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eeddiittoorriiaall
OO  oouuttoonnoo  ddaass  bbaannaanneeiirraass
Da reedição parcial de 1958 e da maturação do soft pow
brasileiro

“A nação é uma construção d
Ernest Ren

Que o futebol brasileiro é, a um só tempo, o
mais técnico e artístico dos jogados por
seleções nacionais, não restam dúvidas -
das históricas ou conceituais. Somos os
melhores do mundo mesmo. Na gíria do
futebol internacional, os prepotentes
franceses são Les Bleus; o pomposo e
pouco vitorioso selecionado inglês é
agraciado com a nobiliarquia de The English
Team; à seleção brasileira cabe a honraria,
já inconstestável, de A Seleção. O
respeitado historiador Eric Hobsbawm
discorrera, com elegância e precisão
peculiares, sobre o talento dos nossos
conterrâneos com uma bola no pé: “e
quem, tendo visto a seleção brasileira em
seus dias de glória, negará sua pretensão à
condição de arte?”1 Na modalidade
esportiva mais praticada, assistida,
lucrativa e provocadora de paixões no
mundo, somos o hegemon.

O Haiti é só o 91o colocado no
ranking da FIFA, e absolutamente
inexpressivo futebolisticamente. Pois que o
Brasil jogou um amistoso internacional
contra o timeco haitiano, em um estádio
que em nada devia à várzea mais próxima
da casa do leitor. O desconhecido futebol
da pátria de Toussaint Loverture é tão sofrível quanto
sofrido é seu povo – aquele mesmo da guerra civil
para depor o ex-presidente Aristide, e em que a
distribuição de papéis entre algozes e vítimas do
destino pátrio preconiza tarefa tão infausta. Pois, foi
por solicitação do primeiro-ministro Gerard Latortue,

                                                
1 HOBSBAWM. Eric. Era dos Extremos: o breve século XX. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995. p. 197
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2 Um dado, no mínimo, curioso da política internacion
reforma do Estádio Silvyo Cato. O gramado artificial,
a colocação de cadeiras e a armação da tribuna foram
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governo de Taipei. O Brasil, que tem almejado es
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capitão Bellini levantou a Jules Rimet e começou a
construir um novo país.”3 Ao longo do texto,
procuraremos lançar alguns feixes de luz sobre a
dimensão do fenômeno – o fato de o Brasil estar em
evidência nas manchetes e na “cultura pop” interage
com a construção da identidade internacional
brasileira e com a percepção dos atores internacionais
sobre o Brasil? – e também sobre o grau de similitude
entre hoje e um outrora tão saudoso.

R.G, CPF e passaporte: a identidade
internacional brasileira

Quando o Brasil conquistou a Copa do Mundo
em 2002, nós brasileiros ganhamos uma segunda-
feira de feriado para comemorar, e estender a
ressaca. Os haitianos ganharam dois dias. Há uma
verdadeira idolatria pelos brasileiros no Haiti. É como
se fôssemos a pátria mestiça que virou potência, a
ex-colônia que dá certo, que vai lá na festa dos
grandes e subverte a lógica de funcionamento deste
mundo. E não é só na opinião dos haitianos que o
Brasil é percebido como ímã de simpatia
internacional. Somos o pobre-rico, cheio de exotismo
e encantos, mas ainda assim cumpridores da cartilha:
cristãos, portadores de um razoável montante de DNA
europeu, ocidentais. Relembremos Zé Guilherme
Merquior: “o Brasil é um outro Ocidente. Mais pobre,
mais enigmático, mais problemático, mas não menos
Ocidente.”4 E também o rico-pobre mestiço - “a nova
Roma, tardia e tropical, lavada em sangue negro e
índio” de Darcy Ribeiro5 -, o gigante pacifista - “país-
baleia” da definição de Celso Lafer6 - que desponta
entre os líderes dos “em desenvolvimento”, sem
provocar hostilidades irreconciliáveis com o clube de
potências. Detratores de Maquiavel que somos, entre
amados ou temidos, preferimos ser amados.

Luiz Carlos Bresser Pereira desnuda uma
tensão entre a identidade nacional e cultural do país:
“nós, brasileiros, estamos divididos, perdemos o
conceito de interesse nacional. (...) existe a
possibilidade de um país ter forte identidade cultural,
mas fraca identidade nacional. Esse é o caso do
Brasil.”7 Ao seu passo, a identidade internacional
brasileira – grosso modo, como os agentes
internacionais percebem o país – goza de relativa
continuidade e presumível heterogeneidade em sua
percepção, assentada em características como a
fartura físico-demográfica, a localização geográfica
(gigante sul-americano, que faz fronteira com dez
países), a distância histórica de sua independência, o
afastamento dos focos de tensão da agenda

                                                
3 DOS SANTOS. Joaquim Ferreira. Feliz 1958: o ano que não devia terminar. Rio
de Janeiro: Editora Record, 1998. p.9.
4 MERQUIOR, José Guilherme. El otro Occidente, in AROCENA, Felipe & DE
LEÓN. Eduardo (orgs.) El complejo de Próspero: ensayos sobre cultura,
modernidad y modernización en America Latina. Montevideo, Vintén Edit., 1993,
p. 109-110. citado em LAFER, Celso. Brasil: dilemas e desafios de política
externa. In Estudos Avançados 14 (38), 2000.
5 RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
6 LAFER, Idem.
7 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Macunaíma e Emília na terra do amanhã. In
Folha de S. Paulo, 22/08/2004.

internacional, a presença no grupo dos países
subdesenvolvidos industrializados e a “força profunda”
da contínua busca pelo desenvolvimento.8

E é possível afirmar que esta identidade
preconiza a busca de prestígio internacional como
diretriz constante da agenda internacional do país?
Dificilmente. A tônica da história das relações
internacionais do Brasil é a busca de insumos no
exterior para o desenvolvimento nacional, de forma
relativamente desideologizada, essencialmente
pragmática. Entretanto, há um cabedal de
características históricas da inserção internacional
brasileira que lhe credenciam a despertar respeito e
prestígio ao país (não obstante não se implique,
necessariamente, a ampliação de seus recursos de
poder). Ademais da relevância exercida pela
dimensão territorial, pelo contingente populacional,
pelo potencial geopolítico e pelo volume da economia,
o Brasil rege tradicionalmente suas relações
internacionais pelos princípios do pacifismo, do
primado das leis, da opção pelo multilateralismo (em
oposição ao unilateralismo), da boa convivência entre
as nações, do comércio em detrimento do conflito.

