in health and education services for 
children”.10 As estatísticas da ONU confirmam: 
políticas de vacinação aumentaram seu alcance em 
mais de 60% e mais de 4.000 mulheres e crianças 
receberam aulas de alfabetização. Não restam 
dúvidas, contudo, quanto à dimensão dos desafios 
adiante: a mortalidade infantil no país é de 88/1000 
crianças, a mortalidade materna de 8,3/1000 e mais 
de 40% da população vive com menos de 1  US$/PPP 
por mês.  

 
No que tange à segurança do país, têm sido 

escassos os registros de choques com guerrilheiros 
nas fronteiras com o Timor Ocidental. Sem embargo, 
em maio último o coronel indonésio Moeswarno 
Moesanip denunciou a intenção de grupos 
paramilitares pró-indonésios em fazer uma nova 
investida contra a integridade do Timor Leste 

                                                 
8 Ver CHESTERMAN, Simon (2001), SRIRAM, Chandra Lekha. From promise to 
practice: strengthening UN capacities for the prevention of violent conflict. 
International Peace Academy, CHESTERMAN, Simon. Justice under International 
Administration: Kosovo, East Timor and Afghanistan. International Peace Academy, 
2002 & NASSER, Filipe. A independência do Timor-Leste: o papel da autoridade 
transitória das Nações Unidas. Trabalho de Conclusão de curso. Departamento de 
Relações Internacionais, Universidade de Brasília, 2003. 
9 CHESTERMAN, Simon. Justice under International Administration: Kosovo, East 
Timor and Afghanistan. International Peace Academy, 2002. p.8. 
10 UN NEWS CENTRE. UNICEF lauds progress in health and education in Timor-
Leste, 21/05/2004. 
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independente.11 Rumores ou não, a UNMISET - 
operação de paz versão light que sucedeu a UNTAET 
assim que consumada a independência - testemunha 
sua redução, não espera que seu mandato seja 
renovado em maio de 200512 e já entregou às forças 
armadas timorenses a responsabilidade pelo 
policiamento e defesa do território.13   

 
O Timor Leste deve brevemente acertar 

algumas pendências lindeiras com a Indonésia e 
delimitar fronteiras marítimas com a Austrália. 
Definidas as plataformas e extensões marítimas do 
país, a lucrativa exploração de gás natural e petróleo 
poderá ser iniciada, estimadas receitas de US$ 100 
milhões ao ano. Reintegrado à comunidade de 
nações, o governo timorense crê na cooperação 
internacional para pavimentar a diminuição das 
carências de seu país e conduzi-lo rumo ao 
desenvolvimento.  

 
No que nos tange, a ONU deixou, em 2002 

(na qualidade de governo interino), e deixará, em 
2005 (na qualidade de missão de assistência), uma 
nação mais pacífica, democrática, auto-sustentável e 
feliz do que quando a encontrou.  É o melhor dos 
tempos possíveis. 
 
4. Afeganistão: pegadas na areia 
 

Os atentados de 11 de setembro inauguraram 
uma nova fase da política externa norte-americana. A 
Doutrina Bush que até então se caracterizava pelo 
progressivo isolacionismo nos assuntos internacionais 
deslocou-se rapidamente para o unilateralismo 
beligerante. O Afeganistão – Estado-lar do regime 
Talibã, que, por sua vez, era identificado como 
patrono da Al-Qaeda - foi o primeiro entreposto da 
cruzada dos Falcões de Washington contra o 
terrorismo internacional. Ao contrário do que se 
sucedeu no Iraque, no caso afegão, o Conselho de 
Segurança da ONU entendeu que a invasão norte-
americana procedia do ponto de vista legal, dado que, 
em resposta aos ataques terroristas em Nova York e 
Washington, o artigo 51 da Carta das Nações Unidas 
resguardava aos Estados Unidos o direito de legítima 
defesa.  

 
Seguida a derrubada militar do regime Talibã 

pelas forças armadas dos Estados Unidos, foram 
instaladas missões das Nações Unidas no país, 
visando ao estabelecimento de condições mínimas de 
segurança e à transição para um governo mais 
simpático à comunidade internacional. A ISAF 
(International Security Assistance Force) - uma força 
multinacional de paz autorizada a utilizar de recursos 
de coação militar - e a UNAMA (United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan) – responsável pela 

                                                 
11 Jornal indonésio diz que milícias preparam ataque ao Timor Leste. In Folha de São 
Paulo, 30/05/2004. 
12 Ver UN NEWS CENTRE. Timor-Leste : UN mission reduced, with eye towards 
phase-out by May 2005, 14/05/2004. 
13 Ver UN NEWS CENTRE. UN hands over all policing and defence authority to 
Timor-Leste Government, 19/05/2004. 

coordenação das atividades das 16 agências 
especializadas da ONU no país, fazer viger as 
provisões do Bonn Agreement e cumprir o papel de 
autoridade interina – obtiveram relativo sucesso em 
suas metas. 
 
 As operações no Afeganistão, todavia, 
estavam aportadas por um mandato bastante menos 
ambicioso e complexo do que aquelas operações de 
Kosovo e Timor Leste, não obstante bastante mais 
robusto que a participação da ONU no Iraque. Um 
comentarista apura que: “the mission sought to rely 
on as limited international presence and on as many 
Afghan staff as possible (...) such a departure from 
the expansive mandates in Kosovo and East Timor 
substantially reduced the formal political role of the 
United Nations Assistance Mission in Afghanistan”.14 
Não por menos que o conjunto de operações da ONU 
no país centro-asiático passou a ser conhecido como 
Light Footprint, ou seja, “pegada suave”, aquela que 
deixa sua marca de forma passageira, branda, até 
irresponsável, pronta para ser lavada da areia pelas 
ondas ao apraiar. 
 

Quanto à transmissão de poder para 
autoridades afegãs, logrou-se produzir uma 
constituição em sintonia com a tradição local, por 
meio da famigerada Loya Jirga, e empossar um corpo 
dirigente que recebeu apoio popular e da comunidade 
internacional. Contudo, compartilhando um traço 
comum com a experiência kosovar, as condições de 
ordem não estão suficientemente satisfeitas. O 
consórcio com a OTAN, a quem o comando da ISAF 
foi outorgado, tem circunscrito as atividades de 
patrulhamento a Kabul, deixando a maior parte do 
país à mercê de grupos paramilitares e 
narcotraficantes. “Without security there can be no 
development: the UN [has] ceased almost all activity 
in south and south-eastern Afghanistan, where 
lawlessness is at its worst”.15   

 
Fato é que em declínio o volume de 

perseguições aos membros do Talibã e da Al-Qaeda, 
ademais de em um cenário de envolvimento mais 
superficial das Nações Unidas e em tempos de 
ocupação do Iraque, o Afeganistão despencou na lista 
de prioridades políticas das potências. “Why is NATO 
failing in Afghanistan? First, because several member 
states are foot-dragging, as the composition of ISAF’s 
forces shows”.16 Cumpre relembrar que o Afeganistão, 
diferentemente de Kosovo, Timor Leste e Iraque, em 
nenhum momento viu-se desfalcado de sua soberania 
nacional; somente foi administrado por entidades 
distintas: o Talibã até seu destronamento, a ONU na 
transição e o governo constitucional já acomodado no 
poder. De todo, o modo de envolvimento das Nações 
Unidas no país foi bastante mais tímido do que em 
experiências anteriores. Se covardia, opção 
doutrinária da própria organização ou cumprimento 

                                                 
14 CHESTERMAN (2002)  p.9.  
15 NATO fails a test. In The Economist, 19/06/2004, p. 13. 
16 Reinforcements needed. In The Economist. 19/06/2004, p. 41. 
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das ordens de Washington, ainda é tarefa ingrata 
precisar. Por ora temos que o Afeganistão não mais 
vive em seus piores tempos, tampouco já vive seus 
melhores. 
 
5. Iraque: o pior deste mundo 
 

A história do novo Iraque inaugura-se com a 
derrubada do regime de Saddam Houssein em março 
de 2003. Durante o mais de ano que se seguiu à 
ilegítima invasão do país, os Estados Unidos foram a 
autoridade dirigente do Iraque, por meio de seu pró-
cônsul Paul Bremer. As atividades das Nações Unidas, 
ao seu passo, foram não mais que marginais ao longo 
de todo o processo, tornando-se meramente residuais 
após o lúgubre evento em que faleceu Sérgio Vieira 
de Mello e mais duas dezenas de funcionários de sua 
equipe. O Iraque entrará nas páginas dos livros como 
uma experiência de nation-building unilateral norte-
americano; e não de State-building multilateral. 

 
Mais do que essa diferenciação técnica, 

estarão registrados na História também os resultados: 
inoperância administrativa, instalação de um conselho 
de americanófilos mal recebidos pela população, 
incentivos ao desentendimento entre as facções 
políticas e religiosas, injeção de combustível para um 
prolífico criadouro de terroristas, atentados terroristas 
contra autoridades e civis, performance de tortura e 
outros shows de degradação moral dos marines 
contra prisioneiros locais, degolação pública de reféns 
civis... Os Estados Unidos instalaram uma sucursal do 
inferno no Iraque.  

 
Em 28 de junho último, transferiram a 

“soberania” dos iraquianos de volta os iraquianos - 
um ano após terem-na surrupiada - por meio de um 
documento assinado e uma cerimônia insossa. 
Interessante como se toma uma soberania à força e a 
devolve por um pedaço de papel no momento. Seria 
soberania um mero simbolismo, um construto social 
passível de ser manuseado pelos líderes? O Iraque de 
hoje é soberano? Certamente deixou de ser durante o 
período em que foi ocupada por uma potência 
estrangeira, mas a saída formal dos Estados Unidos 
implica a normalização da vida iraquiana e a 
refundação de sua soberania jurídica e de fato? O 
Iraque é um país viável? Pronto para apaziguar suas 
contradições internas, para restabelecer suas relações 
regionais e internacionais, para retomar o caminho de 
seu desenvolvimento, para garantir sua segurança 
interna, sua defesa externa? O Iraque hoje é mais um 
foco de terrorismo do que era sob Saddam? Há como 
controlar agora os ímpetos terroristas saídos do 
Iraque pós-invasão? O Conselho que subiu ao poder, 
na figura do presidente Iyad Allawi, detém 
legitimidade e capacidade de gerenciar o país? 
Perguntas relevantes, inconclusivas em suas 
respostas, mas tendendo a um sonoro NÃO. 

 
Pequeno detalhe que não passe sem 

notoriedade pela opinião pública: 160.000 soldados 
norte-americanos permanecerão em solo iraquiano. 

Considerações finais 
 

O Iraque cheira a fim dos tempos, a um clima 
amargo de fin-de-siécle atrasado, de valores 
deturpados e da banalização do absurdo. Não que as 
torturas da prisão de Abu-Ghraib sejam qualquer 
coisa de inédito na história das relações 
internacionais. Mas até há pouco, até pelo menos a 
Segunda Guerra, os Estados Unidos eram o mocinho, 
o farol do republicanismo, da democracia, a nação 
excepcional que conseguiu expulsar de suas terras o 
Ancién Regime colonialista para abraçar um regime 
político de estado de direito, o novo líder do Ocidente 
libertário contra as tiranias do totalitarismo europeu. 
O francês Alexis de Tocqueville certamente teria se 
furtado da vergonha intelectual de redigir as linhas 
que exaltam a vocação democrática e o Destino 
Manifesto dos Estados Unidos tendo ciência dos 
desdobramentos da Mesopotâmia invadida.   

 
Há pouco mais de um ano, Iraque recém-

ocupado ao passo que comemorada a primeira 
efeméride da independência maubere, tivemos a 
oportunidade de concluir:  

 
“...em tempos de reconstrução do Iraque 

pós-conflito armado, cumpre relembrar o êxito 
das operações no Timor Leste - modelo de 
gerenciamento de sociedades flageladas pela 
guerra e exemplo de envolvimento ativo da 
comunidade internacional não só na resolução 
diplomática dos litígios, mas sobretudo assumindo 
um papel protagônico na promoção do 
desenvolvimento nacional, potencialização do uso 
dos recursos locais, estabelecimento de condições 
para um governo nacional autônomo e permitindo 
que instituições democráticas dêem voz e vez 
para que uma determinada sociedade decida 
livremente sobre seus rumos.”17  

 
A fórmula, não obstante de complicada 

operacionalização, não era de nada desconhecida da 
comunidade internacional e a sua rejeição não foi de 
nada involuntária.  
 

Não é árduo notar que a ONU, no Afeganistão 
e no Iraque, assumiria o papel de faxineiro dos 
Estados Unidos em suas campanhas militares. 
Fundamental, em nossa conclusão, é sublinhar que a 
diferença entre nation-building e State-building não é 
meramente sintática; é conceitual e abarca toda a 
validade das novas modalidades de intervenção 
multilateral. 
 

Das lições destes cinco territórios é possível 
aprender que o gerenciamento de sociedades pós-
conflito armado só cabe às Nações Unidas e que não 
há qualquer justificativa moral que valha sobrepujar o 
multilateralismo e o Direito Internacional, sob a pena 
de condenar o povo de um território à autofagia e 
provocar um desarranjo da ordem internacional. 

                                                 
17 NASSER, Filipe. Um ano da República dos Mauberes In O Debatedouro, ed. 26, 
24/05/2003. 
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Gratos ficamos... 
 
“Pessoal, gostaria apenas de registrar meus elogios aqui ao trabalho. Muita gente faz barulho, muita gente critica, mas 
pouca gente trabalha de verdade. Gostaria, diante do trabalho que vejo disponível no site, de parabenizar a equipe de O 
Debatedouro. Muito boa a iniciativa.” 
  
PPaabblloo  CCeessáárriioo,,  lleeiittoorr  
 
 

Cohen e o desespero da condição humana 
 
“Pessoas, parabéns pelo texto de vocês [ARS, edição 49]. Consegue juntar letra e música em uma análise. Só não sei como 
vocês conseguem conviver com o desespero que as implicações de seus pressupostos filosóficos traz nesse mundo. É claro, 
sem pensar muito neles talvez seja possível... mas Cohen ilustra bem o desespero do homem contemporâneo em geral.” 
 
Lucas Freire, leitor e colaborador 
 
“Nem sempre escrevo acerca de coisas com as quais concordo! É importante buscar conhecer ‘outras versões’ sobre 
qualquer coisa. Acho Cohen coerente com determinada visão de mundo, eloqüente até, leva ao extremo os pontos de 
partida que adota. O que não me torna coheniano por tabela. Escreveria com a mesma desenvoltura sobre um artista 
menos apocalíptico, conquanto seus argumentos fossem interessantes. Sou ecumênico a respeito de visões da Modernidade 
tardia, entendo que conhecer o maior número possível delas (e as contrapor) é necessário para o seu mais completo 
entendimento, se isso for atingível.” 
 
Carlos Gama, colunista 
 
 

Hannah Arendt, os alemães e o Realismo 
 
“Davi, concordo inteiramente quando você diz que ‘o realismo merece uma releitura mais atenta’ [“Poder e violência nas 
relações internacionais”, edição 49]. Estou engajado precisamente neste projeto no momento, me concentrando na obra de 
Hans Morgenthau. A partir das influências que este autor sofreu de pensadores como Nietzsche, Weber, Freud e, 
principalmente, Carl schmitt, defendo a tese de que o realismo, na teoria de RI, é uma tradição de pensamento de origem 
alemã. A conexão disto com o pensamento de Hannah Arendt é clara. 
 
Infelizmente, o espaço reduzido desta resposta não permite desenvolver de forma adequada a influência do quarteto 
Nietzsche, Weber, Freud e Schmitt sobre Morgenthau e, por conseqüência, sobre o realismo em RI. Seguindo o que afirmou 
o Carlos [Frederico Gama], o realismo em RI é baseado em uma leitura ‘capenga’ dos escritores clássicos como Maquiavel e 
Hobbes. Defendo a tese de que o realismo é proveniente de uma tradição alemã composta pelos supracitados pensadores. 
 
O traço marcante desta tradição é a crítica ao racionalismo universalista e o re-posicionamento do lugar do irracional. A vida 
como tragédia e luta sem restrições pelo poder no rastro do conceito de ‘vontade de potência’ é a influência de Nietzsche. É 
bastante conhecida a influência de Nietzsche sobre Weber, e de Weber sobre Morgenthau, a quem o último denominou ‘meu 
pai intelectual’ em sua autobiografia. Basicamente, Weber influenciou Morgenthau a partir do seu conceito de ‘ética da 
responsabilidade’; o estadista deve ser prudente para lidar com a irracionalidade na política.  
 
O conceito de poder trabalhado por Morganthau durante toda a sua carreira tem fundamento na psicanálise e o móbil da 
ação dos indivíduos é o desejo de reconhecimento e expressão na comunidade: ele chegou a esboçar uma teoria do estado 
fundada na psicanálise. Daí a influência de Freud. A influência de Schmitt é a mais complexa e se estende a discussões 
sobre Direito Internacional que foram travadas entre eles quando Morgenthau ainda era um jurista na Alemanha. 
Basicamente, Morgenthau adotou a posição de Schmitt no debate caloroso deste pensador com Hans Kelsen.” 
 
Igor Abdalla Medina de Souza, leitor e colaborador 
 
Recesso editorial 
 
Durante o restante do mês de julho, daremos merecida folga a nossos leitores! As atividades editoriais de O Debatedouro 
serão retomadas nas primeiras semanas de agosto, com o lançamento da Edição Especial III – “América Latina e o Mundo: 
Algumas Visões”. No entanto, é bom lembrar: as atividades em nosso fórum (www.odebatedouro.com.br/forum) não 
cessam de acontecer. Por lá, o debate prossegue. Show must go on! 

Mur@L 
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cobertura especial 
 

XI UNCTAD – São Paulo, Brasil 
 

OO  mmaaiioorr  eessppeettááccuulloo  ((vveerrbbaall))  ddaa  TTeerrrraa  
Como salvar o mundo a custo zero (e quase afogá-lo em um mar 
de palavras) 

 

Por Antonio Piso 
 

Confirmando a vocação do presidente brasileiro para o espetáculo da palavra, a semana de 14 a 18 de junho de 2004, 
quando se realizou em São Paulo a 11ª conferência da UNCTAD, foi pródiga em cenas de verborragia explícita e em novas 
demonstrações de pirotecnia diplomática. Fomos literalmente submergidos por torrentes de palavras, arrastados para mares 
revoltos de oratória grandiloqüente e mergulhados sem dó nem piedade num imenso oceano de boas intenções e de propósitos 
nobres que prometem mudar o Brasil, o resto do continente americano e todo o universo, a um custo muito acessível (na verdade, 
praticamente de graça). 

 
Exercendo, ao melhor de suas habilidades, seus (re)conhecidos talentos de prestidigitador verbal e de animador do 

sempre vivo espetáculo do crescimento das esperanças vazias, o presidente Lula da Silva ofereceu-nos, mais uma vez, abundante 
matéria-prima para vários volumes impressos de ilusionismo diplomático, de contorcionismo histórico e de otimismo econômico. 
Não contente em mudar a “geografia comercial do mundo”, ele também pretende extirpar de vez a fome, a miséria e a injustiça do 
planeta, consertando no caminho a iniqüidade das relações econômicas internacionais. Trata-se de um programa completo, para 
nenhum estadista botar defeito, e que pode ainda garantir ao presidente algum prêmio Nobel da paz, o que nos confirmaria que 
até os membros da Comissão Nobel podem ser seduzidos pela retórica vazia e o ilusionismo das mudanças. Nessas alturas, o ego 
presidencial já teria subido à estratosfera. 