“O grau de previsibilidade da política
exterior é dos mais elevados em termos
comparativos (...) A PE do Brasil tem por
fundamento um caráter não-
confrontacionista. Sobrevaloriza o
princípio da autodeterminação e,
conseqüentemente, a não-intervenção.
Quer soluções pacíficas e negociadas
para as controvérsias e condena o uso da
força para obter resultados externos. (...)
O pacifismo brasileiro é opção filosófica
que conta com o apoio de fatores
socioculturais tais como a satisfação com
o território, a abundância de recursos
naturais, a heterogeneidade cultural,
tranqüilidade diante dos vizinhos.” 9

De posse de tal currículo, não é exagerado afirmar
que dispomos de excelente patrimônio diplomático.

Apesar desse dado de constância no conjunto
das relações com o mundo, é possível constatar que
mudanças positivas vêm se firmando no que tange
aos sinais emitidos pelo Brasil ao exterior. A
democratização processada nos anos 1980 e 90, a
organização da economia nacional a partir do controle
inflacionário, a melhoria paulatina dos índices sociais,
o crescendo de constitucionalidade e robustez das
instituições de Estado de direito constituem
credenciais valorosas no jogo das relações
internacionais. A The Economist deu seu parecer:
“whatever the faults or problems, no outsider today
sees Brazil as a joke. The biggest country in the
region is now treated – and acts – as such a country

                                                
8 Ver LAFER, Celso. Brazilian international identity and foreign policy: past,
present and future. In Daedalus, Spring 2000.
9 CERVO, Amado. O Desafio Internacional. Brasília: Ed. UnB, 1994. p. 26.
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deserves to be and, in the long term, has to be.”10

Agroexportadores e industriais, e também assentados
em instituições incrementalmente mais críveis (ao
contrário do que pensa o cineasta argentino Hector
Babenco), é-nos lícito constatar que, ao menos desde
Fernando Henrique Cardoso, a longa etapa histórica
de “república das bananas” experimenta seu outono.

Há também um outro componente,
certamente mais permeável às pessoas do que aos
governos e instituições, que, no entanto, constitui
elemento de boa  - e particular e diferenciadora -
percepção sobre o Brasil nas praças estrangeiras: a
“cordialidade” brasileira, tão bem exposta por Sérgio
Buarque de Holanda, o calor humano hospitaleiro e
tolerante, o savoir-vivre tropical.

Não obstante, uma linha fundamental a ser
traçada neste momento é aquela entre a percepção
que o país emite a outros Estados (e demais atores
internacionais) e às pessoas comuns. Tais imagens
fundem-se? Difícil precisar. Uma melodia da MPB ou
um filme ganhador de prêmios internacionais estão
mais próximos de entrar no rol do patrimônio cultural
e artístico da humanidade do que, efetivamente,
contribuir, por exemplo, para aumentar o volume de
exportações brasileiras ou auxiliar a conquista do
assento permanente no Conselho de Segurança.
Todavia, se as ligações entre imagem e dividendos
em política exterior não são automáticas, também
não são impraticáveis ou nulas.

À luz do que se faz em política exterior e na
construção de imagem exterior, quem é o Brazil deste
princípio de século?

O FENÔMENO: de médico, louco e brasileiro,
todo mundo tem um pouco

O Brasil ora vive um momento muito especial
na construção contemporânea de sua identidade
internacional. Momento este que ultrapassa a
oscilante mensuração do risco-País, da cotação dos C-
Bonds ou das impressões deixadas pela equipe
econômica junto aos dirigentes dos organismos
financeiros internacionais. O Brasil está em voga no
cenário internacional. Se indicadores quantitativos de
aumento de turistas estrangeiros ou crescimento da
economia não indicam claramente, há um
componente psicológico incomensurável que
demonstra que o país goza de grande exposição.

Alguns indícios de manchetes jornal
confirmariam a tese, não fossem frugais demais para
sinalizar uma tendência: Ronaldo “Fenômeno” é
embaixador da ONU e adorado em todo lugar onde há
uma televisão e em que algum menino bata bola.
Giselle Bündchen é a top do restrito mundo da haute

                                                
10 Brazil’s steady nerve. In The Economist, 1/100/1998, p.15 citado em SEIXAS
CORRÊA. Luiz Felipe. O Brasil e o mundo no limiar do novo século:diplomacia e
desenvolvimento In Revista Brasileira de Política Internacional 42 (1): 5-29,
1999.

couture. A renomada loja Selfridges, estandarte da
Oxford Street londrina, rendeu toda sua decoração de
verão ao Brasil. As cores e bandeira do Brasil são
moda obrigatória nas ruas da Itália. Paulo Coelho é o
escritor mais comprado do mercado editorial. O filme
Cidade de Deus arrebatou platéias do mundo inteiro,
abrindo espaço para outras produções nacionais e
consolidando o bom momento da cinematografia
nacional. Músicos brasileiros seguem idolatrados, no
rastro do Ministro Gil e dos 25 minutos de palmas
ininterruptas a João Gilberto em Tóquio. A França
elegeu 2005 como o “ano do Brasil”. A vitória da
seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de
2002 coroou uma era de ventos favoráveis.

Com efeito, a revista Newsweek constatou
uma febre mundial em torno do Brasil, concluindo que
agentes culturais e pessoas de todo globo
redescobriram o país:

Not long ago, mentioning Brazil conjured
images of street children or mountains of
foreign debt or, at best, a lady in a tutti-
frutti hat. For all the world knew, or
cared, Brazil was just another big, affable
Latin country — Mexico on steroids —
tucked away somewhere below the
equator. (…) No longer. Though the
number of foreign tourists to Brazil has
increased only modestly in the past
several years, Brazilians — or Brazilian
culture — now reach nearly every corner
of the world. (…) No one is predicting
that the Brazilian invasion is here to stay.
But it's going to be fun while it lasts.11

Além de todas essas evidências -
fragmentadas e dispersas, é verdade - é fato que a
eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
despertou curiosidade, admiração e simpatia da
imprensa, da opinião pública e dos líderes mundiais
com quem se encontra. A despeito de quaisquer
colorações políticas, a trajetória pessoal e o carisma
natural de Lula ganharam as manchetes e simpatias,
sobretudo pelos indícios iniciais de gestão responsável
e por seu inesperado gosto pela diplomacia
presidencial.

Mas o que isto realmente significa em termos
de prestígio internacional, de possibilidades de
desenvolvimento e para a identidade internacional do
País? A mesma reportagem da Newsweek sinaliza que
“every flag has its hour in the sun” e que, portanto, a
febre brasileira corre o risco ser mais um modismo
fugaz. O colunista Luiz Nassif conclui, contra a maré
desses argumentos, que “a definição da moda reflete
um processo de formação da opinião que começa nos
formadores, desce aos escalões que definem a moda
e que têm os olhos voltados para fenômenos que

                                                
11 Everybody loves Brazil In Newsweek, agosto de 2004.Visitar:
http://www.msnbc.msn.com/id/5506027/site/newsweek/
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facilitem sua disseminação.”12 Avaliar os processos de
formação de percepção de alteridade e construção de
identidade internacional incorre em alto grau de
intersubjetividade, o que impede afirmações
categóricas quanto à sua natureza, para determinar
se foram gestados top-down ou bottom-up. Mas é
factível que este conjunto de ações políticas, que
incluem o comando da operação no Haiti, o Amistoso
da Paz e a liderança diplomática dos países em
desenvolvimento, por exemplo, e a ressonância de
movimentos culturais nacionais modelem, no exterior,
a percepção de um país na vanguarda artística e ativo
politicamente nos assuntos internacionais. Difícil não
concluir que a percepção sobre o país amadureceu – e
já é diferente daquele terceiro-mundista que
assassina garimpeiros em Eldorado dos Carajás,
meninos de rua na Candelária e decreta moratória de
sua dívida externa. Só deve agora curar para que
colha dividendos palpáveis, e no longo prazo, de sua
participação na agenda política internacional.

O PARALELO: a era JK,  romantismo com
crescimento econômico

O Brasil vive, particularmente desde 2002,
um momento bastante similar àquele precipitado em
1958, quando a bossa nova seduzia o coração dos
apaixonados a partir de Chega de Saudade, o
presidente JK dava seguimento ao programa de
industrialização nacional e mandava os economistas
do FMI passear, Jorge Amado era traduzido em todas
as línguas modernas, a construção de Brasília
noticiava-se no mundo como paroxismo de arrojo
político e da arquitetura modernista, o escrete
canarinho de Pelé e Garrincha trazia a primeira Copa
do Mundo da Suécia –  inaugurando o futebol-arte.
Com a eleição de Lula e vitória na copa do Oriente,
muitos de nós viveram pela primeira vez um
sentimento de que o Brasil era o país do presente, a
concretização da profecia de Stephan Zweig. Se o país
experimentou vestígios desta sensação com a
comemoração dos 500 anos, a eleição de Lula e a
conquista do pentacampeonato, em 1958 os sinais
eram, quiçá, mais evidentes, auto-explicativos,
românticos, virginais.

Joaquim Ferreira dos Santos, em seu
sugestivo Feliz 1958: o ano que não devia terminar,
enumera 58 motivos pelos quais fez-se acreditar que
iniciávamos uma nova era da presença brasileira no
mundo – e talvez o tenhamos. Alguns deles: o
erguimento dos desenhos de Niemeyer e do plano
urbanístico de Lúcio Costa no Planalto Central, os 5 a
2 na Suécia que abriram a hegemonia brasileira no
futebol mundial, as vitórias de Maria Ester Bueno em
Wimbledon, Tom e Vinícius editam uma das parcerias
mais prolíficas, etílicas e líricas da música popular
mundial, o Orfeu Negro (roteiro de Vinícius de
Moraes) arrebata a Palma de Ouro em Cannes e o
Oscar de melhor filme estrangeiro, a USP inaugura o
primeiro reator nuclear da América Latina, Juscelino

                                                
12 NASSIF, Luiz. Desmanchando o desprazer. In Folha de São Paulo, 09/09/2004.

abre obras em todo o país, Jorge Amado lança seu
Gabriela, cravo e canela, Nelson Rodrigues, Carlos
Drummond de Andrade, Portinari, Di Cavalcanti,
Vinícius, Tom Jobim, João Gilberto e tantos outros
artistas e intelectuais fazem ferver artística, cultural e
intelectualmente um Rio de Janeiro de Ipanema e
Copacabana, talvez o refúgio mais charmoso e idílico
do mundo ocidental. Um presidente nacionalista,
modernizador, industrializador e democrático-liberal
comandou uma era de ânimo nacional, de conquistas
materiais e psicossociais.