 
Como não pretendo gastar inutilmente rios de tinta de minha impressora, resolvi selecionar apenas alguns exemplos 

dessa loquacidade salvacionista do nosso presidente, colocando suas palavras em confronto com minhas próprias observações 
sobre o que ele andou pregando e prometendo em São Paulo, no sentido de melhorar o Brasil e o mundo. Na coluna da esquerda, 
o copyright pertence ao presidente e a seus assessores, mas a reprodução é livre. Na coluna da direita, mas não por isso 
identificado com o pensamento conservador, alinhei minhas próprias observações históricas, sociológicas e econômicas. O 
copyright também é livre, mas na verdade devo ao presidente mais esta oportunidade de exercer meus pobres talentos de 
comentarista ocasional. 

 

Salvando o Brasil e o mundo pelo poder do verbo 
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Antonio Piso, intérprete de idéias 

1) Discurso na abertura da XI UNCTAD, São Paulo, 14 de junho de 2004 
“Sabemos muito bem que o modelo de 

desenvolvimento que buscamos não ocorre de 
forma automática, nem será resultado de geração 
espontânea das forças de mercado. Requer estudo, 
debate democrático e determinação política.” 

O modelo de desenvolvimento que o presidente busca não foi por ele 
explicitado ou pelos que escreveram o seu discurso, razão pela qual se 
pode deduzir que a única coisa que estes assessores têm a dizer é que 
este modelo desconhecido prescinde das forças de mercado para 
produzir resultados que também ignoramos quais sejam, e que de toda 
forma podem ser desastrosos, tal o preconceito alimentado contra as 
forças de mercado. 

Pode-se dizer que esse modelo, que deve continuar não explicitado e 
também não implementado pelo resto do governo do presidente Lula, 
requer bem mais do que simples “estudo, debate democrático e 
determinação política”. Ele requer também conhecimento de teoria 
econômica, de história do desenvolvimento econômico de povos bem-
sucedidos (como o dos EUA) e dos fracassados (como o do Brasil), e um 
pouco menos de arrogância intelectual em recusar as forças de mercado 
(que ao que se conhece representam, sim, poderosas forças indutoras 
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de progresso e bem-estar). 
“A UNCTAD tem-nos auxiliado também na 

identificação de constrangimentos externos que 
limitam nossos esforços, capacitando-nos 
conceitual e politicamente para melhor enfrentá-
los.” 

Os constrangimentos que enfrentamos em nosso processo de 
desenvolvimento são essencialmente de origem interna e se a UNCTAD 
insiste nos externos, ela já começa mal.  

“Nos últimos cinco anos, 55 países em 
desenvolvimento cresceram menos de 2% ao ano. 
Vinte e três viram regredir sua riqueza. Somente 
16 tiveram expansão média acima de 3%.” 

Um exame das políticas econômicas desses bem-sucedidos e dos 
fracassados revelaria, provavelmente, rigor fiscal, moderação 
inflacionária, abertura aos fluxos de comércio e de investimento, enfim, 
estabilidade econômica, nos primeiros, e o contrário nos demais.  

“Nos anos 60, quando a UNCTAD foi criada, a 
renda per capita das nações mais pobres era de 
212 dólares. A dos mais ricos passava de 11.400 
dólares. Quarenta anos depois, a dos mais pobres 
ainda está em 267 dólares, enquanto a renda per 
capita dos países mais ricos quase triplicou, 
chegando a 32.400 dólares.” 

Um exame dos dados revelaria, com toda certeza, um maior 
crescimento da produtividade nos países mais ricos e um menor 
crescimento, estagnação ou mesmo declínio nos mais pobres. Não há 
segredo: só se cresce e fica rico com melhoria dos padrões de 
produtividade. Ignorar isso, ou ostentar falsa indignação, é mais do que 
estupidez mental; é ser totalmente incapaz de examinar a realidade e de 
tirar lições das experiências de outros povos. 

“A alavanca exportadora é fundamental, mas a 
tarefa gigantesca de superar tamanha desigualdade 
não pode depender somente do comércio.” 

Certamente, mas o comércio é uma poderosa alavanca de 
disseminação de progresso técnico e de inovação. Ignorar isso é querer 
reinventar a roda. 

Por outro lado, como o comércio sempre representa uma pequena 
parte da produção global, não se pode pretender que ele resolva todos 
os problemas de um sistema econômico.  

Aliás, isso tem pouco a ver com as desigualdades em si, internas ou 
externas aos países, e mais com a eficiência do sistema como um todo. 
Geralmente, sistemas mais eficientes tendem a ser mais igualitários, ao 
passo que os menos eficientes acumulam desigualdades.  

“Receitas equivocadas nos últimos anos 
subestimaram o papel do investimento público e do 
consenso social na construção da estabilidade e do 
desenvolvimento. Sacrifícios adicionais recaíram 
sobre países que já estavam exauridos.” 

Análise totalmente vaga e inútil: não se sabe quais são essas 
receitas e onde elas foram aplicadas. Aliás, não se conhece nenhum 
manual sério de economia que ignore o papel do investimento público. 
Quanto ao consenso, ele tem mais a ver com a cultura política de uma 
sociedade do que com o funcionamento do seu sistema econômico. Uma 
empresa, por exemplo, não pode funcionar à base de consensos, e sim a 
partir de uma estrutura de comando e controle, do contrário não haveria 
forma de “obrigar” trabalhadores a integrar uma cadeia de montagem. 

“É hora de reafirmar, claramente, que a boa 
arquitetura financeira é aquela que sustenta as 
mudanças.” 

Talvez: pode-se dizer que uma outra, que garanta estabilidade de 
regras, pode ser melhor ainda para o desenvolvimento.  

“Ao final da Segunda Guerra, por exemplo, as 
economias beneficiadas pelo Plano Marshall 
recuperaram sua força rapidamente. O 
financiamento maciço espantou a depressão e 
gerou uma espiral de prosperidade. Trouxe de volta 
o emprego, a renda e a poupança.” 

Totalmente errado: essas economias já eram fortes, apenas estavam 
destruídas pela guerra, com infra-estrutura arrasada. Elas não estavam 
em depressão, mas sim careciam de alguns meios de retomada da 
atividade. Elas não estavam com desemprego, ao contrário. 

“O mundo mudou, as condições são outras, mas 
é disso que se trata novamente.” 

Não, não é disso que se trata: aquelas economias tinham um 
problema de reconstrução, não de desenvolvimento, como é o caso dos 
países pobres. 

“Estamos conscientes de que o desenvolvimento 
não é um presente que a comunidade internacional 
dará às nossas nações. Sabemos que é preciso 
fortalecer a nossa união e cada vez mais negociar 
mudanças com perseverança e visão política.” 

Totalmente correto na primeira frase, mas totalmente errado na 
segunda. O processo de desenvolvimento é antes de tudo, senão 
exclusivamente, uma tarefa nacional e interna. Sendo assim, é inócuo 
pretender negociar mudanças no plano externo, já que o essencial deve 
ser feito dentro dos próprios países.  

“O Sistema Global de Preferências Comerciais 
permite que os países em desenvolvimento possam 
eliminar barreiras comerciais recíprocas, sem a 
necessidade de estender iguais concessões ao 
mundo desenvolvido.” 

Por isso mesmo ele é bastante limitado em seu alcance, 
profundidade e capacidade transformadora, já que mais da metade do 
comércio internacional se dá entre ou com os países mais avançados. 
Seus mercados são essenciais para os mais pobres.  

“Uma nova geografia que vem devolvendo 
autoconfiança à grande maioria de nações do 
planeta.” 

A velha geografia também dava confiança à grande maioria, já que 
baseada nos velhos princípios das vantagens comparativas, que ainda 
não foram superados, ao que se saiba. Todo tipo de comércio é benéfico 
a todos os povos.  

“Quero propor, aqui, a criação de um centro 
internacional de políticas para o financiamento do 
desenvolvimento, com o nome de Celso Furtado. 
(…) Ajudaremos com isso a construir uma nova 
agenda para o desenvolvimento em face dos 

Mais uma organização burocrática que vai empregar alguns poucos 
privilegiados e produzir pouca coisa de relevante para o 
desenvolvimento dos países mais pobres. Melhor empregar o dinheiro 
para treinar funcionários em temas de comércio internacional: os 
manuais já existem. 
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desafios da globalização.” 
“Globalização não é sinônimo de 

desenvolvimento. Globalização não é um substituto 
para o desenvolvimento.” 

Certamente que não: ela é apenas uma forma mais eficiente de 
produzir bens e serviços, além e acima dos exclusivismos nacionais. Mas 
a tarefa principal é de ordem interna, basicamente. 

“Estou convidando líderes mundiais para, no dia 
20 de setembro, em Nova York, discutir esses 
mecanismos e dar o indispensável impulso político 
à tarefa de combater a fome e a pobreza.” 

Ouso prever que a assistência será rarefeita, senão ridícula. 
Fórmulas desse tipo já não mobilizam sequer pessoas ou funcionários 
internacionais, quanto mais líderes políticos. Alguns virão por obrigação, 
como o presidente do Chile, outros por demagogia, como o presidente 
da França, mas a maioria preferirá se abster. 

“Observação: A nominata será divulgada 
posteriormente.” 

A nominata provavelmente não será divulgada, pois ela revelaria 
quão poucos, na verdade, foram os chefes de Estado ou de governo a se 
deslocarem a São Paulo para a XI UNCTAD.  

2) Sessão de debate da XI UNCTAD, “A nova geografia do comércio: Cooperação Sul-Sul em um mundo cada vez 
mais interdependente”, 14 de junho de 2004 

“Está surgindo uma ‘nova geografia’ econômica, 
em particular do comércio mundial, resultante, 
entre outros fatores, do aumento das trocas 
comerciais entre os países em desenvolvimento.” 

Essa “nova geografia” já tem nome e ela já existe há muito tempo: 
ela se chama, simplesmente, globalização, e seus efeitos se estendem, 
literalmente, a todos os países do planeta. Só estão excluídos dela os 
que voluntariamente preferem manter-se à margem das trocas 
internacionais.  

“Assim como o Brasil, os países em 
desenvolvimento têm respondido de forma 
dinâmica às oportunidades abertas pela aceleração 
dos fluxos de comércio e investimento decorrentes 
da globalização. (...) Os produtos manufaturados 
vêm apresentando participação crescente nas 
nossas exportações: de 20%, em 1980, passaram 
para 70%, em 2000. Estamos aprendendo a 
agregar valor a nossas riquezas naturais e ao 
trabalho de nossos braços.”  

Raro exemplo de reconhecimento do óbvio, ainda que muitos países 
em desenvolvimento, a começar pelo Brasil, não têm sabido aproveitar 
efetivamente as oportunidades da globalização. 

 
Na verdade, no caso do Brasil, eles até diminuíram, com um 

crescimento proporcional dos produtos do agronegócio, mas estes 
também concentram altas doses de tecnologia e de economia do 
conhecimento. 

“Em primeiro lugar, só alcançaremos nossos 
objetivos se tivermos a vontade política de sermos 
ambiciosos.” 

 
“Em segundo lugar, para que todos possam 

beneficiar-se é preciso que os ganhos sejam 
eqüitativos.” 

 
“Por fim, isto não nos desobriga, no entanto, de 

examinar maneiras, consistentes com as regras do 
sistema, de oferecer concessões mais favoráveis 
aos países de menor desenvolvimento relativo. A 
nova geografia econômica e comercial que 
queremos construir é, sobretudo, a geografia da 
cooperação e da solidariedade.”  

Em primeiro lugar, só alcançaremos nossos objetivos se tivermos 
capacidade gerencial de mobilizar recursos, fazer investimentos corretos 
e usar os bons e velhos princípios da economia capitalista, coisa que 
parece difícil aos luminares do partido no poder. “Ambição” e “vontade 
política” é conversa de político, que não precisa fechar balanços 
contábeis, nem apresentar resultados tangíveis para os sócios do 
empreendimento. 

Em segundo lugar, o “é preciso” não é nada preciso, pois remete a 
uma entidade indefinida, a uma atribuição vaga de responsabilidade, 
que não diz exatamente o que será preciso mobilizar para que todos se 
beneficiem do comércio internacional. 

Em terceiro lugar, difícil assegurar que os ganhos sejam 
“eqüitativos”, pois que todo fluxo de comércio se baseia em vantagens 
comparativas relativas, que resultam da própria assimetria das dotações 
naturais e adquiridas e que sustentam as trocas com percentuais 
diversos de ganhos entre os parceiros: alguns terão maior valor 
agregado em seus produtos, e, portanto, ganharão mais, enquanto 
outros se contentarão com os lucros de uma simples extração natural… 

Por fim, nenhum sistema se sustenta apenas em cooperação e 
solidariedade: essa “geografia” não existe no sistema de comércio 
internacional, que só se sustenta em critérios objetivos do tipo: custos, 
lucros, oportunidades de negócios, enfim, coisas práticas de homens de 
negócios. 

3) Entrevista à imprensa no dia 14.06.04, em São Paulo 
O presidente Lula lembrou que assumiu o 

compromisso de atender 11 milhões de famílias (44 
milhões de pessoas) em quatro anos de seu 
governo com o Fome Zero. “Em 17 meses já 
estamos atendendo 4,5 milhões de famílias e 
devemos chegar a 6,5 milhões até o mês de 
dezembro. Isto já é mais da metade do que nos 
propusemos a fazer”, avaliou Lula. 

O que o presidente quis dizer, de fato, foi isto: “Ao cabo de meu 
mandato terei construído um legado permanente de 9 milhões de 
famílias, algo em torno de 60 milhões de assistidos permanentes do 
Estado, que continuarão vagando na contabilidade do sistema de 
caridade pública pelo resto da década. Trata-se de um imenso exército 
industrial de reserva, o que mostra mais uma vez a pujança do Brasil.” 

O presidente brasileiro apresentou as várias 
formas de obtenção de recursos em estudo hoje 
nas entidades e organizações internacionais. Entre 
as propostas em exame, segundo Lula, está a 
taxação de transações financeiras específicas, como 

O presidente brasileiro pretende liderar uma força multinacional para 
invadir esses paraísos fiscais e obrigá-los a reformar sua legislação 
permissiva, rompendo com um princípio de soberania estatal que só 
serve, de fato, a propósitos deletérios de evasão tributária e de lavagem 
de dinheiro. 
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aquelas feitas em paraísos fiscais. Lula não ignora 
as dificuldades para a implementação de algumas 
propostas, mas sugere também um imposto sobre 
a fabricação de armas.  

Depois ele vai liderar uma campanha pela estatização de todas as 
fábricas de armas do mundo, e logo em seguida uma corrente de 
manifestações de ONG’s que pretende obter da ONU uma declaração de 
que esse comércio de armas será submetido a um tributo específico de 
solidariedade. 

Entre as propostas, Lula citou ainda a do 
ministro de Finanças da Grã-Bretanha, Gordon 
Brown, que seria de uma antecipação de recursos 
por meio de uma emissão de bônus de um fundo de 
dinheiro consagrado nos orçamentos dos principais 
países desenvolvidos, para o auxílio dos países em 
desenvolvimento. 

A proposta Gordon Brown é uma nova forma de liquidez 
internacional (como o DES, do FMI), antecipando contribuições nacionais 
como os fluxos de ajuda oficial ao desenvolvimento, e se destina a fazer 
com que os países menos avançados possam cumprir com os objetivos 
das metas do milênio: a eliminação da fome e da miséria seria uma 
decorrência desse processo e a proposta não pretende, como o esforço 
brasileiro acima indicado, criar um exército permanente de assistidos. 

4) Abertura da mesa redonda de alto nível sobre mecanismos inovadores de financiamento do desenvolvimento, 
São Paulo, 15/06/04 

“Algumas conquistas foram alcançadas. Apesar 
disso, o comércio mundial não se transformou em 
motor de desenvolvimento para a maioria. Os 
fluxos financeiros e o investimento continuam 
concentrados nos países desenvolvidos.” 

O comércio internacional é de fato um motor, mas limitado, pois ele 
mobiliza, na média, apenas 30 a 60% do PIB dos países (no Brasil, bem 
menos do que isso). Não se pode querer o rabo abanando o cachorro. O 
processo de desenvolvimento tem, assim, de basear-se em outros 
elementos, internos, de impulsão de energias e criatividade. Os recursos 
sempre fluem para áreas e setores que já ostentam riqueza. Quando se 
cresce, se atrai riquezas, inapelavelmente. 

      “A liberalização e a internacionalização de 
nossas economias não contribuíram para a 
diminuição dos desequilíbrios macroeconômicos, 
financeiros e tecnológicos.” 

“Muitos países latino-americanos seguiram o 
impulso de liberalização, até mesmo unilateral, 
acreditando que as políticas intervencionistas de 
décadas passadas foram responsáveis pelas crises 
dos anos 80.” 

“Imaginavam que a mera liberalização dos 
mercados financeiros geraria poupança doméstica, 
investimentos produtivos e o aumento da eficiência 
e da estabilidade econômica.” 

Estabilidade e correção de desequilíbrios são tarefas basicamente 
internas, que não dependem de, e não estão relacionadas a, políticas de 
abertura e de inserção externa. 

Não se pode culpar a liberalização pelas instabilidades registradas 
nos anos 90. O intervencionismo, em si mesmo, é neutro do ponto de 
vista das crises externas: ele pode tanto evitar, como potencializar focos 
de instabilidade, que podem existir tanto dentro como serem 
introduzidos de fora.  

As três frases denotam uma intenção (capciosa e provavelmente 
maldosa) de atribuir à abertura e à liberalização as fontes das crises dos 
anos 90. 

“No entanto, a maioria dos países emergentes 
tem experimentado maior instabilidade. O aumento 
da atividade do setor financeiro não trouxe, por si 
só, os benefícios esperados para o comércio e para 
a indústria.” 

“Nos países em desenvolvimento, onde a 
liberalização ocorreu sem o apoio de políticas de 
Estado, houve mais volatilidade, maior incerteza e 
mais especulação.” 

As turbulências dos anos 90 de fato atingiram a maior parte das 
economias emergentes, mas isso se deve, justamente, ao fato de elas 
terem atraído grandes volumes de capital na fase precedente, devido às 
perspectivas de crescimento que elas suscitaram. A instabilidade é 
inerente a grandes movimentos de capitais de curto prazo, que por sua 
vez podem contribuir para o processo de desenvolvimento.  

Em todos os países, sem exceção, as políticas econômicas aplicadas 
são políticas de Estado, inclusive as de liberalização. O mais liberal 
deles, o Chile, experimentou menos, não mais, crises econômicas. 
Trata-se também do país com menor volatilidade, menor incerteza e 
menor especulação, ainda que esta seja inerente a todo e qualquer ciclo 
de negócios. 

“Não basta aos Estados nacionais perseguirem a 
disciplina monetária e fiscal. Esta é uma condição 
indispensável, mas não suficiente. Precisamos de 
uma nova mobilização política voltada para o 
desenvolvimento com inclusão social.” 

Outro exemplo de reconhecimento do óbvio, já que a base do 
desenvolvimento sustentável é a estabilidade econômica. 

Pedir mobilização política para fazer o óbvio, já que inclusão social é 
tarefa básica de todo Estado dotado de políticas responsáveis, significa 
confessar que o seu próprio governo não é capaz de cumprir o básico da 
missão governamental. 

“Essa nova agenda deve também incluir entre 
seus objetivos a promoção de um comércio mais 
justo e de fluxos financeiros internacionais mais 
estáveis.” 

Comércio mais justo é um objetivo louvável, na medida em que o 
sistema multilateral deve sempre avançar na busca de regras que 
diminuam o arbítrio ainda deixado à ação protetora e intervencionista 
dos Estados, mas isso significa concordar com a diminuição da soberania 
estatal, como os famosos “espaços para políticas nacionais de 
desenvolvimento”, que o governo Lula está sempre pregando. 