Há um paralelo possível de sentimento de
revitalização do orgulho nacional e de visibilidade
brasileira no exterior com nossos dias. A cultura, o
futebol e, quiçá, a política exterior alimentam e
refletem tal fenômeno, assim como em outrora; a
economia ainda não. Durante os anos JK, “a economia
cresceu a taxas aceleradas, com razoável estabilidade
de preços e em um ambiente político aberto e
democrático. Foi o último período em que estas três
características estiveram presentes na economia
brasileira.”13 Dadas as baixas taxas de crescimento
econômico ao longo da gestão FHC, a nulidade de
crescimento do primeiro ano sob Lula, as recentes
suspeitas de centralização fisiologista de poder da
atual administração, só nos resta depositar fé no
espírito democrático do governo petista e nas
previsões de crescimento de 4% ao ano para os
próximos anos ou, então, teremos mesmo que nos
contentar com a contínua validade da citação
epigrafada. Musicalmente, a bossa nova está anos-luz
de movimentos “artísticos” contemporâneos, como o
funk carioca e o rap paulistano. Mas aí é questão de
gosto, e não de números.

Soft power tupiniquim

Como expomos, faz-se árduo estabelecer
uma relação automática entre visibilidade no exterior
e coleta de insumos para o desenvolvimento. Alguns
indicadores quantitativos facilitam a análise, não se
mostrassem também insuficientes: o incremento no
número de turistas estrangeiros visitando o país e
suas receitas deixadas aqui, a venda de produtos
relacionados a um “modo brasileiro de viver”, o
número de matérias e editoriais nos jornais
estrangeiros que aumentem a confiança dos
investidores estrangeiros, o próprio montante de
investimento estrangeiro indireto... São bons
indicadores, todavia mais aptos a oferecer fotografias
circunstanciais do que determinar um quadro
conjuntural.

Contudo, um fator, construído social e
psicologicamente com sintomas na política
internacional, facilita compreender o momento da
construção da identidade internacional do Brasil: o
soft power, versão potência regional e média. O

                                                
13 ORENSTEIN, Luiz & SOCHACZEWSKI, Antônio Cláudio. Democracia com
Desenvolvimento: 1956-1961 In A ordem do progresso: cem anos de política
econômica republicana. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1990.p. 171.
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professor Joseph Nye oferece-nos uma descrição
canônica do termo: em tempos de interdependência,
em que o poder militar tradicional não mais rege
sozinho o comportamento dos atores, destaca-se a
capacidade de alterar agendas, fazer convergir
interesses ou: “to what extent [a state] will be able to
control the political environment and get other
countries to do what it wants (...) A state may
achieve the outcomes it prefers in world politics
because other states want to follow it or have agreed
to a situation that produces such effects (…) Soft
power in contrast with the hard power of ordering
others to do what it wants (…) If a state can make its
power seem legitimate in the eyes of others, it will
encounter less resistance to its wishes.”14

E é lícito afirmar que tanto a política exterior
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quanto
a do presidente Lula revestiram o Brasil de soft
power, sobretudo na área de cobertura de sua
cercania geográfica e na mobilização dos países em
desenvolvimento. Se fosse necessário sintetizar o
legado do Presidente Fernando Henrique Cardoso, é
imperativo afirmar que sua gestão contribuiu
decisivamente para tirar do país a pecha de “república
de bananas”, tanto pelo avanço de uma agenda
progressista no plano doméstico quanto por uma
sustentada, respeitada e coerente atuação bilateral e
multilateral. Lula conferiu um verniz à atuação
externa de mais altivez e proatividade (embora de
mais retórica voluntarista também), visando a afirmar
que o Brasil deseja ocupar o espaço político destinado
ao seu porte. Não tardamos notar que a gestão dos
dois presidentes (que ocupam a fronte de pólos
concorrentes da política nacional) fizeram
investimentos, freqüentemente onerosos, no papel de
liderança do Brasil nos assuntos sul-americanos e na
montagem de um bloco de negociação, mormente
voltado para o campo comercial, composto pelos
grandes países em desenvolvimento. A liderança da
América do Sul - nunca antes tão legitimada pelos
vizinhos – e a vanguarda da concertação dos países
em desenvolvimento são fortes expressões do
amadurecimento do soft power tupiniquim.

Cumpre, de fato, ressaltar que o momento de
política exterior não é uma ruptura com o anterior
(embora a atual administração enfatize seus pontos
de dissonância).  Acontece, na verdade, a coroação
de opções, a utilização de suas bases acrescida de
importantes símbolos e ações concretas. Se, por um
lado, Lula é vítima de um discurso recheado de
quixotismo terceiro-mundista (“queremos alterar a
geografia do comércio mundial”), gafes diplomáticas
(“Windhoek nem parece África”) e messianismos
caipiras (“Vai lá Lula [para a China] e ajuda a gente”),
por outro, comporta-se com razoável dose de
sofisticação conceitual e pragmatismo de resultados,
só marginalmente contrastante com Cardoso. A
gestão de Lula, por exemplo, confere mais
importância à cooperação Sul-Sul, ao passo que FHC

                                                
14 Cf. NYE JR., Joseph S. Soft Power. In Foreign Policy. p. 153-171

atribuía mais importância em acomodar-se com os
ricos industrializados. Lula é mais enfático quanto à
busca pelo assento permanente no Conselho de
Segurança da ONU, mais ecumênico e universalista
em seu projeto de liderança ao garantir espaço
diplomático aos países africanos. Sem embargo, os
vetores de política exterior de ambos podem ser
resumidos da seguinte forma: prioridade estratégica à
América do Sul, formação de alianças com grandes
países em desenvolvimento, ativa promoção
comercial, manutenção de relações profícuas com as
grandes potências.15 No cômputo geral, as diferenças
são programáticas, de agenda, não doutrinárias. FHC
e Lula e suas respectivas chancelarias moveram
esforços para transformar o Brasil de fato em um
Global Player, por meio da liderança de seus pares
(regional e do bloco dos “emergentes”) e dos fóruns
multilaterais, e um Global Trader mais expressivo no
quadro do comércio internacional, a partir da
viabilização de seu potencial exportador, de acordos
comerciais (bilaterais e de bloco) e da utilização
intensiva das instâncias da OMC.

Concluindo, apesar dos pesares, no rumo...

O Brasil de hoje é mais engajado nos
assuntos internacionais do que jamais fora, mais
interdependente na moldura das relações
internacionais do que antes. E isto não se deve
somente aos estímulos vindos do próprio sistema
internacional, mas também da vontade e competência
política dos governantes brasileiros nos últimos anos
a imprimir um signo internacionalista às suas gestões.
A moda/modismo em torno do Brasil é, a um só
tempo, causa e efeito de um sentimento interno, bem
expresso pelas ações externas do Estado e ecoado
pelos agentes culturais, de que é imperativo que o
país participe e desfrute das correntes de comércio
internacional e, por sua vocação de potência regional
e média, das decisões políticas globais. A missão das
forças armadas brasileiras no Haiti, as negociações no
âmbito da Organização Mundial do Comércio, a
intensa agenda de diplomacia presidencial, a
participação do Ministro Gil em eventos culturais ao
redor do mundo e o golaço do Ronaldinho Gaúcho em
Porto-Príncipe são tintas de uma mesma tela, já sem
a imagem de bananeiras retrógradas fazendo sombra
ao futuro.

                                                
15 Ver discussão sobre diretrizes e contrastes das PEBs de FHC e Lula em:
ALMEIDA, Paulo Roberto de. Uma política externa engajada: a diplomacia do
governo Lula. In Revista Brasileira de Política Internacional 47 (1) 162-184, 2004
& BUSTANI, José Maurício. Mitos e desafios na política externa In Folha de São
Paulo, 09/09/2004.
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A Escola de Copenhague
de Washing

OO  ffuuttuurroo  bbaattee  àà  nnoossssaa  ppoorrttaa
A “primavera dos povos” e a conjuntura européia da p
metade do século XIX

O século XIX veio ao mundo com a França
exportando, via Napoleão, sua revolução burguesa para
o continente europeu. Aterrorizadas, as monarquias
absolutas européias caíam uma após a outra, tragadas
pelo mar napoleônico que trazia consigo os
valores liberais consagrados pela revolução
de 1789 e sendo substituídas por familiares
do Imperador francês.

            Exceção era a Inglaterra, palco de
uma revolução burguesa já no século XVII,
tendo alcançado um estágio superior de
industrialização e de hegemonia política do
liberalismo. Na Inglaterra, pátria da
Revolução Industrial, é onde, primeiro, se
consolidam as estruturas capitalistas de
produção, cujo percurso evolutivo se
iniciara em fins do século XVI, e onde o
Liberalismo mais cedo triunfa. Ao mesmo
tempo em que o agitar revolucionário
retardava o desenvolvimento capitalista na
França, os produtos britânicos já
abasteciam toda a Europa; não era sem
motivo que Napoleão, desejoso de fazer da
França uma potência econômica, decreta
em 1806 o Bloqueio Continental, tentando
asfixiar o comércio inglês e favorecer o
recém-nascido parque industrial francês.

            Mas tal desejo não se concretiza:
nos territórios conquistados a população se
levanta contra o domínio imperial, inspirada pelas
mesmas idéias libertárias que, ironicamente, se
disseminaram após a revolução em França; o Bloqueio
falha e a Inglaterra se mantém hegemônica
economicamente, posto que só perderia no final do
século. O avassalador sucesso militar francês estanca
graças aos movimentos de aliança das potências rivais.
Waterloo é o eclipse do poder francês na Europa. Daí
em diante, a busca pela hegemonia no continente
europeu seria substituída pela noção de “equilíbrio
europeu”, cerne das Relações Internacionais nesse
século, com as potências se garantindo mutuamente
direitos e compensações. Sendo a Inglaterra o país
preponderante em tal sistema, em virtude de seu grau
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Industrial francesa, pelo menos não até 1870). A
Bélgica, favorecida por suas jazidas de carvão e por seu
eficiente sistema de transportes, se beneficiou do
domínio francês graças a grandes investimentos
industriais e já era potência industrial quando da sua
independência em 1830. A Suíça, cujo desenvolvimento
industrial (têxteis, armas, relojoaria) remonta ao século
XVII e que desde 1792 era governada por progressistas
(liberais), pôde alcançar sua Revolução Industrial logo
após o Congresso de Viena. Os estados alemães, ainda
não unificados, deram um dos primeiros passos nesse
sentido ao constituírem o Zollverein, uma união
aduaneira e econômica que garante um mercado
protegido para a indústria alemã, em 1834. Ao longo do
tempo Holanda, Dinamarca, Suécia e o norte da Itália
(ainda fragmentada) romperam com sua condição
inicialmente desfavorável e também puderam desfrutar
do desenvolvimento industrial nas décadas posteriores.
A difusão do Industrialismo, entretanto, não só colocou
algumas nações na rota do desenvolvimento auto-
sustentado futuro, mas também fez com que áreas
periféricas, coloniais ou não, dependentes em relação
aos pioneiros na industrialização, se tornassem ainda
mais subordinadas economicamente, estando
condenadas ao subdesenvolvimento. Exemplos na
Europa são: Portugal, Espanha, sul da Itália, Império
Otomano, grandes áreas da Áustria-Hungria e Rússia.
Percebe-se, portanto, que a difusão do Industrialismo
foi um processo de conseqüências bastante desiguais e
duradouras.

A burguesia, colocada em segundo plano na hierarquia
social após 1815, teria condições de se reerguer graças
à aceleração do desenvolvimento capitalista
(praticamente ininterrupto até a depressão de 1873-
1896) relacionado com a difusão do Industrialismo,
limitando o âmbito da restauração conservadora
vitoriosa. Movimentos liberais e nacionais irromperam
por todo o continente. A burguesia consegue
arregimentar para sua causa o nascente proletariado
urbano, em uma aliança fadada ao fracasso, mas que,
até meados do século, consegue desferir golpes
significativos contra o poder estabelecido das
aristocracias retrógradas. O Liberalismo e o
Nacionalismo, nesse contexto, correspondem às
ideologias favoráveis aos interesses burgueses em todo
o continente, ainda que os movimentos
liberais/nacionais difiram muito em termos de conteúdo
de país para país.