Pedir, por outro lado, fluxos financeiros mais estáveis é pedir o 
impossível: se existe liberdade econômica, os capitais sempre se 
movimentarão para paragens mais interessantes, o que muda todo dia. 

“Os critérios do FMI para os países em 
desenvolvimento devem ser adaptados, de modo 
que os investimentos em infra-estrutura não sejam 
contabilizados como gastos.” 

O presidente, ou sua assessoria (não-econômica), está aqui 
pretendendo abolir alguns séculos de princípios elementares de 
contabilidade: em qualquer sistema que se conceba, gastos com 
investimentos, em qualquer setor, sempre serão gastos, ponto. 

“Eu mesmo tive a oportunidade de, alguns Se o Brasil cobre construção de piscinas em casas de autoridades 
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meses atrás, enviar mensagem para todos os 
presidentes e chefes de Estado que têm influência 
no FMI, para que orientassem os seus 
representantes no FMI a levar em conta a 
necessidade de diferenciação do chamado gasto 
com uma piscina feita na casa de uma autoridade e 
o gasto feito numa hidroelétrica, numa hidrovia ou 
numa ferrovia e que os investimentos de infra-
estrutura não fossem considerados gastos comuns 
na contabilidade do FMI.” 

com verbas públicas, esse gasto deve ser contabilizado como gasto, 
apesar de ser uma burrice fazer esse tipo de coisa. 

Se o país também pretende fazer qualquer outra obra pública, não 
há regra humanamente concebível que consiga dar a essa despesa outro 
caráter senão o de gasto, o que ela é, efetivamente. Qualquer outro 
sistema seria ofender os princípios básicos da contabilidade, tal como 
existente desde o século XIII, pelo menos. 

“Obviamente, eu acho que nós precisamos 
brigar um pouco para que isso possa acontecer, 
afinal de contas, ninguém segue a ninguém se não 
houver um pouco de briga e uma boa briga sempre 
faz bem para o fortalecimento da democracia e 
também das instituições de financiamento do setor 
produtivo no mundo.” 

Se o Brasil brigar com as instituições financeiras internacionais por 
esse tipo de bobagem, estará dando a si mesmo um atestado de 
incompetência econômica e de infantilidade política que ainda não 
entrou nos anais dessas instituições.  

Elas, assim como a maioria dos países, dispensam esse tipo de briga 
infantil.  

“Ao estudarmos os mecanismos de 
financiamento ao desenvolvimento, devemos 
sempre levar em conta a necessidade de dar 
prioridade ao combate à fome e à pobreza.” 

Combate à fome deve ser visto como ação emergencial e do tipo 
assistência humana básica, mas não conforma, de fato, uma estratégia 
de desenvolvimento.  

O combate à pobreza pode, sim, integrar uma política de 
desenvolvimento que requeira fontes de financiamento externo, mas o 
ideal mesmo é que isso fosse feito com os próprios recursos internos. 
Países como o Brasil, por exemplo, não deveriam requerer qualquer 
financiamento externo para fins de eliminação da pobreza: ao fazê-lo 
dão a si mesmos um atestado de incompetência ou de indiferença das 
elites por seu próprio povo.  

“Com esse objetivo, Índia, Brasil e África do Sul 
criaram no ano passado um Fundo para o alívio da 
fome e da pobreza.” 

Pode-se saber quanto já foi arrecadado por esse fabuloso fundo que 
poderia existir apenas dentro de cada um desses países? 

“Uma das propostas em exame (para a 
obtenção de recursos adicionais) é a taxação de 
determinadas transações financeiras, 
especialmente as oriundas de paraísos fiscais.” 

Um pouco de teoria do Mané Garrincha: já perguntaram o que os 
paraísos fiscais acham desse tipo de medida? Se eles não concordarem, 
vai-se pedir uma força-tarefa da ONU para obrigá-los a isso? 

“Outra idéia seria um imposto sobre o comércio 
de armas. Apesar das dificuldades de 
implementação, creio que a proposta se justifica 
por razões não apenas econômicas, mas, 
sobretudo, éticas.” 

Já se fez a lista das armas a serem taxadas: vai de revólver de 
defesa pessoal a tanques e aviões de combate? Será sobre o comércio 
internacional apenas ou também sobre as vendas no varejo nacional? 

“O desafio, na verdade, é criar as condições de 
convencer os governantes do mundo a entenderem 
que a fome é o que mais mata gente no mundo, 
hoje. Possivelmente, as guerras não consigam 
matar a quantidade de pessoas que a fome mata, 
com um agravante: a fome mata pessoas 
inocentes, mata crianças e, às vezes, mata o feto 
quando ainda está na barriga da mãe.” 

A violência e as doenças endêmicas provavelmente matam mais do 
que a fome, mas ainda que se admita a hipótese, o combate à fome 
deveria ser um objetivo basicamente nacional, com base em recursos 
próprios.  

As guerras também matam muitas pessoas inocentes, inclusive mães 
e fetos.  

O Brasil deveria se concentrar em sustentar os seus famélicos, o que 
já seria de uma grande ajuda para si mesmo. 

“Uma outra proposta sob exame é a idéia 
britânica de um Mecanismo de Financiamento 
Internacional. (…) Para isso, nós estamos 
convocando uma reunião de chefes de Estado para 
o dia 20 de setembro, antes da reunião de abertura 
da Conferência das Nações Unidas, para discutir e 
consolidar, possivelmente, a constituição desse 
Fundo.” 

O chamado IFF é um mecanismo para ajudar os países mais pobres 
a cumprir as metas do milênio. Os britânicos agradecem se não se 
confundir sua proposta com esse fundo de combate à fome e à miséria, 
que não tem nada a ver com o mecanismo sugerido por eles.  

A melhor maneira de matar uma boa idéia é começar a fazer 
sugestões indevidas e não solicitadas. 

“Como já disse mais de uma vez, não 
pretendemos ter o monopólio das boas idéias, nem 
esperamos que o grupo vá esgotar o debate sobre 
o assunto. São temas obviamente complexos, não 
só do ponto de vista político, mas técnico. 
Exatamente por isso, entendo ser necessário 
promover e aprofundar essa discussão.” 

Ainda bem: seria de muito mau gosto pretender ter monopólio das 
idéias para se combater a fome, sobretudo quando esse combate, no 
seu próprio país, não requer estratégias complicadas nem recursos 
externos: basta querer e fazer. 

Poderia começar por aprofundar a complexidade da idéia no próprio 
Brasil.  

“O combate à fome e à miséria tem orientado, 
praticamente, minha ação política interna, nos 
diversos programas sociais que estamos 
implementando, e em todos os meus encontros 

O governo brasileiro ainda não prestou contas, com total 
transparência, de todas as ações e sobretudo dos resultados do seu 
combate à fome e à miséria: queremos ver os números, ter acesso aos 
assistidos, verificar a canalização efetiva dos recursos. 
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internacionais.” 
“Queremos passar da retórica à ação. Por isso 

vamos definir objetivos concretos e viáveis.” 
Esses objetivos já estão definidos: são as metas do milênio da ONU. 

O Brasil pode começar prestando contas de sua ação. 
“Eu quero dizer que nós estamos fazendo uma 

experiência que eu considero ainda não completa, 
que é o projeto de combate à fome no Brasil. Nós 
assumimos o compromisso de, em quatro anos, 
atendermos 11 milhões de famílias que vivem 
abaixo da linha da linha da pobreza no Brasil. Isso 
atinge por volta de 44 milhões de pessoas.” 

Eu quero dizer que o Brasil vai conseguir criar, ao cabo de quatro 
anos, um imenso exército de assistidos permanentes da caridade 
pública, que será deixado como herança ao governo que tomar posse 
em janeiro de 2007.  

Isto é uma garantia de que esses 44 milhões de pessoas continuarão 
vegetando abaixo da linha da pobreza em 2007. 

5) Palavras do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em encontro com representantes do Fórum 
da Sociedade Civil, na XI UNCTAD, 15/06/04 

“Quando tomamos posse, nós decidimos que 
deveríamos fazer uma política externa muito 
ousada, para que pudéssemos obter força e 
começar a fazer algumas mudanças neste mundo 
globalizado, onde normalmente predominam os 
interesses de quem tem mais dinheiro, mais 
tecnologia e mais poder. (…) Depois, nós decidimos 
fazer uma forte parceria com a África do Sul, com a 
Índia e o Brasil. E queremos estender essa parceria 
forte com a China e, se Deus quiser, com a Rússia. 
(…) E, se isso acontecer do jeito que estamos 
pensando que possa acontecer, certamente, nós 
teremos mais força para fazer melhores 
negociações com a União Européia, com o Japão e 
com os Estados Unidos.” 

A política externa “ousada” parece partir do pressuposto de que os 
países visados (África do Sul, China, Índia, Rússia) estão interessados 
em fazer esse tipo de “aliança estratégica” com o Brasil para atingir 
determinados objetivos numa perspectiva basicamente confrontacionista 
com as velhas potências dominantes. Ela não parte da hipótese de que 
esses países possam pretender obter “mais dinheiro, mais tecnologia e 
mais poder” por meios próprios ou mediante a cooperação com os 
outros países, que incluem aqueles designados como “poderosos” (EUA, 
Japão, UE). 

Trata-se de uma visão míope do mundo, que concebe as relações 
entre os países como um jogo de soma zero, no qual só temos chance 
de ganhar se conseguirmos impor um novo poder aos demais.  

“... Não fazemos isso porque queremos brigar 
com os Estados Unidos ou com a União Européia, 
(…) mas queremos que a relação comercial cresça 
com bases mais justas, que haja mais flexibilidade 
na lógica, para que nós possamos ter maior poder 
de comercialização naquilo que sabemos fazer 
mais…” 

Houve aqui uma séria flexibilização na lógica, pois que para obter 
maior poder de comercialização não é necessário enfrentar esses países, 
mas sim construir bases próprias de exportação, admitir novos e 
crescentes investimentos estrangeiros e simplesmente comercializar 
mais com esses mesmos países.  

“Então, ou nós resolvemos esse problema (a 
fome no mundo), ou a tendência natural é de que 
os países ricos fiquem cada vez mais ricos e os 
países pobres cada vez mais pobres, porque os 
ricos detêm o conhecimento e têm maior poder de 
produtividade.” 

Na verdade, 90% do estoque mundial de conhecimento humano está 
hoje livremente disponível para quem quiser aprender e se informar: ele 
foi em sua maior parte produzido pelos “ricos”, mas é livremente 
acessível aos mais pobres também. Os países ricos têm maior 
produtividade porque educaram seus cidadãos e sabem mobilizar esse 
conhecimento em benefício próprio, algo que os países pobres também 
poderiam fazer se educassem os seus. 

“… Possibilidade de criar um Fundo de Combate 
à Fome. Um Fundo que pode ser criado com a 
taxação do dinheiro dos paraísos fiscais, com a 
taxação do comércio de armas no mundo, ou seja, 
alguma coisa nós vamos ter que fazer.” 

Velhas obsessões são duras de morrer: o dinheiro dos paraísos 
fiscais tem dono, e seria preciso alguma forma de “violência” para 
capturá-lo em favor das políticas desejadas. Os fabricantes de armas 
podem ser taxados nacionalmente ou no plano internacional: só não se 
sabe se o dinheiro iria realmente para os que têm fome.  

“Há países menores para os quais nós temos 
que facilitar as coisas, para que eles consigam 
vender os produtos deles para nós, às vezes até 
pagando um pouco mais caro.” 

Curiosa concepção da economia, essa que pretende obrigar alguém a 
pagar mais caro um produto que pode ser comprado mais barato. O 
Brasil pode oferecer rebaixa tarifária para os países menores, mas se o 
produto continuar custando mais caro depois disso, fica difícil justificar 
uma compra com prejuízo do consumidor.  

“É o caso do arroz do Uruguai. Nós tivemos que 
comprar, porque essa é a política; nós vamos ter 
que comprar do Paraguai, vamos ter que comprar 
da Bolívia.” 

Não, não é essa a política: existe um acordo de integração com 
esses países, mas se apesar disso seus produtos forem mais caros, não 
há nenhuma racionalidade econômica (ou política) que justifique 
compras privadas por preços mais caros. 

“Quando o Brasil foi construir Itaipu, que é a 
grande hidrelétrica que nós temos no rio Paraná, os 
militares da época, argentinos, imaginavam que o 
Brasil estava construindo Itaipu para inundar a 
Argentina e ameaçaram construir uma bomba 
atômica.” 

A fantasia e a desinformação histórica são sintomas graves num 
dirigente político, mas acredita-se que os demais parceiros regionais 
aprenderam a dar o devido desconto nas afirmações estapafúrdias do 
presidente brasileiro.  

6) Notícia: Lula prevê para julho proposta contra fome, 15/06/04 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou 

nesta terça-feira que ainda em julho circulará uma 
proposta de constituição do fundo mundial de 
combate à fome elaborada pelo grupo de trabalho 

Ouso prever que essas propostas não serão consensuais, não serão 
de fácil aplicação e mesmo que fossem, seriam inócuas para combater a 
fome no âmbito mundial. Haverá, no máximo, uma nova burocracia, e 
os pobres e miseráveis de certos países continuarão a passar fome.  
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formado em janeiro por Brasil, França e Chile, com 
apoio da ONU.  

7) Notícia: Criação de fundo contra fome será discutida em NY, 15/06/04 
O Assessor de Assuntos Internacionais da 

Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, 
disse que a reação dos principais líderes mundiais 
para a proposta brasileira de formação de um fundo 
internacional de combate à fome e à pobreza tem 
sido muito positiva. “Agora se trata mais de dar os 
passos finais”, informou o assessor do presidente. 

Seria interessante saber quais são esses principais líderes e quais, 
exatamente, são sua reações. Alguns, por demagogia, não podem 
declarar-se contrários ou indiferentes, como pode ser o caso dos chefes 
de Estado ou de governo da França, da Espanha ou do Chile. Mas ouso 
prever que pouca coisa de concreta emergirá dessas conversas. 

"De maneira geral, as propostas que temos tido 
até agora são muito boas, embora algumas sejam 
difíceis de implementação, mas todas elas me 
parecem tecnicamente consistentes. Mas, 
evidentemente, dependerão da aceitação política 
que o mundo tenha para essa questão", explicou 
Garcia. 

Se as propostas são de difícil implementação, elas não podem ser 
boas ou tecnicamente consistentes. O mais provável é que as propostas 
sejam inexeqüíveis, totalmente carentes de consistência técnica e muito 
pouco implementáveis, além de disporem de baixa capacidade para 
aceitação política pela maior parte dos países.  

 
Como se vê pelos poucos exemplos acima, retirados de apenas dois dias de discursos em São Paulo, o presidente e seus 

assessores conseguiram enfileirar uma série de argumentos absurdos, simplesmente capciosos ou totalmente irrealistas, seja em 
relação ao comércio internacional, seja no que concerne a políticas de desenvolvimento, seja ainda no que diz respeito à sua 
eterna obsessão: o combate à fome e à miséria no plano mundial. Os brasileiros já se dariam por satisfeitos se ele reduzisse o 
grau de miséria prevalecente no plano nacional, se ele buscasse inserir o Brasil de forma plena nos circuitos da globalização (em 
lugar de ficar clamando por misteriosos “espaços para políticas nacionais e setoriais de desenvolvimento”, que não se sabe bem 
quais seriam, pois não se implementa nenhum desses espaços, internamente) e se ele se dedicasse simplesmente à arte de 
governar, em lugar de fazer tantos discursos eivados de retórica vazia e de argumentos especiosos.  

 
Aparentemente não se conseguirá nenhuma mudança espetacular nessa frente e a tendência é que os discursos 

aumentem, na proporção inversa da eficiência governativa do presidente e seus principais auxiliares. Em outros termos, o 
presidente pode não produzir brilhantes resultados administrativos, mas ele continuará a ser um exímio produtor de matérias-
primas para os comentaristas políticos e econômicos, como o que este aqui escreve. 

 
 
Antonio Piso, formado pela Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ (especialização em análise quantitativa), 
gerente de comércio exterior na empresa ComexTrading Ltda., de Niterói, foi professor de Economia no MBA da 
Universidade Castelo Branco, RJ. 
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A Escola de Copenhague e os praticantes 
de Washington 

 
 

  

AA  IInnssuusstteennttáávveell  LLeevveezzaa  ddoo  CCiinniissmmoo  
A profecia auto-realizável iraquiana 
 

A mídia impressa e eletrônica, brasileira e 
internacional, dedica atualmente incontáveis laudas à 
figura há pouco semi-obscura do jordaniano Abu 
Zarqawi. Considerado o “número 1” da rede terrorista 
Al-Qaeda no Iraque “recém-soberano”, para muitos se 
tornou o inimigo a ser vencido, após a 
derrocada e captura de Saddam Hussein. 
Ele e seus comparsas seriam responsáveis 
pela extensa onda de violência que varre o 
(que sobrou do) país após a ocupação 
estadunidense, jogando sunitas contra 
xiitas, tornando-se condição permissiva 
para um possível “reinado do caos”. Tendo 
em mente que o Iraque, nas palavras de 
George W. Bush, somente há pouco foi 
“conquistado para o Império da Liberdade”, 
nada mais temerário do que a ação 
bárbara, desestabilizadora, do terrorismo 
islâmico da Al-Qaeda, transformando o 
país, além de um barril de pólvora, numa 
plataforma de treinamento para radicais, 
no momento em que os iraquianos vivem 
um doloroso “rito de passagem” rumo à 
democracia. Uma vez Saddam Hussein 
limitado às bravatas de tribunal, Abu 
Zarqawi seria, pois, a grande ameaça 
hodierna no Iraque. 
 

Nos recônditos do argumento 
exposto acima, porém, residem um mal-
ajambrado cinismo e uma farta dose de 
ironia. A grande ameaça para o Iraque 
chama-se George W. Bush, cuja decisão 
(diferindo de seu pai-presidente, uma década antes) de 
invadir o país para destronar Saddam abriu as portas 
para que o terrorismo islâmico lá se instalasse sem 
maiores atropelos. Numa profecia auto-realizável, o 
governo George W. Bush fez do Iraque o novo 
Afeganistão. O “governo provisório”, herdeiro da “Loya 
Jirga” iraquiana, conseguirá consolidar seu controle 
sobre extensas áreas do país ou ficará restrito a dois ou 
três bolsões e bunkers em Bagdá, essa é a pergunta 
que ecoa pela outrora capital do Califado Abássida. 
 

Lembremos que a invasão foi “sustentada” a 
princípio pelo argumento falacioso das armas de 

destruição em massa. Quando integrantes do próprio 
governo Bush reconheceram ser insustentável este 
argumento, agregou-se o “fator Al-Qaeda”. Contatos da 
rede com Saddam seriam argumento mais que razoável 
para asfixiar no nascedouro um novo provável pólo da 

“guerra contra o Terror”. Como dantes, 
hoje abundam declarações de integrantes 
do governo estadunidense (Colin Powell, 
Condoleeza Rice, CIA etc.) reconhecendo 
que tais contatos nunca existiram, ou 
foram grandemente improváveis. A Al-
Qaeda não estava consolidada no Iraque. 
O país não era de fato um “pólo” do 
terrorismo islâmico. Ao menos, antes de 
março de 2003.  
 