            Os liberais não eram apenas partidários de uma
determinada ideologia, eram fiéis de uma “religião da
liberdade” onde determinados valores assumiam valor
sagrado. Por um extenso programa de reformas liberais
em todos os campos da sociedade, muitos perderam
suas vidas no século XIX. Na Economia, a liberdade
traduzia-se em liberdade de constituir empresa, de
circulação de bens, de estabelecer contratos. O Estado,
pois, deveria ser mínimo (absenteísta), apenas
assegurando as condições de liberdade na esfera
econômica. Uma dessas condições seria a proibição e a
repressão das organizações operárias. Na Política,
lutava-se pelas liberdades individuais e pelos meios de

garantir essas liberdades (Constituição estabelecendo a
separação dos poderes e limitando a representação
política aos setores “ativos” – proprietários – da
sociedade). A Monarquia, ainda que relacionada ao
Absolutismo, é tolerada como a condição de ser
constitucional. A República é temida, pois a ela se
associam o sufrágio universal (representação política
das classes “inativas”) e o Jacobinismo (governo do
“terror” popular, ameaça à propriedade e à segurança).
A igualdade existe no plano jurídico, se muito, e no
político, com ressalvas. Seria o Socialismo o
responsável por demandar a igualdade nos planos social
e econômico, já na segunda metade do século.

             O Nacionalismo é resultado de uma
transposição da sociedade liberal, individualista,
burguesa para o plano internacional. Defende a
autodeterminação dos povos, idéia que contribuirá para
a fragmentação de diversos estados e a união de outros
tantos. O Nacionalismo é essencialmente um produto
das revoluções burguesas, no sentido de que estas opõe
a Nação ao Rei, esse último símbolo da tirania.

             Os movimentos de contestação liberais e
nacionalistas, além de movido pelas insatisfações em
relação à “restauração” conservadora de 1815, refletem
nos planos social e ideológico o próprio desenvolvimento
acelerado do capitalismo industrial e também sofreram
influência das oscilações cíclicas que constituem a
dinâmica do capitalismo. As épocas de agravamento das
tensões revolucionárias coincidem com as crises
econômicas: 1819, quando movimentos revolucionários
irrompem na Alemanha, Nápoles, Portugal, Espanha,
Grécia, sendo prontamente abafados pelas forças
conservadoras; 1830, quando as “jornadas de Julho”
francesas colocam no trono o “Rei Burguês” Luís Felipe,
inspirando revoltas bem-sucedidas (dos belgas contra
os Países Baixos) e mal-sucedidas (da Polônia contra a
Rússia, entre outras diversas causadas pela repressão
conservadora); finalmente, 1848, o ano da “primavera
dos povos” e do Manifesto Comunista, ponto culminante
dos movimentos liberais e nacionais, quando a Áustria-
Hungria quase implode com a mobilização das diversas
nacionalidades contidas, até então, pela mão de ferro
do chanceler Metternich; quando a França volta a ser
República; quando fracassa a tentativa de se
estabelecer um Império Alemão; e quando a Itália inicia
sua unificação.

             Com as vitórias e derrotas que comporta, 1848
é um verdadeiro divisor de águas no século XIX e é uma
data chave para a compreensão da História
contemporânea – representa, concluindo, para o século
XIX, o que 1914 representa para o século XX; mas, da
mesma forma que a Primeira Guerra Mundial não foi
causada pelo assassinato de Francisco Ferdinando em
Sarajevo, a “primavera dos povos” certamente não foi
construída nas proximidades do Palácio das Tulherias
em Paris. Essas datas representam a culminação de
processos históricos complexos, iniciados em épocas
bastante anteriores, e devem servir como precioso
referencial e não como uma simplificação superficial de
uma realidade histórica mais complexa e rica.
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eemm  RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaii
 A interação entre os EUA e o Conselho de Segurança n
Iraque de 2002/2003 – parte I

‘Externos, coercitivos e generalizantes’. Este é o
tripé utilizado por Émile Durkheim para caracterizar o
que ele chamava de ‘fatos sociais’, que, segundo ele,
deveriam ser o objeto de estudo da Sociologia. E são
estes ‘fatos sociais’ que fazem com que os
indivíduos ajam de maneira coletiva,
seguindo um conjunto de regras e
costumes pré-determinados, sendo que
qualquer ação unicamente individual, que
não seguisse preceitos sociais, fosse tida
como uma anomalia. Posteriormente,
emergiram abordagens sociológicas que se
centravam mais no voluntarismo do
indivíduo, contestando, assim, a concepção
de Durkheim das interações entre
indivíduos e sociedade. A partir de então,
tomou lugar na Sociologia uma discussão
sobre até que ponto a ação de indivíduos é
determinada pelas estruturas sociais
(regras e costumes) nas quais ele está
imerso e o até que ponto os indivíduos
moldam e criam estas regras. Não
surpreendentemente, este debate se
transpôs aos discursos teóricos de Relações
Internacionais ao passo que este campo de
estudo consolidou seu status de mais um
membro no clube das Ciências Sociais –
mesmo que sua membership no clube não seja
inconteste.

Desta forma, o analista internacional toma dois
truísmos básicos da Sociologia – a saber “i) human
beings and their organizations are purposeful actors
whose actions help reproduce or transform the society
in which they live, and ii)society is made up of social
relationship, which structure the interactions between
these purposeful actors” 16 e os aplica ao seu objeto de
estudo. Em Relações Internacionais, portanto, o
problema agente-estrutura consiste em “estabelecer,

                                                
16 WENDT, Alexander,  The agent-structure-problem in international
relations theory, In: International Organization, vol. 41, p. 338.
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17 ROCHA, Antonio Jorge Ramalho da. Relações Inte
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internacional a partir do exame de um evento concreto,
à luz de construções teóricas.