Sem a invasão, é bastante 
improvável que Abu Zarqawi tivesse 
conseguido decuplicar o número de 
membros do grupo terrorista na região 
(enquanto, em nível mundial, a Al-Qaeda 
atingia a considerável marca de 60 mil 
adeptos, também multiplicados várias 
vezes em relação a patamares pré-
conflito). Milicianos, nem todos ex-
integrantes das forças armadas de 
Saddam, semeiam o caos com a 
complacência de líderes xiitas e sunitas, 
ambos irmanados no repúdio à presença 
dos “libertadores” ianques. As baixas 
estadunidenses no pós-guerra, surpresa 
das surpresas para os arautos da “vitória 
esmagadora” de 2003, já superam em 

monta as provocadas pelo próprio conflito. Um prato 
indigesto no cardápio eleitoral de 2004, fazendo-se 
necessário o condimento do terrorismo islâmico para 
abrandar os paladares votantes nos Estados Unidos. 
Junto à quase certa execução de Saddam após o circo 
midiático no tribunal (a primeira medida do governo 
provisório, após assinar 100 medidas referentes à sua 
própria “limitação de soberania” frente aos ocupantes 
estadunidenses, foi reintroduzir a pena capital), Abu 
Zarqawi é o prato principal nesse cínico, irônico 
banquete dos falcões neocons.  
 

CARLOS FREDERICO GAMA 
             colunista 
 
                                               carlosgama@odebatedouro.com.br RIO DE JANEIRO 
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As dores hodiernas no Iraque não remontam a 
ritos de passagem rumo à maturidade política. Não se 
adquire maturidade política por concessão ou imposição. 
Adquire-se ela no exercício. A resistência a um governo 
provisório títere de uma potência ocupante, capitaneado 
por um ex-agente da CIA e de 11 outras agências de 
inteligência ocidentais, é um ato sobretudo político, uma 
rota alternativa de emancipação política frontalmente 
contrária à “imposição da democracia” tão prezada por 
estudiosos estadunidenses. A vitória avassaladora dos 
Estados Unidos no campo de batalha, confrontada com 
o atual desalento dos combates irregulares, indica que 
os iraquianos pouparam esforços e munição para o 
“segundo tempo” do jogo (especialmente os xiitas), 
sabedores de que o equilíbrio atroz instaurado por 
Saddam era deveras frágil. Afinal, como dizia o poeta 
romano Ovídeo, até um pequeno esforço pode quebrar 
o que já está rachado (et minimae vires frangere 
quassa valent). Bush e falcões racharam o Iraque e os 
pedaços remanescentes se insurgem oportunamente 
contra sua “benevolência”, buscando ter em mãos o 
futuro político do país. Não confundamos os insurgentes 
iraquianos com a Al-Qaeda (embora, por razões táticas, 
em determinados contextos uma afinidade eletiva 
weberiana – oposição aos invasores – possa ter lugar). 
 

Não se trata, enfim, de uma luta antidiluviana 
do Bem contra o Mal, tão ao gosto da estreiteza mental 
de tantos analistas (fundamentalistas) liberais mundo 
afora. Assim como Osama Bin Laden era a “onda do 

futuro” no Afeganistão em 1979, municiado pelos 
Estados Unidos para combater os soviéticos, Saddam 
Hussein foi, décadas atrás, o nome que freou o avanço 
da Revolução Iraniana com mal-disfarçado apoio do 
governo Reagan. Nas análises do Departamento de 
Estado, Saddam era o modelo ideal para um Oriente 
Médio laico, ocidentalizado, “seguro”, ainda que suas 
credenciais democráticas fossem crassas (algo que, no 
entanto, nunca incomodou os tomadores de decisão de 
Tio Sam, bem sabemos nós, latino-americanos). O que 
enterra de uma vez por todas o argumento de 
“ingerência humanitária” que teria movido os Estados 
Unidos a libertar os iraquianos de um ditador 
sanguinário. O que foi feito dos milhares de mortos dos 
expurgos baathistas dos anos 60, 70, 80 e 90? O que 
foi feito dos ataques químicos aos curdos, pré-Operação 
Tempestade no Deserto?  
 

Como John Kerry promete jogar água na 
fervura de Bush no Iraque, ainda não sabemos. O jogo 
está apenas começando. E os iraquianos, ao que tudo 
indica, serão espectadores “participantes”, no mais dos 
casos. A menos que se alistem nas fileiras da resistência 
(ou de Abu Zarqawi), estarão prontos para sofrer a 
História, por não poder fazê-la. Enquanto isso, no 
Ocidente, fechamos nossos “civilizados” olhos para Abu-
Ghraib, fornecendo motivação adicional para mais 
decapitações e ataques suicidas da Al-Qaeda. A profecia 
auto-realizável, qual o “moto contínuo” de Leonardo Da 
Vinci, segue a todo vapor.  
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CCoomméérrcciioo  IInntteerrnnaacciioonnaall,,  aauuttoonnoommiiaa  
ddoo  EEssttaaddoo  ee  aass  iinntteerraaççõõeess  eennttrree  
EEccoonnoommiiaa  ee  PPoollííttiiccaa  

  
  

Este artigo utilizará a Teoria do Comércio 
Internacional e o conceito de ‘embedded autonomy’ 
para tratar das interações entre Economia e Política, 
buscando argumentar que apesar destas construções 
teóricas parecerem defensoras de uma postura ativa do 
Estado no ambiente econômico, em um 
primeiro momento, outras interpretações 
destas mesmas idéias podem revelar 
critérios e cautelas que devem ser 
observados quando da interação entre 
Economia e Política. Enfatizaremos aqui 
aspectos práticos desta interação em 
detrimento de uma análise alicerçada em 
conceitos da filosofia ou teoria política. 
 
Teoria do Comercio Internacional: os 
modelos explicativos 
  
OO  mmooddeelloo  ddee  AAddaamm  SSmmiitthh  ee  ddee  RRiiccaarrddoo  
 

Para Adam Smith, o comércio 
internacional funcionaria de maneira 
semelhante às relações econômicas 
domésticas, em que é esperado que um 
indivíduo não tente produzir tudo aquilo 
que consome, devendo ele se especializar 
na atividade onde é mais produtivo e 
transacionar com outras pessoas os bens 
de que ele tenha necessidade, embora não 
produza. Analogamente, para Smith, cada nação 
deveria se especializar naquilo em que fosse mais 
produtiva (ou seja, tivesse vantagem absoluta), 
exportando o excedente e importando aquilo de que o 
país tem necessidade, embora não produza 
internamente, o que geraria benefícios para todos os 
envolvidos na transação. 

 
O grande salto do modelo de David Ricardo 

sobre a teoria das vantagens absolutas de Adam Smith 
é seu insight em relação às vantagens comparativas. 
Ricardo argumenta que faz sentido que dois países 
comercializem entre si mesmo que um destes países 

seja mais eficiente que o outro na produção de qualquer 
um dos bens envolvidos. Ricardo explicita em seu 
célebre estudo sobre o comércio de vinho e têxteis, 
entre Inglaterra e Portugal no século XVIII, que seria 
benéfico para a Inglaterra se especializar na produção 

de têxteis e importar vinhos de Portugal 
mesmo sendo mais eficiente que Portugal 
na produção de ambos os bens, já que o 
custo de oportunidade da Inglaterra 
produzir vinho era o que deixaria de 
receber com a produção de têxteis, pois 
teria que deslocar parte de sua mão-de-
obra e terra da produção de têxteis para 
a produção de uvas. Desta forma, mesmo 
que a Inglaterra tenha vantagens 
absolutas na produção de vinhos e 
têxteis, Portugal possuía, no exemplo de 
Ricardo, vantagem comparativa na 
produção de vinho, posto que seu custo 
de oportunidade (aquilo de que ele 
deveria abrir mão) para produzir vinhos 
era menor que o da Inglaterra. 

  
O modelo de Hecksher-Ohlin e os 
retornos crescentes aos ganhos de 
escala  

 
Uma reformulação da idéia de 

vantagens comparativas de Ricardo foi 
feita na década de 1920, dando origem à chamada 
Hipótese da Proporção dos Fatores ou o modelo de 
Hecksher-Ohlin. De acordo com tal modelo, um país 
possuirá vantagem comparativa na produção de bens 
que utilizam mais intensivamente os fatores de 
produção (terra, capital ou trabalho, na fórmula 
clássica) que este país possui em abundância. Desta 
forma, um país exportará bens cuja produção demanda 
a utilização intensiva de recursos que este país possui 
em abundância e importará bens cuja produção exige 
recursos escassos neste país. Por exemplo, um país cujo 
fator abundante seja terra tenderá a exportar produtos 
que utilizam intensivamente este fator, como produtos 

DANILO LIMOEIRO 
       colunista 
 

                     danilolimoeiro@odebatedouro.com.br BRASÍLIA 
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agrícolas, e importar, por exemplo, produtos que 
possuam alto nível de agregação tecnológica de outro 
país que possua abundância em mão de obra altamente 
qualificada.18 

No entanto, como argumentam Trebilcock e 
Howse,  embora o modelo de Hecksher-Ohlin possa 
explicar a especialização internacional em atividades 
como agricultura e outras que dependam de recursos 
naturais, ele tende a prover explicações menos 
satisfatórias quando se trata de padrões de 
especialização em economias modernas e 
industrializadas. Como explicar o aumento do comércio 
entre países que possuem fatores de produção em 
quantidade semelhante, como é o caso dos recentes 
aumentos do comércio norte-norte? Parte da explicação 
por tal pergunta vem da teoria dos ‘retornos crescentes 
aos ganhos de escala’, ou seja, através do comércio 
internacional amplia-se o mercado consumidor de cada 
empresa, proporcionando a elas ganhos de eficiência 
devido à produção em larga escala. 

 
Outra falha do modelo de Hecksher-Ohlin, ainda 

segundo Trebilcock e Howse, é que este assume que 
todos os países têm o mesmo acesso a tecnologias de 
produção e, portanto, que suas vantagens comparativas 
são um dado, não podendo ser alterado pela atividade 
econômica.19 Assim, neste modelo as vantagens 
comparativas são vistas de forma estática, imutável, 
como se fossem um dado da natureza.  

 
Vantagens comparativas dinâmicas e setores 
estratégicos  

 
Novos desenvolvimentos na teoria do comércio 

internacional são alcançados, com vistas em explicar as 
novas características do comércio internacional a partir 
da II Guerra Mundial. Segundo Paul Krugman, o 
comércio internacional vem apresentando padrões que 
não são facilmente explicados por vantagens 
subjacentes a cada país. Ao contrário, estes padrões 
parecem refletir vantagens arbitrárias e temporárias 
que resultam de economias de escala, ganhos de 
experiência que perpetuam vantagens iniciais acidentais 
ou ainda vantagens temporárias advindas de inovações 
tecnológicas. Estes novos padrões dão origem a idéias 
de que as vantagens comparativas não seriam dadas 
unicamente por razões subjacentes a cada país, sendo 
estas vantagens comparativas dinâmicas e mutáveis ao 
longo do tempo e a divisão internacional do trabalho 
entre as nações seria feita de forma aleatória e não pré-
determinada por abundância/escassez de fatores. 

 
Assim, as novas concepções da teoria do 

comércio internacional reconhecem que os mercados 
internacionais são imperfeitos do ponto de vista da 
concorrência, abrindo a possibilidade que uma empresa 
domine o mercado de um certo produto, podendo 
auferir grande rentabilidade em suas atividades, já que 
não possui concorrentes. Paralelamente, haveria setores 
nos quais desenvolvimentos tecnológicos se 

                                                 
18TREBILCOCK e HOWSE, 1995. 
19 TREBILCOCK e HOWSE, 1995. 

espalhariam para outras atividades (os chamados spill-
overs tecnológicos e curvas de learn-by-doing), 
propiciando a geração de externalidades positivas para 
outros setores.20 
 
Uma retomada da defesa de uma postura ativa do 
Estado? 
  
  OO  rreeccoonnhheecciimmeennttoo  ddee  qquuee  aass  vvaannttaaggeennss  
ccoommppaarraattiivvaass  ssããoo  ddiinnââmmiiccaass  ee  mmuuttáávveeiiss,,  ddaa  eexxiissttêênncciiaa  
ddee  aallgguummaass  eemmpprreessaass  ee  sseettoorreess  ccuujjooss  rreennddiimmeennttooss  ssããoo  
mmaaiioorreess  ddeevviiddoo  aa  iimmppeerrffeeiiççõõeess  nnoo  ccoomméérrcciioo  
iinntteerrnnaacciioonnaall  ee  aaiinnddaa  ddee  sseettoorreess//eemmpprreessaass  oonnddee  hhaavveerriiaa  
eexxtteerrnnaalliiddaaddeess  ppoossiittiivvaass,,  ddiisssseemmiinnaannddoo  ooss  ggaannhhooss  ddee  
iinnoovvaaççõõeess  tteeccnnoollóóggiiccaass  ppaarraa  oouuttrrooss  sseettoorreess  ddaa  aattiivviiddaaddee  
eeccoonnoommiiaa,,  tteevvee  iimmpplliiccaaççõõeess  ttaammbbéémm  nnaa  ccoonncceeppççããoo  ddoo  
ppaappeell  ddoo  EEssttaaddoo  nnaa  pprroommooççããoo  ddaa  aattiivviiddaaddee  eeccoonnôômmiiccaa  
nnoo  ccoomméérrcciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall..  SSee  eexxiisstteemm  sseettoorreess  nnoo  
ccoomméérrcciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  ggaarraannttaamm  uumm  rreennddiimmeennttoo  
mmaaiioorr  ee  eexxtteerrnnaalliiddaaddeess  ppoossiittiivvaass  ddeerriivvaaddaass  ddee  ssppiillll--oovveerrss  
tteeccnnoollóóggiiccooss,,  lleevvaannttaa--ssee  eennttããoo  aa  nneecceessssiiddaaddee  ddoo  EEssttaaddoo  
pprrooccuurraarr  iiddeennttiiffiiccaarr  qquuaaiiss  ssããoo  eesstteess  sseettoorreess  ee  iinncceennttiivváá--
llooss  ppoorr  mmeeiioo  ddee  ppoollííttiiccaass  ccoommeerrcciiaaiiss  ddee  pprrootteeççããoo  ee  
ssuubbssííddiiooss,,  oo  qquuee  aauummeennttaarriiaa  aa  rreennddaa  nnaacciioonnaall  ee  aa  
ddiisssseemmiinnaaççããoo  ddaass  iinnoovvaaççõõeess  tteeccnnoollóóggiiccaass  ppaarraa  oouuttrrooss  
sseettoorreess  ddaa  aattiivviiddaaddee  eeccoonnôômmiiccaa..  

 
Não são só estes os fatores que poderiam 

levar-nos a advogar uma postura ativa do Estado na 
promoção de interesses econômicos. Como já foi bem 
colocado nas páginas desta publicação,21 investigações 
sobre as interações entre Política e Economia foram 
feitas por Peter Evans, que se propõe a analisar quais 
seriam as características do que ele chama de 
‘developmental state’, que seria o tipo de Estado que 
teria a capacidade de superar possíveis desvantagens 
subjacentes às estruturas de uma sociedade e as 
relações entre Estado e Sociedade. Para superar os 
desafios do desenvolvimento, as relações entre elites 
dominantes e governo neste tipo ideal de Estado se 
daria pelo que Evans chama de “embedded autonomy”, 
que conferiria ao corpo burocrático autonomia suficiente 
para definir quais os objetivos de desenvolvimento que 
o governo deveria perseguir, mas ao mesmo tempo 
estaria ‘inserido’ entre as elites econômicas, de modo a 
se manter ciente das necessidades e objetivos dos 
agentes econômicos. Assim, o modelo ideal de 
‘developmental state’ se caracterizaria pelo equilíbrio 
entre sua autonomia frente a interesses corporativistas 
e inserção entre os agentes econômicos.22 Ademais, 
uma interpretação associada do conceito de “embedded 
autonomy” com o de comércio internacional estratégico 
nos permitiria afirmar que o ‘developmental state’, 
sendo capaz de superar desvantagens subjacentes de 
um país, contribuiria para que o país moldasse suas 
vantagens comparativas de modo a tirar maior proveito 
das oportunidades do comércio internacional com vistas 
em alcançar seus objetivos de desenvolvimento. 

                                                 
20 KRUGMAN, 1992.  
21 Por Dawisson Lopes, em seu Editorial da Edição 47 d’O Debatedouro.  
22 EVANS, 1995. 
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Resistindo a tentações 

 
Segundo David Hume, o ser humano deveria 

resistir a tudo, menos às tentações. Posto que, como 
vimos acima, estas teorias podem incitar ‘tentações’ de 
defender um papel mais ativo da Política frente à 
Economia, tentaremos aqui contrariar Hume e elencar 
argumentos dos próprios formuladores das teorias 
acima que sugerem critérios e riscos envolvidos neste 
papel mais ativo dos Estado. 

 
Segundo Evans, o problema a que devemos 

estar atentos quanto à participação do Estado no 
processo de desenvolvimento é que o equilíbrio entre 
autonomia e inserção não é freqüentemente alcançado, 
dependendo de questões históricas inerentes a cada 
Estado. Em maior ou menor medida, não é raro que 
Estados façam crescer desproporcionalmente o lado de 
sua ‘autonomia’, se transformando em ‘Estados 
predadores’, espoliando suas sociedades em benefício 
daqueles que detêm o poder e sem o devido retorno dos 
serviços públicos. Ou ainda os Estados perdem sua 
autonomia e passam a estar demasiadamente 
‘inseridos’, fazendo com que o corpo burocrático seja 
capturado pelas elites econômicas que melhor 
conseguem se organizar e utilizar as políticas 
governamentais em nomes de seus interesses 
corporativistas, que não necessariamente serão os que 
aumentarão o bem-estar da população.23 

 
No caso do Brasil, Evans afirma que bolsões de 

excelência na administração pública se mesclam com 
corpos burocráticos baseados em clientelismo e falta de 
continuidade de seus quadros, o que faz com o Estado 
brasileiro seja um modelo intermediário em uma 
classificação quanto ao conceito de ‘embedded 
autonomy’.24 

 
Quanto ao modelo de Krugman das vantagens 

competitivas, embora o autor afirmar ser indiscutível 
que existem na economia internacional setores onde os 
rendimentos são maiores e dos quais derivem spill-
overs tecnológicos, existem ainda bons motivos para ser 
criterioso ao se propor um papel mais ativo das 
instituições políticas. 

 
Krugman chama atenção para uma série de 

problemas na proposição de um papel ativo da política 
comercial. Primeiro, há o grande risco de que os 
governos falhem em identificar as empresas que 
supostamente gerariam externalidades positivas, para o 
autor “The point is rather that identifying strategic 
sectors is not a simple matter (...), it requires careful 
and detailed analysis”. Existe também o fato de que as 
empresas que o governo pretende incentivar 
provavelmente competem por recursos (como capital e 
mão-de-obra qualificada) com outros setores da 
atividade econômica. O incentivo estatal deslocaria a 
aplicação de recursos para estes setores, provocando 

                                                 
23 EVANS, 1995. 
24 EVANS, 1995. 

escassez de capital a ser investido ou mão-de-obra 
qualificada em outros setores da atividade econômica. 
Terceiro, neste processo de identificação e promoção de 
setores estratégicos, os governos não estão imunes a 
pressões externas. Utilizando aqui a teoria de Evans de 
que os governos podem pender para um excesso de 
‘inserção’, podendo ser ‘capturados’ por lobbies 
corporativistas, é permitido afirmar que o Estado corre 
o risco de estar implementando não as políticas que 
gerariam ganhos em setores estratégicos, mas sim em 
setores com maior capacidade de organização e 
exercício de pressão sobre os quadros burocráticos.  

 
Considerações Finais 

 
Tentamos ao longo do texto apontar que 

embora os mais recentes avanços na teoria do comércio 
internacional possam ensejar demandas por uma 
postura mais ativa do Estado, existem riscos e 
probabilidades de implicações negativas desta postura, 
principalmente se observadas à luz dos mais recentes 
desenvolvimentos da teoria do comércio internacional e 
do conceito de ‘embedded autonomy’ de Peter Evans. 

  
No entanto, não se quer aqui assumir uma 

postura de que os mercados são tão perfeitos que não 
possam ser melhorados, nem mesmo que não exista um 
papel dos governos na promoção do desenvolvimento e 
na moldura das vantagens comparativas de um país. 
Pretendemos tão-somente utilizar conceituações 
teóricas para chamar a atenção para o fato de que a 
Política possui vicissitudes que põem em risco o que 
deveria ser o principal objetivo da economia: aumentar 
o bem-estar das populações.  
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EEEmmmpppóóórrriiiooo   dddooo   NNNooorrrttteee   
Os Estados Unidos da América e o comércio exterior brasileiro 
 
 

Introdução: Sul ou Norte? 
 

 

No limiar do ano passado, um economista, 
preocupado com demasias na orientação sulista da 
política externa do governo Lula, ressaltou 
que a rota do nosso crescimento está ao 
Norte, máxime nos Estados Unidos. 
Considerada de forma literal, a parrésia 
parece excludente e retrógrada, como se 
somente as nações ricas bastassem ao 
nosso crescimento. Mas não se trata disso. 
Tampouco se trata de obtemperação aos 
“grandes” e “alinhamento direto” ou 
“relações carnais” com os norte-
americanos. Foi apenas uma advertência, 
um lembrete acerca da importância do 
“mundo desenvolvido” à economia 
brasileira, um fato eclipsado recentemente 
pela esfuziante proeminência do comércio 
Sul-Sul na oratória e nas ações do governo 
brasileiro. Por conseguinte, diante disso, da 
intenção do presidente Lula de configurar 
uma “nova geografia do comércio mundial” 
e de desavenças e fricções brasileiro-
estadunidenses no âmbito da ALCA e na 
OMC, é interessante auscultar a 
envergadura comercial dos Estados Unidos 
para o Brasil e como o governo brasileiro 
interpreta isso, tendo em vista, 
comparativamente, a sua atuação nas 
negociações da ALCA e com a União 
Européia. 
 

Um mercado superpotente, mas periférico 
 

 O comércio exterior brasileiro tem experimentado 
um prodigioso e consistente processo de expansão e 
diversificação desde o final do século passado. Com a 
coadjuvação de juros elevados, redução dos gastos 
públicos, consumo doméstico retraído e câmbio 
depreciado, as exportações brasileiras têm crescido 
continuamente e contribuído para resultados positivos do 
balanço de pagamentos. Ainda assim, em 2003, a nossa 
participação nos fluxos comerciais mundiais foi de 

aproximadamente 0,8%25, abaixo do que fora durante a 
“década perdida” e menos da metade do que fora há 

cinqüenta anos. A despeito de avanços 
recentes, portanto, a situação ainda é 
insatisfatória.   
 

Em face da imperiosidade do 
aumento das exportações brasileiras, e 
à luz do consabido peso dos Estados 
Unidos no comércio internacional, é 
pertinente, então, examinar a 
importância presente deste país ao 
nosso mercado exportador ou o seu 
valor comercial atual (VCA) ao Brasil, o 
que requer a apreciação de sua 
participação nas exportações brasileiras 
e nas importações totais do mundo e 
do seu crescimento econômico (dados 
de 2003/2004). Em primeiro lugar, os 
Estados Unidos, que já chegaram a 
absorver mais de 60% das nossas 
exportações no final do século XIX, 
ainda são, individualmente, o nosso 
maior parceiro comercial, consumindo 
cerca de 20% das nossas vendas ao 
exterior. Em segundo lugar, com um 
mercado interno vasto e população 
com grande poder de consumo, o país 
é também o maior importador mundial; 
absorveu 16,8% do total mundial de 
exportações em 200326 e seu déficit 

nas transações externas de bens excedeu US$ 549 
bilhões no mesmo ano.27 E em terceiro lugar, além de 
ser a maior potência econômica global, hoje, suas taxas 
de crescimento econômico são as mais altas dentre as 

                                                 
25 Ultimamente, tem sido divulgado que a participação do Brasil no comércio mundial é 
de 0.9/1%, mas essa porcentagem diz respeito somente às exportações. 
26 World Trade Report 2003. World Trade Organization. Disponível em: 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report_2003_e.pdf 
27 U.S. International Transactions. Bureau of Economic Analysis. Disponível em: 
http://www.bea.gov/bea/newsrel/transnewsrelease.htm    

FABIANA LIMA 
     colunista 
 

                       fabianalima@odebatedouro.com.br RIO DE JANEIRO 

“A ‘diferenciação 
estratégica’, que 

obstrui progressos 
em direção à 
integração 
comercial 

continental, indicia 
que o governo ainda 

não percebeu 
plenamente a 

envergadura dos 
Estados Unidos ao 
comércio exterior 

brasileiro e/ou que 
realmente possui 
[...] ‘preconceitos 
ideológicos sobre 
comércio e sobre 
negociar com os 

EUA’”. 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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. 

 
 

21

dos sete países mais ricos do mundo: 3,1% em 2003 e 
perspectiva de 4,6% para este ano.28  

 

Com base nesses fatores, pode-se concluir que o 
VCA dos Estados Unidos ao Brasil é ótimo, o que significa 
que as chances de ganhos que o mercado norte-
americano oferece ao nosso setor exportador são 
expressivas. Contudo, o comércio Brasil-EUA tem tido 
um desenvolvimento especialmente desfavorável 
atualmente. No primeiro trimestre deste ano, quando a 
economia norte-americana e as nossas vendas para o 
exterior cresceram 3,9% e 24%, respectivamente, as 
nossas exportações para os Estados Unidos decresceram 
3%, em comparação com os primeiros três meses de 
2003.29 Considerando também os meses de abril e maio, 
houve crescimento de aproximadamente 1%.  

 

Ora, diante de uma conjuntura propícia à 
ampliação significativa do comércio bilateral, sobretudo 
das exportações brasileiras, o que poderia explicar 
resultados tão ínfimos? Seriam estes anomalias fortuitas 
e temporárias? Talvez. Mas à medida que o tempo passa 
e a tendência ao intercâmbio fraco se mantém, isso 
parece menos crível. Poderiam estar relacionados ao 
aumento das vendas para outros mercados? É possível, 
principalmente a emergentes. Tal possibilidade incita 
ainda outra reflexão: poderiam promanar de certa 
negligência do governo, que, concentrado nos “novos 
mercados”, parece considerar os tradicionais, mormente 
o norte-americano, como “secundários”? É uma 
explanação plausível. Basta notar, por exemplo, como os 
países em desenvolvimento (PEDs) são aludidos de 
forma constante e otimista pelo governo, com ênfase nas 
“potencialidades do comércio”, mas sem grande restrição 
temática, enquanto os desenvolvidos são 
predominantemente citados quando se fala sobre a OMC, 
a ALCA e as negociações birregionais do Mercosul com a 
UE, com ênfase usual nas discórdias e queixas 
recíprocas. Essas circunstâncias são indicativas das 
primazias e políticas governamentais e influenciam 
decisões do setor privado – interno e externo. 

 

Ao que parece, a apreensão do economista 
citado no começo deste artigo tem de fato fundamento 
racional. Ainda que a euforia predominante com os 
“novos” seja compreensível, deve-se ter cuidado para 
não ampliar nossas relações comerciais com PEDs em 
detrimento das com os países desenvolvidos. É preciso 
saber ganhar ao máximo tanto no Sul como no Norte. No 
ano passado, porém, quando nossas exportações totais 
aumentaram 21%, as destinadas à África do Sul 
expandiram cerca de 53%, à China, 80%, e aos Estados 
Unidos, 8,7%. Se por um lado esses dados insuflam o 
êxito governamental em promover o comércio com 
potências regionais promissoras (que o continue 

                                                 
28 Com crescimento de 2,7%, o Japão teve o segundo melhor resultado em 2003. Neste 
ano, essa posição deverá ser ocupada pelo Japão novamente ou pelo Reino Unido. Por 
enquanto, o crescimento do primeiro é projetado para 3,4% e o do segundo para 3,5%, 
segundo cálculos do Fundo Monetário Internacional. 
29 1o Boletim Estatístico do PEE - Exportações brasileiras para os Estados Unidos. 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Disponível em: 
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/secex/camex/pee/EUA1Tri2004.pdf  

fazendo!), por outro, revelam um crescimento positivo 
das vendas para o mercado norte-americano, em nível 
similar ao do ano anterior, mas ainda muito aquém do 
seu potencial e em patamar de expansão muito inferior 
ao das exportações totais. 

 

Pode-se até argumentar, a fim de tentar explicar 
defensivamente o resultado, que, no cotejo com os 
outros países, há menos espaço para o aumento das 
trocas com os Estados Unidos, em função das barreiras 
comerciais aos nossos principais produtos de exportação 
(que dependem de avanços nas negociações 
internacionais), da nossa antiga presença em seu 
mercado e do seu crescimento econômico mais baixo, 
pertinente ao seu status de desenvolvido. Mas a 
justificação não procede porque: (i) os outros países 
também possuem barreiras, vantagens comparativas, 
entre outros óbices naturais ou não, e como o 
embaixador Rubens Ricupero enfatiza, embora as 
negociações internacionais sejam relevantes, a oferta é 
ainda mais; (ii) Luciano Menezes, diretor da AMCHAM 
(Câmara Americana de Comércio de São Paulo), afirma 
que “o potencial importador dos EUA para produtos 
brasileiros está quase intocado”, e segundo o 
embaixador Rubens Barbosa, nas condições atuais, há 
larga margem ao crescimento das nossas vendas a esse 
país; e (iii) a economia sul-africana cresceu 1,9% em 
2003, ou seja, menos do que a norte-americana. Tais 
fatos, assim como outros já apontados, indicam a 
possibilidade de maior exploração desse mercado.  

 

Uma das acepções de empório do dicionário 
Aurélio é “país onde há grande movimento comercial”. 
Considerando a escala global, o nosso “altipotente” 
vizinho do Norte indiscutivelmente o é. Trata-se de uma 
superpotência com um “superpotencial” importador, que 
não podemos desprezar; um mercado dinâmico, 
avançado e rico, sustentado por uma cultura consumista, 
com um paradigma deficitário nas trocas externas, e 
infestado de oportunidades, dentre as quais muitas 
podem ser aproveitadas por nós, o que depende da 
vontade ativa do governo e setor privado brasileiros, ou 
por outros países, como a China, cujas vendas para os 
Estados Unidos cresceram mais de 40% nos últimos dois 
anos. Não é à toa que o CEBRI (Centro Brasileiro de 
Relações Internacionais) acredita que o Brasil deva 
conferir “alta prioridade ao relacionamento com os 
Estados Unidos”.30  

 

E não se leia nessas palavras: ser subserviente 
ao Império Yankee. Em contraste, leia-se: permitir que o 
empório do Norte nos sirva. 
 

A diferenciação estratégica brasileira – um passo 
ao malogro 
 

 Diversos países, como o Brasil, consideram a OMC 
relevante à materialização de seus objetivos comerciais. 
Mas como os progressos costumam ser muito graduais e 

                                                 
30 Relatório sobre os Estados Unidos da América. Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais, 27 ago. 2002. Disponível em: http://www.cebri.org.br/pdf/106_PDF.pdf  
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morosos nesse foro, o regionalismo e o bilateralismo têm 
se tornado cada vez mais convenientes, porque 
envolvem menos Estados e possibilitam maior 
profundidade e celeridade na abertura comercial. Assim, 
acordos de livre comércio e blocos geo-econômicos 
proliferam-se no globo, a interdependência econômica 
mundial e a competição entre as nações intensificam-se, 
e governos nacionais, sob pressão interna de diversos 
segmentos sociais, disputam para garantir a “fatia” de 
seu Estado nos mercados externos, buscando conciliar 
interesses, maximizar benefícios e minimizar prejuízos.  
 

Nesse sentido, o governo brasileiro nunca esteve 
tão premido como no presente, uma vez que três 
negociações de suma importância encontram-se em 
“estágio final”: Rodada de Doha da OMC no plano global; 
ALCA, no continental; e com a União Européia, no 
birregional. Apesar de independentes, as duas últimas 
acabam ensejando um “encontro de estratégias” do 
Brasil, em face das semelhanças entre os interesses dos 
Estados Unidos e da UE no mercado brasileiro e entre as 
demandas brasileiras nas negociações com ambos. A 
despeito da conveniência potencial, entretanto, o 
“encontro” não tem ocorrido de forma desejável. O Brasil 
optou por uma diferenciação estratégica, em função da 
qual avanços de um lado têm obviado e não estimulado 
os do outro. 

 
Do ponto de vista dos principais interesses 

brasileiros, com a UE, cujo protecionismo agrícola é o 
maior do mundo, o governo aceitou negociar a redução 
dos subsídios agrícolas na OMC. Com os norte-
americanos, porém, insiste em fazê-lo na esfera da 
ALCA. Conseqüentemente, as negociações birregionais 
estão mais próximas de um acordo que as continentais, 
que estão estagnadas. Mas por que aceitar excluir tais 
subvenções das negociações diretas com os maiores 
protecionistas e não aceitar excluí-las da ALCA? É 
provável que se trate de uma tática para protelar o 
acordo ou até evitar que o Brasil o endosse, pois é 
evidente que os norte-americanos não reduzirão os 
subsídios no plano continental, pois isso lhes causaria 
muitas percas econômico-financeiras e impulsionaria a 
manutenção dos subsídios europeus, japoneses e de 
outros países, cujos lucros aumentariam. 

 
Quanto aos principais interesses dos Estados 

Unidos e da UE, embora ambos priorizem basicamente a 
abertura das mesmas áreas (compras governamentais, 
investimentos e serviços, entre outras), o Brasil tem 
demonstrado disposição muito maior de abrir-se ao 
segundo do que ao primeiro, alegando 
contraditoriamente necessidade de resguardar 
instrumentos de desenvolvimento nacional. Barganhar 
com cada parte e fazer concessões diferentes em 
resposta a ofertas distintas faz parte do processo. 
Entretanto, caso tal resguardo seja realmente 
necessário, parece que o governo está disposto a efetuar 
uma abertura precipitada à UE na tentativa de persuadir 
os norte-americanos a conceder mais na área agrícola ou 
para criar impasses e atalhar o ingresso do Brasil na 

ALCA – a despeito dos custos ao país da referida 
abertura ou da não-adesão. Por outro lado, caso a 
proteção não seja cogente, é incurial usar o argumento 
do desenvolvimento nacional como “peça de barganha”. 
 

Esse amálgama de inconsistências parece 
constituir uma fraca e ineficiente tática para aumentar o 
nosso poder de barganha com os Estados Unidos, já que 
dificilmente influenciará a sua posição em nosso favor. 
Poderá, ainda, resultar na perda de oportunidades que a 
ALCA nos oferece e/ou na abertura arriscada de certas 
áreas da nossa economia à UE. Além disso, a nossa 
credibilidade é prejudicada, pois falamos tanto em um 
“acordo justo”, mas somos injustos quando exigimos dos 
Estados Unidos concessões na área agrícola nas 
negociações regionais e eximimos os que mais causam 
danos à nossa agricultura de fazer o mesmo.  

 
Compreensivelmente, tais meandros da postura 

brasileira têm provocado a insatisfação dos produtores 
agrícolas nacionais, que requerem que o governo seja 
mais flexível nas negociações da ALCA, dando maior 
importância à redução tarifária, a exemplo do processo 
com os europeus.31 Eles acreditam, com razão, que a 
questão dos subsídios agrícolas – reputada “sistêmica” – 
tem de ser resolvida na OMC, o que, a essa altura, o 
governo já deveria ter aquiescido na prática. Além de 
contribuir ao fortalecimento do sistema multilateral de 
comércio, o que convém ao Brasil, as chances de sucesso 
na OMC nunca foram tão “grandes” como hoje, uma vez 
que há uma percepção crescente de que a agricultura, 
uma old issue, já chegou ao “limite da evasão” e terá de 
ser seriamente negociada para que haja avanços nas 
new issues (e.g., serviços e propriedade intelectual), que 
interessam especialmente aos Estados Unidos.   
 

A “diferenciação estratégica”, que obstrui 
progressos em direção à integração comercial 
continental, indicia que o governo ainda não percebeu 
plenamente a envergadura dos Estados Unidos ao 
comércio exterior brasileiro e/ou que realmente possui, 
como Peter Hakim (presidente da organização Inter-
American Dialogue) já mencionou, “preconceitos 
ideológicos sobre comércio e sobre negociar com os 
EUA”.32 Se o governo Lula percebesse o “valor comercial” 
desse país ao Brasil e não tivesse preconceitos, se o 
reputasse mais como um empório que um império, teria 
desenvolvido uma estratégia pragmática e adotado uma 
postura séria e coerente no processo negociador, o que 
aumentaria a probabilidade de êxito, ainda que houvesse 
muitos desafios e desavenças a superar (isso tem 
ocorrido, de certa forma, com a UE).  

 
 
 
 

                                                 
31 LANDIN, Raquel. Agronegócio critica Itamaraty por travar Alca. Valor Econômico, 05 
abr. 2004.  
32 HAKIM, Peter. Brasil precisa deixar de lado o preconceito contra os EUA. Folha de 
São Paulo, 23 out. 2003.  
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Politização de negócios X pragmatismo comercial 
 

Não obstante o crescimento em volume e 
rentabilidade do comércio Sul-Sul (no qual investimentos 
correntes e vindouros são profícuos), este não pode ser o 
ponto focal da nossa política comercial porque os países 
desenvolvidos, nas próprias palavras de Celso Amorim, 
“representam de 50% a 60% do comércio exterior 
brasileiro”. É por isso que o Brasil só pode aspirar a 
forjar uma nova geografia do comércio mundial se 
também der destaque aos mercados tradicionais, que 
são muito mais que potenciais, são reais – hoje e 
amanhã, por pelo menos algumas décadas mais. Amorim 
diz que “a ênfase (da política externa) na integração sul-
americana é mais forte, no comércio e na cooperação 
Sul-Sul, sem detrimento das outras negociações”. Será 
que não há detrimento mesmo? E será que a 
interpretação do governo sobre quais devam ser nossas 
primazias comerciais é correta? 

 
Além da atual preferência brasileira pelo 

comércio com o Sul, percebe-se que, no Norte, o Brasil 
prefere a UE aos Estados Unidos, o que não é uma 
novidade, embora seja pouco sensato e esteja sendo 
conduzido de forma imprópria. Quanto à sensatez, uma 
eloqüente pergunta de Paulo Roberto de Almeida basta 
ao entendimento: 
  

“Por acaso, as chamadas “assimetrias 
estruturais” são menos relevantes neste caso 
(acordo de livre comércio com os europeus), quando 
a UE ostenta aproximadamente o mesmo gigantismo 
em termos de PIB e de comércio exterior do que os 
EUA, sendo, aliás, muito menos atraente dos pontos 
de vista da composição do intercâmbio e do 
protecionismo e do subvencionismo revoltantes na 
área agrícola?”33  

 
No que tange à condução, a grande erronia é a diferenciação estratégica brasileira, que 
implica tratar a UE de forma mais respeitosa e generosa que os Estados Unidos, 
oferecendo mais aos europeus e exigindo menos concessões deles, não obstante o seu 
protecionismo mais corrosivo. Além de poder resultar na abertura econômica 
irresponsável e no desaproveitamento de oportunidades que a ALCA nos oferece, como 
já foi dito, ainda nutre fricções com os norte-americanos, enseja sua similar austeridade, 
legitima o seu argumento de que nós estamos sendo intransigentes e indispostos e ainda 
nos debilita como paladinos do fair trade, em face do tratamento injusto que conferimos 
a eles (A reação conjeturável de Robert Zoellick... Quando perguntado por um jornalista 
sobre a proximidade de entendimento do MERCOSUL com a UE, redargüiu: “Você 
deve perguntar a eles por que não incluíram subsídios à produção 
agrícola na negociação com a Europa e insistem em negociá-los na 
ALCA”.).34  
 
Principalmente nas negociações da ALCA, o Brasil precisa de moderação para evitar 
auto-sabotagem. Decerto, não deve ceder gratuitamente ou por qualquer preço aos norte-
americanos e endossar um acordo que lhes convier muito e nos prejudicar similarmente. 
No entanto, a atual postura brasileira às vezes insinua oposição a qualquer ALCA e, por 
isso, ao bem do país, uma revisão da estratégia é providencial (não é a primeira vez que 
alguém faz tal súplica, nem será a última).  
 