O problema agentes-estruturas: uma chicken-and-
egg situation

Podemos afirmar que o problema agentes-
estruturas, de certa forma, permeia todos as chamadas
três gerações dos grandes debates teóricos em relações
internacionais (Realismo x Idealismo, Neorealismo x
Neoliberalismo Institucional e Racionalismo e
Construtivismo),18 posto que, subjacente a estas
tradições de pensamento, estão assunções
fundamentais sobre como o sistema internacional
interage com suas unidades. Exemplo: enquanto o
idealismo wilsoniano, ressalvando seu caráter mais
normativo que positivo, defendia, grosso modo, que a
comunidade internacional (conjunto de unidades, ou
‘agentes’) poderia ser regulada pelo Direito
Internacional (conjunto de normas, ou ‘estrutura’), os
realistas pregavam que os únicos constrangimentos
possíveis à ação dos Estados eram a distribuição de
capacidades entre estes e as regras intrínsecas ao
balanço de poder, sendo que o Direito Internacional
seria tão-somente uma resultante da distribuição de
poder entre os Estados.

Nota-se, então, que em ambas as escolas há
uma subordinação de uma destas entidades, agentes ou
estruturas, pela outra. Idealistas pregavam que as
estruturas poderiam determinar a atividade dos agentes
ao passo que realistas afirmavam que a interação entre
os agentes é que determinava o tipo de estrutura que
emergiria. Ou seja, discutia-se, para adotarmos uma
gramática científica mais apropriada, a qual das duas
entidades deveria se conferir ontologia primária. De
maneira mais clara, o debate entre as duas teorias no
que tange a agentes/estruturas se dava a partir da
seguinte pergunta: quem veio primeiro, o agente ou a
estrutura?

Do óbvio que só se torna evidente após ser
desvendado: a contribuição de Alexander Wendt
para o debate agentes-estruturas

O intento de conferir ontologia primária a uma
das entidades, agentes ou estruturas, pode nos parecer
um tanto quanto inócuo. É se deixar levar por
divagações acerca de uma chicken-and-egg situation,
como vimos acima. É  quase óbvio, no estado atual do
campo de estudo de Relações Internacionais, que tanto
agentes quanto estruturas se criam, se modificam e se
influenciam mutuamente, em uma relação dialética de
causalidade. Como explicita Ramalho da Rocha, “não
existe uma ontologia primeira, que explique a
precedência no tempo, quer de um sistema específico,
quer dos agentes que o constituem. Agentes e
estruturas sempre estiveram juntos, aqueles dando
origem a estas por meio de seu comportamento; estas

                                                
18 Idem .

constrangendo os limites de percepção e atuação dos
agentes”.19

Entretanto, antes de se tornar evidente, o
conceito de relação dialética entre agentes e estruturas
teve de ser desvendado, ou seja, sistematizado e
colocado em vestes científicas, para que pudesse se
tornar inteligível, e, posteriormente, aceitável, pela
comunidade científica deste campo de estudo. Coube a
Alexander Wendt executar esta tarefa de tornar o óbvio,
evidente.

Wendt tem como ponto de partida uma
contraposição entre a escola neorealista de Relações
Internacionais e a teoria do sistema-mundo. Os
neorealistas  definem a natureza do sistema
internacional em termos de atributos observáveis de
seus Estados-membros (a distribuição de capacidades).
Os teóricos do sistema-mundo, por outro lado, definem
as estruturas do sistema internacional em termos de
princípios fundamentais da economia capitalista
mundial, que é subjacente à ação dos Estados.

Através desta contraposição, Wendt identifica
que um dos problemas na questão agentes-estruturas é
a natureza ontológica conferida aos agentes e às
estruturas – que tipo de entidades sociais são estas e
como elas estão interrelacionadas? Existem três vias
possíveis de responder a esta questão, que Wendt
denomina de individualismo, estruturalismo e
estruturacionismo.

Os neorealistas entendem o papel explanatório
desta estrutura em termos individualistas, por definirem
a natureza do sistema internacional como sendo a
distribuição de capacidades entre os Estados. As
estruturas tão-somente constrangem o campo de ação
dos Estados, não sendo mais que um conjunto de
regras resultante da acomodação das relações de poder
entre os países. Ontologicamente, portanto, os
neorealistas colocam os Estados (agentes) como entes
anteriores ao sistema internacional (estruturas). É a
interação entre os primeiros que gera as últimas.

Aos teóricos do sistema-mundo coube a
abordagem estruturalista. As estruturas do sistema
internacional, que para estes teóricos eram os princípios
fundamentais da economia capitalista e a divisão
internacional do trabalho, recebem status ontológico
primitivo em relação aos agentes. O comportamento
dos Estados é um subproduto das demandas por
acumulação de riqueza que caracterizam a economia
internacional capitalista.

Wendt afirma que ambas as tradições possuem
uma abordagem comum, o que impede uma explanação
satisfatória da ação dos Estados no sistema
internacional. Esta característica comum entre ambas
teorias seria conferir, ao agente ou à estrutura, status
ontológico primitivo em relação ao outro ente em
questão. Vejamos melhor este ponto.