Conclusão: rivais, aliados ou parceiros? 
 

                                                 
33 ALMEIDA, Paulo Roberto de. Alca: O Começo de uma Discussão Racional? Parlata. 
Disponível em: http://www.parlata.com.br/parlata_indica_interna.asp?seq=15  
34 SOTERO, Paulo. Zoellick admite: Alca pode não sair em 2005. O Estado de São Paulo, 
05 abr. 2004. 

A axiomática e considerável disparidade entre o 
tratamento que o Brasil tem conferido aos PEDs e aos 
desenvolvidos – sobretudo aos Estados Unidos –, como 
se aqueles fossem aliados e estes rivais, é logicamente 
dissonante das necessidades e aspirações nacionais. Ora, 
se as semelhanças nos aproximam daqueles, as 
diferenças não deveriam nos aproximar destes? Só o seu 
avanço tecnológico, grande poder de consumo e 
comércio exterior intenso já são razões satisfatórias. De 
tal modo, é presciente tratar os países ricos não como 
rivais, mas como parceiros, que são diferentes de 
aliados.  

 
Vale reforçar: é preciso explorar as 

potencialidades dos mercados emergentes sem preterir 
os tradicionais. A complementaridade deve existir, o que 
requer tratamento, no mínimo, em nível geral de 
importância similar a ambos, apesar de maior 
objetividade natural na relação com os parceiros. Nesse 
contexto, Amorim nega que haja intenção de substituição 
ou confronto. Ele fala em “alternativas” e que a “nossa 
relação com os países ricos não é marcada pela 
confrontação e, sim, pela defesa de nossos interesses e 
um posicionamento firme e, ao mesmo tempo, 
negociado”.35  

 
Especificamente sobre o comércio com os 

Estados Unidos, outro ministro, Luiz Fernando Furlan, 
proferiu recentemente algumas palavras curiosas que 
corroboram, explícita e implicitamente, as teses da 
negligência e da preferência acima apresentadas: “fomos 
à China e ao mundo árabe vender nossos produtos, 
estamos vendendo mais para a França, e estamos nos 
esquecendo de cuidar de um tradicional parceiro 
comercial que está bem no nosso nariz”.36 Segundo 
Furlan, medidas para resolver a questão estão sendo 
estudadas. 
 

Aos dois ministros, por ora, só se pode dizer que 
o Brasil quer – e precisa – ver e sentir mais do que ouvir. 
A retórica, afinal, nunca foi escassa por aqui...  

                                                 
35 A.F. e D. M.. “Brasil não quer confronto com países ricos”, diz Amorim. O Estado de 
São Paulo, 05 jun. 2004.  
36 PASSOS, José Meirelles. Furlan: Brasil e EUA buscam ação para aumentar comércio. 
O Globo, 26 jun. 2004.  
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FFeeddeerraalliissmmoo  ee    
PPoollííttiiccaa  EExxtteerrnnaa  --  ppaarrttee  IIIIII  
OO  EEssttaaddoo  mmíínniimmoo  ddoommééssttiiccoo  vveerrssuuss  oo  EEssttaaddoo  mmááxxiimmoo  eexxtteerrnnoo  

 
O edifício dialético 
 

Esta é a terceira e última parte do ensaio que 
abordou as vantagens que uma nação de dimensões 
continentais poderia obter em sua política externa a partir 
da adoção do federalismo como forma de organização do 
Estado. A primeira e a segunda parte deste ensaio foram 
respectivamente publicadas nas edições 46 e 
48 d´O Debatedouro,37 de modo que a leitura 
das mesmas é de importância fundamental para 
a compreensão desta última parte. Tendo a 
primeira parte versado sobre o vínculo direto 
entre a formulação da política externa e a 
saúde federativa e sobre a tipologia do modelo 
federativo, ao passo que na segunda parte 
discorremos sobre a conexão entre a política 
externa e a forma de organização do Estado 
nas modalidades propostas, iremos defender a 
necessidade de se redimensionar o Estado, 
podendo até diminuí-lo, mas precipuamente 
reestruturando sua força ativa para o plano 
externo, desregulamentando e descentralizando 
o âmbito interno; ou, ainda, o edifício dialético 
do Estado mínimo na sociedade doméstica 
liberal e democrática e o Estado máximo, de 
inspiração hegeliana, na sociedade 
internacional, e como o federalismo facilita tal 
estrutura dialética. Nos concentraremos na 
explicação concreta do exemplo, tecendo 
prognósticos sobre as possíveis vantagens que 
poderiam ser obtidas pelo Brasil caso o mesmo 
adotasse tal modelo. 

 
Locke para consumo interno, Hegel para consumo 
externo 

 
Uma Federação pode ser corretamente definida 

como uma Liga de Estados ou Repúblicas, cada uma dessas 
repúblicas guardando para si a soberania (ou, no jargão 

                                                 
37 “Federalismo e Política Externa: A Refundação das Instituições Republicanas – Parte 
I”, disponível em http://www.odebatedouro.com.br/edicoes/debat46.pdf . 
 “Federalismo e Política Externa: A Refundação das Instituições Republicanas – Parte 
II”, disponível em http://www.odebatedouro.com.br/edicoes/debat48.pdf . 

moderno, a “autonomia”) administrativa em assuntos que 
dizem respeito apenas à sua dinâmica interna. Estados 
autoritários, movidos por ensejos coletivistas de toda sorte, 
são eminentemente centralistas, donde deriva sua 
incompatibilidade com o federalismo; por outro lado, há 
Estados democráticos organizados de forma não-federal, 
em razão de suas dimensões diminutas e/ou da 

homogeneidade cultural de seu(s) 
povo(s). 

  
Devemos considerar os Estados 

de dimensões continentais ou quase-
continentais e dotados de significativa 
heterogeneidade cultural doméstica, onde 
a primazia de um governo central em 
todos os assuntos seria prejudicial ao 
desenvolvimento das regiões mais 
periféricas. E não obstante as regiões 
periféricas não se desenvolverem de 
forma satisfatória, as energias 
empreendedoras e expansivas do governo 
central seriam esgotadas na tentativa 
(frustrada) de agir como promotor do 
desenvolvimento doméstico em todos os 
seus níveis. A energia ou o “vigor” político 
que o governo central utiliza para 
distribuir ambulâncias no interior de 
Estados federados, administrar um 
irracional sistema público e federalizado 
de ensino superior ou financiar estéreis 
programas assistencialistas de combate à 
fome poderia estar sendo melhor 

empregada na ampliação do quadro de diplomatas, na 
melhor viabilização dos recursos de analistas estratégicos e 
prognósticos políticos e econômicos no plano externo ou na 
condução séria de um programa espacial. Ao governo 
central devem caber, bem entendido, os tópicos 
relacionados à projeção estratégica do País, à maximização 
de seu poder político, econômico, científico e militar 
perante outras nações e ao interesse nacional como um 
todo; assuntos de natureza criminal, processual, civil, 
tributária, educacional e trabalhista devem ser de 
competência estadual, pois que seus elementos 

LINDOLPHO CADEMARTORI 
           colunista 
 
                                               lcademartori@odebatedouro.com.br GOIÂNIA 

“A longo prazo, a 
conseqüência da 

centralização 
político-

administrativa 
em Estados de 

dimensões 
continentais ou 

quase-
continentais é a 

progressiva 
mediocrização 
do pensamento 
estratégico (e, 

por conseguinte, 
da política 
externa).” 
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constitutivos variam de região para região ou de ente 
federado para ente federado.  

 
No longo prazo, a conseqüência da centralização 

político-administrativa em Estados de dimensões 
continentais ou quase-continentais é a progressiva 
mediocrização do pensamento estratégico (e, por 
conseguinte, da política externa). Para que tais 
pressupostos sejam válidos, é necessário, porém, que o 
Estado em tela seja democrático, pois que a centralização 
político-administrativa é pré-requisito para os governos 
autoritários, e o caráter supérfluo da conciliação e 
negociação das forças políticas em tais regimes 
(autoritários) os permite melhor envidar seu poderio e 
articular uma política externa vigorosa e expansionista 
(imperialista). Tal é o caso da República Popular da China, 
assim como foi o da União Soviética e o da Alemanha 
nazista. Como estamos a lidar com a descentralização em 
seu estado político-organizacional mais avançado, qual seja 
o federalismo, estamos pois lidando com nações 
democráticas. Como já tratamos, nas duas primeiras 
partes deste ensaio, de diversos casos em perspectiva 
histórica (com ênfase aos Estados Unidos da América, ao 
Brasil e à Índia), prosseguiremos com a elaboração de 
perspectivas político-estratégicas e identificação de vícios 
centralistas.  

 
Autores pertencentes às mais diversas filiações 

teóricas já argumentaram quanto à diferença reinante 
entre a ordem política doméstica e a ordem internacional: 
porquanto aquela se caracteriza pela subordinação da força 
à lei, esta se destaca pela subordinação da lei à força. As 
cadências são, assim, invertidas: na política internacional, 
o desenvolvimento dos instrumentos jurídicos depende 
diretamente das relações de poder entre as nações. Um 
Estado autoritário com vocação geopolítica para ser um dos 
atores principais na ordem internacional maximizará sua 
atuação tanto no âmbito doméstico quanto no 
internacional, e Estados democráticos com essa mesma 
vocação geopolítica prescindirão de uma ação ampla no 
âmbito doméstico e projetá-la-ão arrojadamente na ordem 
internacional. Mesclando as desvantagens de ambas as 
formas, observa-se um Estado de privilegiada vocação 
geopolítica (e de dimensões continentais) agindo de forma 
quase-onipotente no ambiente doméstico, e de forma débil 
na dinâmica externa. Esse Estado manipula os princípios 
hegelianos da “moral objetiva” no plano interno e 
contempla em si próprio – no que é acompanhado por 
diversos setores da sociedade civil, educada na mais 
rasteira tradição assistencialista-estatista – um 
instrumento de promoção do “Bem-Estar Social”, ao passo 
que, no plano externo, sua ação segue a linha universalista 
kantiana, propõe diálogos infrutíferos cuja retórica é a 
própria essência, insiste em um multilateralismo decadente 
e lidera coros moralistas/terceiro-mundistas que têm como 
propósito a afronta moral às potências industrializadas, 
com ênfase à superpotência norte-americana. Estamos, 
com efeito, a falar do Brasil.  

 
O histórico da política externa brasileira não 

desmente a tipologia acima sugerida: os principais êxitos 

estratégicos brasileiros após a liderança do Barão do Rio 
Branco no Itamaraty foram obtidos com Vargas e durante 
os governos militares. Tanto Vargas quanto os militares 
contribuíram para a destruição real da Federação brasileira, 
mas ambos estavam à frente de Estados autoritários que 
tinham pouca ou nenhuma conta a prestar à opinião 
pública, tendo assim podido empreender uma política 
externa afirmativa e compatível, na medida do poder 
nacional, com a vocação geopolítica brasileira. O período 
entre 1946 e 1964 caracterizou-se pela perda de 
substância e pelo crescimento da retórica multilateralista e 
dos discursos inócuos travestidos de “desideologização da 
política externa”, tradição esta que foi retomada a partir da 
eleição de Fernando Collor de Mello e não sofreu alterações 
significativas durante as gestões de Itamar Franco (em que 
pese o seu flerte com o nacionalismo terceiro-mundista), 
Fernando Henrique Cardoso, e, até o momento, de Luiz 
Inácio Lula da Silva (cuja condução da política externa 
representa uma das mais vergonhosas demonstrações de 
incompetência política e intelectual da história diplomática 
nacional). Embora autores como Tocqueville e Morgenthau 
tenham enfatizado a incompatibilidade da democracia com 
uma política externa afirmativa, as lideranças políticas de 
nações como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da 
América encontraram meios de dar azo às suas vocações 
de potência sem ferir mortalmente os pilares do Estado 
democrático; o Brasil, por sua vez, parece encarnar a 
versão acabada de “democracia formal” em que o 
pensamento estratégico chafurda na mediocridade e o 
governo central se auto-onera de funções políticas que 
desempenha com competência sofrível. Como 
conseqüência, anula a vocação geopolítica do País ao 
mesmo tempo em que fracassa nos objetivos de promoção 
do bem-estar doméstico – um duplo malogro cujas origens 
residem na tentativa irracional de se tentar “reinventar” os 
princípios políticos tanto da democracia quanto da política 
externa. 

 
Tomando emprestada a indagação de Vladimir 

Ilytch Ulianov, vulgo Lênin: que fazer?  A resposta, em 
termos gerais, é tão simples na forma quanto complexa na 
execução: redimensionar o Estado. Um redimensionamento 
que, no cômputo final, resultaria na diminuição de sua 
receita e no aumento de sua eficiência.  Diminuí-lo é, 
assim, tão importante quanto redimensionar suas funções 
para o plano externo, pois a manutenção de tamanha 
grandeza estatal no âmbito doméstico seria incoerente com 
as próprias capacidades do Brasil, porquanto manter a 
estrutura atual sem redimensionamento equivaleria a dar 
continuidade à debilitação do Estado no plano externo. Da 
mesma forma que domesticamente a ação do Estado deve 
ser adstrita ao mínimo e apenas àqueles interesses 
objetivamente coletivos, externamente seu papel é 
magnânimo – ainda que não exclusivo, vez que costuma 
oficializar os interesses privados; se no espectro doméstico 
há múltiplas fontes representativas legítimas e os direitos 
naturais são, como argumentado por Locke38, anteriores à 
própria existência do Estado, na ordem internacional o 

                                                 
38 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a origem, os limites 
e os fins verdadeiros do governo civil. Tradução  de Magda Lopes e Marisa Lobo da 
Costa. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 
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único cerne objetivo e incontestável de poder é o Estado, e 
tal é a razão pela qual ele deve se guiar pelos princípios 
hegelianos da moral objetiva39, segundo a qual a entidade 
estatal, em essência, passa a ser dotada de vontade 
própria e age motivada pela maximização do poder. Em 
outros termos, a unidade ética da política doméstica é o 
indivíduo, porquanto este mesmo indivíduo per se é 
irrelevante na política internacional, havendo um processo 
de agregação dos indivíduos que constituem uma nação em 
torno do Estado, que, a partir de uma “individualidade 
política instrumental”, passa a representar aquela mesma 
nação.  

 

Refundando as instituições da República 
 

As resistências a esse “projeto de 
redimensionamento do Estado” virão de múltiplas frentes, 
sendo que as de procedência externa são as mais débeis e, 
portanto, as que devem ser menos temidas. Isso se explica 
porque a prática da Realpolitik é uma conseqüência do 
poder doméstico – econômico, político e militar – 
consolidado, que se apresenta como um mero 
“reconhecimento” do status de potência. Assim, afigurar-
se-ia improdutiva e desnecessária a prática de uma política 
de poder por parte do Brasil nas atuais circunstâncias, visto 
que o País não dispõe de poder real para praticá-la, mas 
apenas de alguns dos elementos que, corretamente 
empregados, podem vir a convertê-lo em uma potência. Há 
um exemplo histórico de importância salutar para a 
compreensão desse raciocínio. Quando Frederico 
Guilherme, O Grande Eleitor, resolveu envolver a Prússia 
em uma “política de potência” na Europa seiscentista, 
apenas através da bravata cortesã e sem antes ter 
construído tal poder, seus resultados foram improdutivos e 
a Prússia não obteve nenhum ganho substancial. Seu neto, 
Frederico Guilherme I, empenhou-se em construir o poder 
prussiano, e seu bisneto, Frederico O Grande, executou tal 
poder. No fim do reinado deste último, a Prússia era uma 
das grandes potências européias. Ressalvadas as devidas 
proporções e contemporizações, tal lição deve ser 
instrutiva para as futuras lideranças que pretendam 
empreender um “projeto de potência” para o Brasil, 
ancorado nos princípios da democracia liberal e do 
federalismo.  

 

Na seara doméstica, as resistências são 
embrionárias e radicadas na própria cultura política 
nacional. Quanto ao fato de que a instrumentalização 
externa do poder será uma conseqüência de sua 
consolidação doméstica, não se trabalha com maiores 
empecilhos. No tocante à refundação das instituições 
republicanas, refundação esta precedida da metamorfose 
na cultura política, trata-se de um problema cujo custo 
político será alto. Deve-se agir no sentido de expurgar o 
laivo paternalista do cidadão comum, assim como 
promover mudanças que ponham termo ao clientelismo 
político, aos conchavos de grupos de interesse, às 

                                                 
39 Sobre o hegelianismo nas relações internacionais, ver KNUTSEN, Torbjorn L. A 
history of International Relations Theory. 2nd edition. Manchester and New York: 
Manchester University Press, 1998.  
  Sobre o conceito hegeliano acerca da moral objetiva do Estado, ver HEGEL, G.W.F. 
Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 
Grundrisse. Ditzingen: Reclam, 1995. 

coligações político-partidárias em primeira instância e às 
chamadas “legendas de aluguel”; é indispensável, ainda, 
que os grupos representativos da sociedade civil ou de 
tendências ideológicas no Congresso Nacional se agreguem 
em siglas partidárias mais estabelecidas; uma nova 
Constituição, eminentemente principiológica e 
organizacional, é também imprescindível; redução drástica 
das competências do Governo Federal;  fim do 
redistributivismo tributário da União e redução da carga 
tributária geral para índices da ordem de 15 a 18% do 
Produto Interno Bruto (PIB), bem como o fim dos impostos 
sobre a cadeia produtiva; adoção do sistema flat para o 
Imposto de Renda sobre Pessoa Física, concomitante à 
eliminação do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica; 
progressiva desestatização do Judiciário e estímulo às 
soluções conciliatórias; desfederalização do sistema de 
ensino superior público; extinção do Superior Tribunal de 
Justiça; adequação racional do establishment ministerial; 
extinção ou desfederalização da Justiça do Trabalho; 
encaminhamento ágil das medidas concernentes aos 
marcos regulatórios; completa abstenção do Governo 
Federal em relação à administração municipal; 
competência legislativa estadual em matéria civil, penal, 
tributária, processual e trabalhista; acréscimo da 
competência legislativa da Câmara dos Deputados em 
detrimento do Senado Federal; elaboração de uma nova 
legislação eleitoral federal que deverá dispor unicamente 
sobre os cargos eletivos federais, e que estipule o voto 
distrital para deputados federais, com os distritos eleitorais 
sendo estabelecidos pelas autoridades estaduais; enfim, a 
implementação de um processo radical de descentralização 
político-administrativa que não deve hesitar em sacrificar 
algumas máculas caras à cultura política pátria. Para 
tanto... 

 

Para tanto é necessário conquistar corações e 
mentes à causa da razão e difundir os princípios do 
Liberalismo clássico e do federalismo junto às massas. Ou, 
segundo o jargão político: ativismo. Que os vaticínios soem 
demasiadamente lógicos ou indiferentes: no esteio da 
democracia, as massas são conquistadas, e, em seguida, 
as instituições são remodeladas, ou, a adequar o nosso 
desidério, refundadas. Dá-se então início ao processo de 
construção do poder doméstico, e, uma vez que este esteja 
consolidado, à sua projeção na ordem internacional. Que o 
leitor não se engane: estamos a falar de Imperialismo, no 
sentido morgenthaliano40 do termo, que é o de envidar 
esforços com o propósito de alterar o status quo. A este 
País a vocação reservou uma posição de liderança que, não 
sendo corretamente assumida, culminará – como já está 
culminando – na sua acomodação à posição de gigante 
inerte, incapaz e de importância coadjuvante no concerto 
das nações. Na mais anglo-saxã e democrática acepção do 
termo: expandir (seu poder, e não seu território) ou se 
acomodar. Aos que argumentarem que os impérios sempre 
soçobram, que se responda que o mesmo ocorre aos 
homens. Pois que o propósito dos impérios, assim como o 
da vida, é perecer: o que importa é tão-somente o seu 
curso e o seu legado. 

                                                 
40 MORGENTHAU, Hans J. A política entre as nações: a luta pelo poder e pela paz. 
Brasília: Edunb, IPRI, 2003. pp. 97-145. 
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Por Dawisson Lopes 
 

"NATURE (the art whereby God hath made and governs the world) is by the art of man, as in many other things, 
so in this also imitated, that it can make an artificial animal. For seeing life is but a motion of limbs, the beginning 
whereof is in some principal part within, why may we not say that all automata (engines that move themselves by 

springs and wheels as doth a watch) have an artificial life? For what is the heart, but a spring; and the nerves, but so 
many strings; and the joints, but so many wheels, giving motion to the whole body, such as was intended by the 

Artificer? Art goes yet further, imitating that rational and most excellent work of Nature, man. For by art is created that 
great LEVIATHAN which is but an artificial man, though of greater stature and strength than the natural, for whose 

protection and defence it was intended; and in which the sovereignty is an artificial soul, as giving life and motion to the 
whole body." 

Thomas Hobbes in: Leviathan (1651) 
 
Thomas Hobbes é o nome do grande artista da Modernidade. Artista? É inegável que, ao primeiro pronunciamento, 

a afirmação choca. Diante de uma posição “herética” como a que se esposa nestas linhas, dirá o mais atônito: - “ora, até 
onde freqüentei os bancos de universidade, sei que Hobbes foi um filósofo – um pensador -, e não um artista!” O mais 
cínico, então, comentará: - “a arte da capa de Leviathan nem é lá tão bela para merecer do crítico de arte tamanha 
honraria!” O mais irônico, por sua vez, disparará: - “não sabia que o conselheiro Hobbes pintava as suas telas nas horas 
vagas”... A despeito de tamanho ceticismo, vale reiterar: Thomas Hobbes, por intermédio de sua obra-prima “Leviathan” 
(1651), fez-se o mais influente e impactante artista da Modernidade. Basta olharmos ao redor para entender como a sua 
arte, o seu artifício, o seu artefato, o seu homem artificial – o Estado moderno - modela e modula a vida de nós outros, 
míseros espectadores. 

 
Nascido próximo a Malmesbury, Inglaterra, o jovem Thomas Hobbes, em função da morte precoce de seu pai, 

viveria sob a tutela de seu abastado tio. Ingressou no Magdalen College, Oxford, onde permaneceria por cinco longos 
anos.  Em 1608, adquire a condição de preceptor do filho de William Cavendish.  Por esta via, conseguira Hobbes o 
tempo necessário para devotar-se aos clássicos da literatura.  Desencantado com as acrobacias intelectuais de um 
Aristóteles, Hobbes logo tomaria o historiador Tucídides como o seu modelo de intelectual. Conheceu Francis Bacon, em 
sua primeira excursão Europa continental adentro. Nos anos 1630, um passo definitivo: Hobbes se converteria ao 
cientificismo, seduzido pela Geometria Euclidiana. Também foi particularmente influenciado, o nosso artista, pelo italiano 
Galileo Galilei – segundo quem todos os corpos terrenos estão e permanecerão em movimento constante até que se lhes 
exerça força suficiente para a frenagem. O conceito de dinâmica de Galileo, o de corpos em incessante movimentação, 
leva Hobbes a postular que todo homem é movido (eis, portanto, a idéia galiléica de movimento, de moção) por 
sensações, desejos, apetites, paixões. Justamente os elementos que, em um estado racionalizado de equilíbrio, deverão 
ser controlados, contidos, estabilizados. 
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Leviathan (1651) foi claramente a obra-prima de Hobbes. O homem não é bom por natureza, Hobbes alega, e sim 
um hedonista egocêntrico - "of the voluntary acts of every man, the object is some good to himself".  Como os motivos 
do homem eram, no seu estado natural, guiados por um auto-interesse pouco esclarecido, eles poderiam, se não 
contrabalançados, trazer conseqüências altamente deletérias.  Deixados ao léu, humanos, propelidos por uma dinâmica 
inerente, chocar-se-iam uns com os outros.  Hobbes vislumbrou que tal sociedade hipotética corresponderia ao "estado 
de natureza" – estágio anterior ao estabelecimento do Estado civil, constitucional, com o imperativo da lei.  Suas 
conclusões desalentavam: a vida humana seria "solitária, pobre, nojenta, abrutalhada e curta", uma "guerra de todos 
contra todos". Para manter a paz social e a confiança entre os homens, então um artifício - um Leviathan -  seria forjado 
pelo contrato social entre os homens.  Este Leviatã é o Estado - seja sob a forma do monarca absolutista, seja sob a 
forma do parlamento democrático, pouco importa. Importa que ao Estado seja concedido o monopólio sobre o recurso 
legítimo à força e a autoridade absoluta sobre os súditos/cidadãos. Em troca, este Estado exercitaria os seus músculos 
em prol da manutenção da paz (punindo condutas “desviantes”). A rigor, todo poder passava a depender inteiramente 
do desejo do corpo de cidadãos. Por isso, o Estado teria um incentivo natural para não abusar da força. Não há garantias 
de que ele, vez ou outra, não incorra em más condutas. Mas, quando o Leviatã recorre à força, fique bem claro, ele tem 
de arcar com as conseqüências. Um Leviatã não pode ser leviano. 

  
A engenhoca cerebral de Hobbes é poderosa. Como laico, e bom geômetra, o pensador projetou, baseado em 

conhecimentos matemáticos, dois pontos eqüidistantes – quais sejam, o “estado de natureza” e o “estado da política” 
(Leviatã) – para simbolizar os dois estágios extremos da vida em sociedade: um primeiro, marcado por desordem, 
incerteza, medo, instabilidade, crueza, brutalidade, guerra de todos contra todos; um segundo, em que a desordem, as 
incertezas e as instabilidades do primeiro momento poderiam ser bastante mitigadas, senão superadas. Essa etapa seria 
possível mediante a racionalização progressiva dos instintos humanos, condição alcançável por intermédio do 
recrutamento de um “soberano”, a partir de uma comunidade de iguais, para impor a ordem social. 

 
Neste momento da narrativa, dois pontos saltam aos nossos olhos: em primeiro lugar, é interessante notar como 

Hobbes, ao professar uma visão radicalmente igualitarista do ser humano, refunda as convicções clássicas sobre o status 
dos indivíduos ao nascimento. Em segundo lugar, é notável que, desse igualitarismo (portanto, horizontalidade entre os 
homens), tenham derivado formas bastante mais verticalizadas da gestão do “público”. O Leviatã é, por si, a encarnação 
mais representativa desse novo estado de coisas. Permitam-me: de um novo, absolutamente novo, estado das artes. 

 
Sociologicamente, antropologicamente, cronologicamente, é Leviathan uma obra coerente? Dificilmente, é o que 

nos afiançam os entendidos do assunto. Logicamente, contudo, Leviathan seduz. É um teorema antropo-lógico do 
Estado; é, antes, um libelo do antropocentrismo; para mais, é o emblema do Renascimento Europeu; é a fundação 
política da Modernidade. O seu legado em nosso ideário ocidental – e universal – é indiscutível. O artesanato de Hobbes 
– o Estado moderno – fincou raízes por demais profundas em nossas vidas cotidianas. Mas uma última contestação 
remanesce: a Política, desde quando é ela uma arte? Retruco: e desde quando não é ela uma arte? Uma invenção 
humana? Uma projeção de valores? Um artefato, um artifício, uma artimanha? A Política - arteira que só ela - é, e não 
poderá deixar de ser, arte. “A arte do possível” para os pessimistas. “A arte do impossível” para os otimistas. A arte de 
um Thomas Hobbes. 
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RREELLeeiittuurraass  
 

AA  PPrrúússssiiaa  rreevviissiittaaddaa  
 

AA  OOBBRRAA::    
 

HAFFNER, Sebastian. Preußen ohne Legende. 5 
auflage. Hamburg: Btb Bei Goldmann, 1998 
 
por Lindolpho Cademartori 
 

Suum cuique - a cada um o que lhe é devido. Não fosse essa a inscrição gravada na Águia Negra, a mais 
alta comenda militar prussiana, poderia ser, por bem, o mote do maior prodígio da razão de Estado: o Reino da 
Prússia. Mas nações, bem o sabemos, reclamam seus mitos, e talvez a razão pela qual a Prússia não reclamou 
nenhum seja a de que ela jamais foi um Estado nacional, mas um Estado racional. 

  
Ou talvez porque tenha sido, ela própria, um mito. Um mito paradoxal, bem entendido, por se tratar de 

um mito da razão - ou, caso se prefira, da razão de Estado. É o que nos faz crer cada uma das 536 páginas do 
tratado Preußen ohne Legende, do historiador – prussiano de nascimento - Sebastian Haffner (1907-1999). 
Prússia sem lenda (que seria a tradução literal do título alemão) é simultaneamente um tour de force e um 
capricho intelectual bem-sucedido do germanólogo que, já no quartel final de sua existência –a obra foi lançada 
em 1979 -, decidiu-se por dar sua peculiaríssima versão da história prussiana. Se méritos sobram ao livro, dois 
deles, em larga medida complementares, contribuem para remover a roupagem de lendas que envolve o objeto do 
autor: o preconceito que sempre enxergou na Prússia um bastião do militarismo e do autoritarismo, precursores 
do nacional-socialismo, e a suposta “missão alemã” da Prússia, que Haffner desqualifica de pronto e com 
argumentos robustos. Quanto ao militarismo e ao autoritarismo, Haffner é – feito raro – categórico e específico: o 
militarismo prussiano era uma contingência geopolítica e uma conseqüência da própria raison d´être do Estado 
prussiano; em contrapartida, o que por vezes é tido como “militarismo exacerbado” pelos historiadores 
contemporâneos era apenas uma versão mais disciplinada e radical do fenômeno que se difundiu por toda a 
Europa após a Paz de Vestáflia (1648), qual seja a nacionalização dos exércitos e a extrema militarização dos 
aparatos estatais. Já o estigma do autoritarismo foi, segundo Haffner, uma detração calculada dos vizinhos da 
Prússia, que foram por ela sublimados em razão da tolerância religiosa, da indiferença política e da xenofilia do 
Estado prussiano. A tão propagada “missão alemã” da Prússia é desconstruída sem maiores cerimônias: a 
ascensão da Prússia só foi possível após a destruição do poder do (Sacro) Império Germânico, em 1648, e o 
surgimento do Império Alemão em 1871 assinalou o início de sua “longa morte” (lange Sterben). Não obstante ser 
um Estado anti-nacionalista por excelência, a Prússia clássica, das láureas militares e estratégicas, foi um produto 
do século XVIII, época em que os Hohenzollern não cogitavam a hipótese de ter a Prússia à frente de um processo 
de unificação dos povos alemães. Nos deteremos nesse tópico mais adiante. 

  
O que distingue Haffner dos demais historiadores germanistas talvez seja a forma apaixonada, quase 

hegeliana, com que trata a história prussiana. “Quase hegeliana” porque, diferentemente de Hegel e seu 
germanismo travestido, ele procura se distanciar dos fatos porquanto se detém em uma análise anti-acadêmica 
dos mesmos; em uma analogia próxima, ele reconhece seu “amor”, sem, porém, negligenciar-lhe os “defeitos”. 
Destaca-se positivamente em relação a Hans-Joachim Schoeps41 porque, ao contrário de Schoeps, não faz de sua 
obra um panfleto ativista que vez ou outra deixa transparecer suas simpatias pela restauração da monarquia dos 
Hohenzollern; comparado a Leopold von Ranke42, cabe a Haffner o mérito – ou a vantagem – de poder auscultar a 
história-alma da Prússia após sua extinção, o que as circunstâncias temporais impediram Ranke, nascido em 1795, 
de fazer. A chamada “escola germano-prussiana” de Heinrich von Treitschke, por outro lado, peca pelo ativismo 
nacionalista e pela leitura tendenciosa da história prussiana, segundo a qual a Prússia sempre teve como finalidade 
a consecução da “missão alemã”, e que as desgraças pelas quais a Prússia passou em 1806 foram 

                                                 
41  Preußen – Geschichte eines Staates. (München: Ullstein Tb, 2001) 
42 Preußische Geschichte 1415-1871. (Goldmann: München, 1985) 
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responsabilidade do “elemento polonês” integrado à sociedade prussiana. Treitschke, porém, é uma cria do 
nacionalismo alemão que se difundiu após 1813 e um dos artifíces da esculhambação histórica que, nos séculos 
XIX e XX, situou a Prússia como o instrumento-líder da “unificação dos povos germânicos”,  lenda que Haffner se 
propõe a destruir. 

 
A “proto-Prússia” 

  
 No princípio, foi o land grab empreendido pelas ordens monásticas que, em nome do Sacro Império 

Romano-Germânico (doravante Império Germânico, e com razão, pois que de Roma tomava apenas a 
denominação e a retórica universalista católica), colonizaram as terras pagãs do norte da Europa. Coube a uma 
dessas seitas eclesiásticas, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, no século XII,  civilizar um dos povos pagãos que 
viviam às margens do Báltico. Por mais estranho que possa soar, tais bárbaros atendiam pelo nome de prussianos, 
e, ocorrência rara na história das conquistas, os civilizadores da Ordem Teutônica, depois de brutal cristianização 
(com métodos que o próprio Imperador por certo desconhecia) dos pagãos, adotaram o nome da tribo vencida. 
Imbuídos de um forte espírito cruzado, esse grupo de homens com uma vontade de poder hipertrofiada logrou 
materializar, após sucessivas revoltas dos prussianos, um aparato estatal que já nos séculos XIII e XIV se 
destacava pela eficiência e pela relativa tranqüilidade administrativa de que gozava. As conquistas da Ordem não 
devem, nesse sentido, ser menoscabadas: nas condições geográficas, econômicas e climáticas mais improváveis, 
em meio a hordas bárbaras cujo primitivismo era desolador e cuja forma de organização social era tribal, os 
cavaleiros teutônicos estruturaram um Estado cuja eficiência administrativa superava a do próprio Império em 
seus dias de glória. Os métodos utilizados para tal propósito não eram, certamente, os mais louváveis; de toda 
sorte, porém, não eram inusuais: o trato reservado pela Cristandade aos povos pagãos nunca primou pela 
misericórdia, e as eminências eclesiásticas sempre encontravam alguma providencial interpretação das escrituras 
que permitisse a um grupo de cavaleiros degolar bárbaros que não se convertessem tão-logo vissem o estandarte 
da cruz. O que, obviamente, não causa espanto, tendo em vista que pautas políticas e religiosas eram uniformes 
durante a Idade Média. 

  
E havia, a oeste do rio Oder, a colônia Ascânia nos rios Spree e Havel, que, após sucessivas – e bem-

sucedidas – expansões patrocinadas pelo Império, viria à luz da História como o Margraviado (Principado) de 
Brandemburgo. A metamorfose, porém, não se anteciparia: quando Albrecht, o Urso, iniciou a dinastia Ascânia no 
século XIII e transformou um descampado de terras pagãs e porções que pertenciam aos Wends43 em uma colônia 
respeitável, a região passou a ser uma das jóias do Império, e os próprios ascânios eram vistos com prestígio 
entre a corte imperial. A extinção da dinastia, um par de séculos mais tarde, devolveu o Margraviado de 
Brandemburgo ao festival de desmandos e barbarismos que vigia antes da criação da colônia ascânia, e foi apenas 
em 1415 que o Imperador, ciente das pilhagens de barões cujos compromissos com o Império eram meramente 
verbais e do iminente perigo de que os suecos e/ou os poloneses se apossassem do principado, despachou para a 
região uma das muitas casas reais que protagonizavam o beija-mão imperial característico do fim da Idade Média: 
os Hohenzollern.  

    
No mesmo ínterim cronológico, eclodiu na Prússia a guerra entre a Ordem Teutônica e a Polônia, 

resultando na derrota da Ordem em 1466, na incorporação da Prússia Ocidental (Westpreußen) à Polônia e na 
submissão da Prússia Oriental (Ostpreußen) à coroa polonesa, ainda que o domínio de facto permanecesse em 
mãos da Ordem. Face à desgraça dos cavaleiros teutônicos, o Império não moveu uma única viga, militar ou 
política, para auxiliar os civilizadores daquela distante terra báltica, o que justifica a pouca deferência do último 
Grão-Mestre da Ordem Teutônica ao declarar, em 1525, a dissolução do Estado da Ordem, que a partir de então 
passava a ser o Ducado da Prússia. E não haveria, 176 anos mais tarde, um Reino da Prússia, se esse último 
Grão-Mestre não fosse um Hohenzollern, dando assim azo à co-união do Ducado da Prússia – vassalo do rei 
polonês – ao Brandemburgo, em 1568. Esvaído meio século, as circunstâncias – sempre com o acaso tendo um 
papel fundamental no curso dos acontecimentos – permitiram, em 1618, a união pessoal entre o Ducado da 
Prússia e Brandemburgo, viabilizado majoritariamente em razão do engajamento do Império no que viria a ser a 
Guerra dos Trinta Anos. Em 1618, a “idéia” da Prússia e as quimeras do acaso acenavam para a ascensão de um 
astro que, no século XVIII, ocuparia um major role na mesa de apostas que seria a Europa setecentista. 

 
“Travailler pour le Roi de Prusse”  

 
 A história da “proto-Prússia” – ou, se assim o quiserem, a pré-história (Vorgeschichte) da Prússia – 

nos 83 anos entre 1618 e 1701 é, qual nos séculos precursores, uma afortunada convergência de acasos. Que o 
Império não tenha esmagado-a na Guerra dos Trinta Anos; que poloneses e suecos não a tenham fatiado na Paz 
de Vestfália; que a destruição que os exércitos mercenários promoveram em Brandemburgo entre 1618 e 1648 

                                                 
43 Os Wends eram um povo tribalmente organizado que vivia no norte da Alemanha, principalmente na Marca de Brandemburgo. Como os prussianos, foram tardiamente cristianizados. 
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não tenha se alastrado para o leste e chegado à Prússia Oriental: todos são fatores sobre os quais a sorte exerceu 
uma influência preponderante. A Prússia pós-1648 – o Ducado, pois que o Reino ainda não existia – açambarcou 
importantes porções territoriais no Reno, e daí em diante assistiu-se a um crescendo de poder que, embora não 
fosse sempre territorialmente correspondido, era moralmente assimilado. Aquele a quem seus contemporâneos 
chamaram de “O Grande Eleitor” logrou feitos que a pompa se ocupou de maximizar:libertou a Prússia Oriental da 
suzerania polonesa em 1660, conquistou a Pomerânia aos suecos na década seguinte e concebeu um projeto de 
Estado que almejava a coesão territorial da Prússia. Mas que o leitor, inebriado pelos sucessos do Grande Eleitor, 
não se deixe enganar: a pecha que a realeza européia atribuiu a Frederico Guilherme  - O Grande Eleitor - era 
simultaneamente uma reverência e uma chacota. Seus êxitos foram, de forma inconteste, memoráveis; mas, 
ainda assim, ele não era mais do que Margrave de Brandemburgo, Duque da Prússia, Conde daqui e Marquês 
d´acolá – não era, em suma, um Rei. Chamá-lo de Grande Eleitor era, assim, como cognominá-lo de “Grande 
Anão”. E Frederico Guilherme não foi mais do que isso. 

  
Cumpriu ao seu sucessor – Frederico III, eleitor de Brandemburgo, e, a partir de 18 de janeiro de 1701, 

Frederico I, Rei “na” Prússia – dar cabo à sua pretensão. A fundação do Reino da Prússia foi, com um mínimo de 
exagero, uma provocação bem-sucedida, mas aí a sorte já não mais exercia tão fundamental influência. O poder 
do Imperador, erodido desde 1648, era tosco; a Ordem Teutônica, por mais que vociferasse contra o 
reconhecimento do novo reino, foi voto vencido; o big deal do jovem Reino da Prússia era, pois, com a Polônia. E, 
contra todas as expectativas, triunfou. Frederico tinha uma coroa e a palavra “Reino” tinha um que de místico, 
assim como “democracia” hoje seduz até mesmo o mais roto analfabato político. O meteoro ascendia. 

  
A láurea de Frederico I foi protocolar: ele apenas teve a coragem, e foi agraciado pelas circunstâncias 

favoráveis, de materializar a vontade d´O Grande Eleitor. Seu filho, Frederico Guilherme I, se empenhou na 
construção do poder militar em bases domésticas; seu neto, Frederico, O Grande, executou tal poder. Foram, 
ambos, bem-sucedidos, em contraste com os malogros d´O Grande Eleitor, que tentou viabilizar os dois em um 
único tempo. E a História pariu a lenda quando o trono austríaco vagou em 1740,e Frederico aproveitou a 
momentânea convulsão política em Viena para anexar a Silésia à Prússia. Em oito anos de guerra – 1740-48 -, o 
Rei da Prússia trocou de lado, violou alianças, lavrou paz em separado: levou três grandes potências européias à 
guerra – França, Áustria e Rússia -, e, ao fim da mesma guerra, nenhuma delas havia obtido nenhum ganho, à 
exceção da própria Prússia, que manteve a Silésia. Nous avons tout travailler pour le roi de Prusse – “Nós todos 
trabalhamos para o Rei da Prússia”, lamentou um diplomata francês. A expressão “travailler pour le roi de Prusse” 
passou a significar, desde então, muito trabalho por nada. 

  
O Grande fez a guerra de novo, e a fez da mesma forma ilustrativa, quase esportiva, com que havia feito 

em 1740. Frederico conquistou a Silésia aos austríacos e a Prússia Ocidental aos poloneses. A conquista da Prússia 
Ocidental era perfeitamente justificável, pois precisava de um “corredor” (ao qual o século XX somaria o adjetivo 
“polonês”) entre a Pomerânia e a Prússia Oriental. Mas, no que tange à Silésia, a Prússia dela não precisava, e 
com isso Frederico deu cria ao que Haffner chama de “revolução diplomática” na Europa iluminista. Ao imiscuir a 
Prússia em assuntos pan-europeus, Frederico O Grande deu monta ao dragão: em 1756, ocupou a Saxônia, 
deflagrando, deliberadamente, a Guerra dos Sete Anos. Tragou contra si a tróica austro-russa-francesa e, uma vez 
mais, a sorte abraçou seus granadeiros. Bateu os austríacos em Leuthen, os franceses em Rossbach e os russos 
em Zorndorf, para depois ser sumariamente surrado pelos três. A morte da czarina44 salvou seu reino, e, em 
1763, as potências esgotadas lavraram uma paz, meio “a la Compiègne”, em Hubertusburg. A lenda atingia a 
maturidade, e o meteoro prussiano brilhava pela coroa de Frederico. Não houve, em nenhum outro período, uma 
projeção tão gloriosa do Reino da Prússia, fosse para seus próprios súditos ou para uma Europa que, em bloco, 
não conseguiu derrotar os granadeiros de Potsdam! 

  
Réquiem em Versailles 

 
 A quase-ruína avizinhou-se em 1806. Após um continuum de florescimento cultural, conversão de 

Berlim em meca do romantismo, estabilidade geopolítica e crescimento territorial – partilhas da Polônia, anexação 
do Memel, gracejos territoriais napoleônicos compreendendo a Renânia, Hannover, Hesse-Darmstadt e 
virtualmente todo o Norte da Alemanha -, a Prússia mudou de lados, declarou guerra à França e foi humilhada em 
Jena e Auerstädt. Esteve próxima da dissolução (tendo sido poupada pela intervenção do czar Alexandre junto a 
Napoleão), promoveu reformas políticas, econômicas, jurídicas e institucionais internas, e, em 1813-14, tomou 
parte nas “Guerras de Libertação” que pavimentariam o caminho para o nacionalismo germânico, e, por 
conseqüência, a ruína da Prússia. No Concerto Europeu era, nominalmente, uma das “cinco grandes”: mas era, 
também, uma potência domada, semi-independente, premida pelas contingências da Realpolitik orquestrada por 

                                                 
44 Elizabeth, que foi sucedida por Pedro III.  Pedro nutria uma admiração tal por Frederico, O Grande, que não só lavrou a paz com a Prússia como combateu ao lado desta durante os seis 
meses de seu reinado. Seu assassinato, em julho de 1762, levou sua esposa Catarina – posteriormente “A Grande” – a preservar a paz com a Prússia, mas também à retirada da Rússia do 
conflito.   
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Metternich. Não se tratava mais da Prússia pan-européia de Frederico O Grande, empreendendo guerras por conta 
e risco e meando todas as pautas políticas do Velho Mundo. Assemelhava-se mais a um Estado paradoxalmente 
senil, cujo algoz propiciou-lhe seu ápice, e, ao mesmo tempo, guiou-lhe a um suicídio triunfal. A Era Metternich, 
de 1815-1848, imprimiu aos soberanos prussianos um puritanismo que destoava do desprendimento e do 
Aufklärung da Prússia de Frederico O Grande. Após 1848, a restauração de Metternich soçobrou e os 
nacionalismos – o alemão incluído – triunfaram. As guerras de 1864 e 1866, respectivamente contra a Dinamarca 
e a Áustria, foram um display de poder frívolo, um anseio por glória derradeira, um exército que, ao último 
instante, massacra seus oponentes para então ruir seus flancos, em exaustão. A guerra contra a França, de sua 
feita, foi um requiem regido por Bismarck, e a Prússia então implodiu no Império Alemão inspirando a mesma 
apoteose com que deixou os escombros do Sacro Império Germânico e ascendeu ao firmamento das grandes 
potências européias. Emulou as escrituras, pois da Alemanha veio, e à Alemanha retornou.  

 
O legado e a tragédia: fazendo justiça à Prússia 

 
 É necessário enfatizar: a Prússia morreu. Sua idéia de Estado está vinculada a um contexto em que 

os Estados eram racionais, e não nacionais. O breve intermezzo entre as guerras religiosas e as guerras nacionais 
permitiu um século e meio em que a política era um assunto de Estado alheio às massas, e foi nesse ínterim que a 
Prússia brilhou como uma jóia da razão de Estado. Resta a pergunta: o que vitimou a Prússia? Trata-se de uma 
indagação não esclarecida diretamente por Sebastian Haffner, mas ainda assim nós é possível concluir, com 
favorável margem de acerto, as razões de sua ruína: a Prússia tornou-se obsoleta. Se a racionalidade iluminista 
lhe permitiu florescer, o nacionalismo das massas usurpou-lhe a raison d´être. Em 1740 – início do reinado de 
Frederico O Grande -, o nacionalismo era um fenômeno desprezível; em 1871, era irresistível. É difícil crer que 
alguém deseje, sinceramente, seu “ressurgimento”  – a Prússia e as idéias que lhe permitiram existir estão 
mortas, e o que está morto não retorna à vida. 

 
 Isso não nos isenta, todavia, de analisar, em retrospectiva histórica, o legado da Prússia, ou, com 

menos propriedade, o que se convencionou chamar de “Prussianismo”. A Prússia jamais foi uma nação 
organicamente constituída, a exemplo da França, da Inglaterra ou de Portugal: seu Estado foi um construto 
mecanicista, uma obra da engenharia política iluminista cujas engrenagens funcionaram harmonicamente por um 
século e meio. Não havia na Europa setecentista uma única potência cuja administração e burocracia fossem tão 
eficientes quanto a prussiana, cujo Exército – à época de Frederico O Grande – pudesse ser qualitativamente 
comparado aos granadeiros prussianos, cuja tolerância religiosa se aproximasse da absoluta indiferença do Estado 
prussiano em relação aos credos ou que a xenofilia fosse tão latente quanto no reino dos Hohenzollern. No terceiro 
quartel do século XVIII, um entre cada quatro prussianos era francês, holandês, austríaco ou escocês. À exceção 
da Inglaterra, a Prússia era o único Estado em que a tolerância religiosa era um realidade prática, com a ressalva 
de que o Estado prussiano jamais teve um braço como a Igreja anglicana. As terras prussianas jamais 
presenciaram guerras religiosas e o Estado se detinha na mais absoluta indiferença (um pietismo negativo, por 
assim dizer) em relação à crença de seus súditos; bruxas eram assadas na Nova Inglaterra e protestantes erm 
perseguidos na França enquanto a Prússia despontava, qual um corpo estranho, como o Estado mais esclarecido e 
tolerante de sua era. A aristocracia boçal dos Bourbons saqueava o Tesouro francês e os ingleses arruinavam suas 
riquezas na guerra contra a França na América, ao passo que a burocracia prussiana executava os comandos do 
engenho estatal com maestria e austeridade. Enquanto a razão vigiu, a Prússia escalava seus prodígios.  

 
 A modernidade a atropelou. Sem par no esclarecimento setecentista, perdeu sua razão de ser na 

explosão nacionalista do século XIX. Agigantou-se ao ponto de se fundir na Alemanha unificada, e, assim, perder a 
identidade que nunca teve. Seu ethos foi deturpado para servir à vulgaridade do nacionalismo das massas, e em 
uma geração o provincianismo deslumbrado da Alemanha guilhermina tratou de incutir na historiografia germânica 
uma tal “missão alemã” à Prússia, “missão” esta que jamais existiu. Prússia e Alemanha jamais foram entidades 
compatíveis: a Alemanha foi uma concretude romântica, fomentada pela paixão nacionalista e arrebatada pelo 
orgulho racial e lingüístico; a Prússia foi uma abstração racional, movida unicamente pela razão de Estado e pelo 
cálculo mecânico, onde o orgulho étnico-racial jamais existiu (vide a assimilação dos poloneses após a partilha da 
Polônia e a presença de poloneses étnicos entre os Junkers prussianos) e a língua alemã era tida em tão baixa 
conta que foi necessário que Bismarck, na década de 1860, vetasse o uso do francês nos documentos oficiais. O 
período áureo da Prússia é exatamente o de maior debilidade da Alemanha como um todo, e o triunfo alemão em 
1871 significou o fim da Prússia enquanto Estado soberano. No instante derradeiro, o propósito, a “missão” à qual 
a Prússia se dedicou foi, liricamente, o imperativo categórico de Kant: tratar a todos, seja na sua própria pessoa 
ou nas dos demais, sempre como um fim em si mesmo, e jamais como um meio. Pois bem: o Reino da Prússia foi 
um fim em si mesmo, que, em seu bojo, estendeu ao Ocidente um dos mais refinados legados político-culturais do 
Iluminismo. A Prússia, metáfora de si própria, “trabalhou para o Rei da Prússia”!  
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 Legou ao Ocidente a tolerância religiosa, a eficiência burocrática, a disciplina marcial, obras 
máximas do pensamento estratégico, o ideário xenófilo, a indiferença do Estado em relação àquilo que não o 
concerne e o dúbio dever ético que cada indivíduo tem para com o Estado e para consigo mesmo. As detrações 
sobre sua História não procedem – seus vizinhos mais a invejavam do que a temiam. Teve, segundo Haffner, uma 
“lenta morte”, que se inicia em 1871 e se estende até 1932, quando do golpe constitucional de von Papen contra o 
governo estadual prussiano de Otto Braun. O ridículo a que Hindenburg se prestou em 21 de março de 1933, ao 
lado dos nacional-socialistas, serviu apenas para macular a imagem da Prússia e vinculá-la, desonestamente, ao 
nacional-socialismo. Os que se escoram nessa tese – de que Frederico O Grande e Bismarck foram precursores de 
Hitler – se prostram à ignorância e se esquecem que desde 1871 o cosmopolitismo prussiano foi degenerando em 
um provincianismo chauvinista por parte de alguns Junkers, até que antes mesmo da I Guerra Mundial não 
existisse mais uma “identidade regional” prussiana, em razão da formação heterogênea e mecânica da Prússia. 
Quanto ao Decreto 46 de 25 de fevereiro de 1947, do Conselho de Controle Aliado, extinguindo o Estado da 
Prússia e qualificando-o como “um bastião de militarismo e reação”, foi não só a “violação de um cadáver” como 
uma falta de respeito cínica, superficial e cretina da qual os Aliados – ao menos os ocidentais, vez que Stálin era 
particularmente afeito a mentiras históricas – poderiam ter se poupado. Desde então a Prússia ingressou, pelo 
expediente dos tolos, nos anais da história universal como um modelo de autoritarismo, militarismo e atrocidades, 
o que jamais correspondeu aos fatos.  

 
 Se Haffner comete um deslinde, ele diz respeito a uma de suas hipóteses sobre a Prússia. Segundo 

o autor, a existência da Prússia era perfeitamente dispensável e o mundo poderia ter prosseguido sem ela; 
noutros termos, ele afirma que a artificialidade do Estado prussiano transcendeu sua própria natureza e se 
projetou no papel que a Prússia desempenhou na ordem internacional dos séculos XVIII e XIX. Isso não poderia 
estar mais equivocado: o mundo como ele é nos dias correntes jamais poderia existir sem a Prússia. Os Estados 
Unidos da América devem parte das circunstâncias que lhe permitiram existir a Frederico O Grande e seu apetite 
estratégico que deflagrou a Guerra dos Sete Anos, expandiu o teatro de guerra para a América, contrapôs ingleses 
e franceses e, enfim, arruinou o Tesouro inglês ao ponto deste tentar descontar o prejuízo nos colonos da Nova 
Inglaterra. A situação desoladora em que a França se meteu após as guerras contra os ingleses na América e 
contra os prussianos na Europa foi imprescindível à desordem e agitação sociais que pariram a Revolução 
Francesa, e não fosse a Guerra dos Sete Anos e suas conseqüências, é plausível que a revolução não estourasse 
em 1789. 

 
 Não haveria nacionalismos, Napoleão Bonaparte seria mais um corso ordinário, as ameaças às 

monarquias não se concretizariam, Karl Marx talvez não tivesse tido tão profícua carreira como intelectual 
revolucionário, Clausewitz não teria escrito o seu “Da Guerra”, a Alemanha não seria unificada, a I Guerra Mundial 
não teria eclodido, a Revolução Russa não teria ocorrido, o nacional-socialismo não teria existido,... Guerra Fria 
entre quem? Os Estados Unidos provavelmente não se teriam tornado independentes em 1776,  as colônias luso-
espanholas na América não se teriam tornado independentes no início do século XIX (pois que não teria havido as 
Revoluções Americana e Francesa para inspirá-las), o capitalismo liberal se restringiria às ilhas britânicas, a 
tolerância e a liberdade política seriam idéias marginais: enfim, o Ocidente é inconcebível sem o papel 
desempenhado pela Prússia. Que a geração atual e as futuras saibam disso certamente contribuiria para que se 
fizesse justiça à história daquele que foi o maior espetáculo da engenharia política do Ocidente. 
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Teste  aqui  seus  conhecimentos ! 
 

1. Entre 1992 e 2000, quantas operações de 
manutenção da paz foram estabelecidas na ONU? 

 
a) 15; 
b) 10; 
c) 26; 
d) 32; 
e) 21. 
 

2. Considera-se que o conceito moderno de 
Soberania foi primeiramente articulado: 

 
a) por Marsílio de Pádua; 
b) por Hobbes; 
c) por Bodin; 
d) por Bossuet; 
e) por Grotius. 

 
3. O grupo sérvio nacionalista “Mão Negra”, no 

começo do século XX: 
 

a) Teria inventado o atentado à bomba; 
b) Assassinou o herdeiro do trono austro-húngaro 

em 1914; 
c) Matou o czar russo Alexandre II; 
d) Aliou-se a Lênin na tomada do Palácio Imperial 

em 1917; 
e) Planejava explodir Paris durante a I Guerra 

Mundial. 
 

4. Eric Hobsbawm caracteriza o período 1914-1945 
como: 

 
a) Uma longa guerra mundial análoga à famosa 

“guerra dos 30 anos”; 
b) O breve século XX; 
c) O tempo em que o mundo esteve próximo de 

acabar; 
d) Apogeu e queda da Europa; 
e) A transição do capitalismo imperial para o 

Fordismo. 
 

5. “O Exército Vermelho também sofreu muitas 
derrotas antes de vencer os nazistas”. Esta frase 
foi recentemente proferida: 

 
a) Pelo secretário de Defesa dos EUA, Donald 

Rumsfeld, referindo-se aos atentados 
terroristas no Iraque; 

b) Pelo presidente russo Vladimir Pútin, referindo-
se à guerrilha chechena; 

c) Pelo primeiro-ministro chinês, referindo-se à 
luta contra a AIDS; 

d) Pelo líder egípcio Hosni Mubarak, referindo-se 
ao terrorismo islâmico; 

e) Pelo líder do governo Lula na Câmara dos 
Deputados, Aldo Rebelo, na votação do salário 
mínimo de 260 reais. 

 
 

 
6. O maior credor mundial, na atualidade: 
 

a) Os Estados Unidos; 
b) Os fundos de pensão privados japoneses; 
c) A Alemanha; 
d) O Japão; 
e) A China. 
 

7. Não obstante contribuir com menos de 2% do 
orçamento da ONU, este Estado mantém dívidas 
superiores a 100 milhões de dólares com a 
organização. Trata-se: 

 
a) Do Iraque pós-Saddam; 
b) Do Afeganistão; 
c) Do Haiti; 
d) De Portugal; 
e) Do Brasil. 

 
8. Dos 25 bilhões de dólares gerados pelo petróleo 

extraído no Iraque pós-invasão, que seriam 
destinados ao “povo iraquiano”, sabe-se com 
certeza a destinação de aproximadamente: 

 
a) 4%; 
b) 15%; 
c) 60%; 
d) 33%; 
e) 90%. 
 

9. O escritor inglês Jonathan Coe recentemente 
traçou um paralelismo entre a queda dos 
governos trabalhistas ingleses na década de 
1970 e: 

 
a) O fim da Era Hippie; 
b) A morte de John Lennon (“o sonho 

acabou”); 
c) Apocalipse Now; 
d) A decadência do chamado Rock Progressivo; 
e) O surgimento do Punk Rock. 
 

10. A letra do proscrito hino nacional da Alemanha 
de Weimar e do Nazismo, “Das Lied Der 
Deutschen”, iniciava-se com o seguinte dito: 

 
a) “Marchem soldados do amanhã”; 
b) “Lutar, lutar, lutar, pela glória dos bravos”; 
c) “Alemanha, Alemanha, sobre todos os 

demais, sobre todos os demais no mundo”; 
d) “Prevaleceremos”; 
e) “É chegada a hora da vitória”. 

QQQuuuiiizzz!!!   por Carlos Frederico Gama 

Nota: a chave do Quiz encontra-se ao final da última página. 
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