                                                
19 Idem p. 222.
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Para Wendt, a definição neorealista de estrutura
do sistema internacional é ontologicamente
reducionista, já que ela reduz as estruturas ao caráter
de, unicamente, funcionarem como ‘restrições’ às ações
dos Estados, tidos como pré-existentes a estas
estruturas. Nas palavras do autor:

“The point is not that neorealists
engage in explanatory reductionism
(which they do not), but rather that their
definition of system structure is
characterized by ontological reductionism.
This definition leads to an understanding
of system structure as only constraining
the agency of preexisting states, rather
than, as in world-system and structuration
theory, as generating states agents
themselves. This follows inevitably from
its reductionist definition of system
structure: system structure cannot
generate agents if they are reduced to the
properties of agents in the first place.”20

Por outro lado, os teóricos do sistema-mundo
conferem, pelo menos implicitamente, às estruturas do
sistema internacional o status de entidade primária e
intentam reduzir outras entidades, tais como as ações
do Estados, aos efeitos desta estrutura. As ações dos
Estados são nada mais que um efeito dos princípios
fundamentais da economia capitalista internacional. As
estruturas são, portanto, reificadas, já que operam
independentemente da vontade dos Estados. A
implicação  desta reificação é, segundo Wendt, que

“World-system theorists, then,
like neorealists, treat their primitive units,
in that case the structure of the world
system, as a given and unproblematic.
This treatment leads them to separate the
operation of system structure from the
activities of states and class agents – in
other words, to reify system structures in
a way which leads to static and even
functional explanations of state action.
The world system is not treated as
historically contingent and therefore
continuously problematic, creation and
recreation of state and class agents.”21

Assim, Wendt defende que tanto Estados
quanto estruturas, domésticas ou internacionais, não
devem ser tratados como um dado ou unidade primária.
Ambos devem ser problematizados e teorizados.

Realismo científico e teoria da estruturação – a
terceira via

Feita esta contraposição entre neorealismo e
teoria do sistema-mundo, Wendt propõe uma ‘terceira
via’ como uma alternativa para a interpretação do
problema agentes-estruturas. A terceira via de Wendt é

                                                
20 WENDT, Op. Cit. P. 342.
21 Idem p. 348.

baseada em uma ferramenta teórica que tem Anthony
Giddens como um de seus formuladores, qual seja, o
realismo científico.

O realismo científico se origina de um amplo
debate da filosofia das ciências, sociais ou naturais,
onde ele se contrapõe ao empiricismo. A tradição
empiricista defende que entidades existem apenas se
pudermos ter alguma experiência sensorial direta
advinda destas entidades, ou seja, são céticos quanto à
validade científica de explicações que se baseiam em
entidades não-observáveis, como, por exemplo, os
quarks ou outras partículas subatômicas. Os
proponentes do realismo científico, no entanto, argúem
que, desde que entidades possuam efeitos observáveis
e/ou sejam manipuláveis pela agência humana, é
possível conferir a elas ‘real significado científico’ e
extrair delas inferências expressivas, mesmo que estas
entidades não sejam observáveis. Exemplo da validade
do realismo científico é que podemos nos utilizar de
teorias sobre o núcleo dos átomos (entidade não-
observável) para construir armas de efeitos bastante
observáveis – senão catastróficos.

Mas qual a aplicabilidade de uma teoria que
confere significado científico a entidades não-
observáveis para o debate agentes-estruturas? Wendt
defende que a idéia básica do realismo científico, qual
seja, que a explicação científica consiste na identificação
de mecanismos causais subjacentes ao invés de
generalizações feitas sobre regularidades observáveis
(método indutivo-dedutivo), pode servir de alicerce
filosófico para a abordagem ‘generativa’ de teorizações
sobre estruturas nas ciências sociais. Ou seja, de acordo
com esta teoria, as estruturas são capazes de ‘gerar’
agentes, não só cercear seu campo de ação.

Esta abordagem ‘generativa’ propicia dois
avanços fundamentais. O primeiro, em relação ao
neorealismo, é a aceitação de que não só as
capacidades, mas também a própria existência das
atividades humanas estão, em alguma forma,
necessariamente, relacionadas às estruturas de seu
contexto social. Este é o ponto comum entre a teoria do
sistema-mundo e a teoria estruturacionista, proposta
por Wendt: ambas pressupõem que as atividades
humanas são inseparáveis de sua conjuntura estrutural
e que estas estruturas não apenas cerceiam a atividade
dos agentes, mas também ‘geram’ atividades e mesmo
agentes. No entanto, a diferença crucial entre a teoria
do sistema-mundo e a proposta de Wendt é que,
enquanto aquela reifica a estrutura – conforme vimos
acima –,  a teoria da estruturação preserva os aspectos
relacionais e generativos entre agentes e estruturas e,
concomitantemente, garante que cuidados conceituais e
metodológicos sejam tomados de modo a evitar a
reificação da estrutura.

Assim, a ‘terceira via’ proposta por Wendt nega
conferir a qualquer uma das entidades, agentes ou
estruturas, uma ontologia primária. Eles estão
indissociavelmente intricados em uma relação de
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síntese dialética. Cada um é, de alguma forma, o efeito
do outro. Nem ovo nem galinha veio primeiro.

Parece óbvio, não? Sim, mas a sofisticada
utilização de debates que permeiam a filosofia da
ciência, como o debate entre empiricismo e realismo
científico, bem como a proposição de uma abordagem
para a TRI fundamentada em conceitos deveras sólidos,
tomados emprestados da Sociologia, como a teoria da
estruturação, permitiu conferir rigor científico à idéia de
que agentes e estruturas se criam, se modificam e se
influenciam mutuamente. Deste modo, este
entendimento da relação entre agentes e estruturas
pode ser aceito pela comunidade científica da área.
Tornou-se o óbvio não só evidente, mas também
palatável para aqueles que iriam consumi-lo.

As implicações para a agenda de pesquisa em
Relações Internacionais

Evidenciamos então a impossibilidade de
darmos ontologia primária a qualquer uma das
entidades em questão, agentes ou estruturas. Quais as
implicações da aceitação deste ponto para a agenda de
pesquisa em Relações Internacionais? Esta aceitação
permite ao estudioso em Relações Internacionais se
tornar consciente das limitações de suas investigações e
explicações sobre a realidade internacional. Agendas de
pesquisa que partem de investigações baseadas
unicamente na racionalidade dos atores resultarão em
uma explicação incompleta dos fenômenos
internacionais, embora estas mesmas explicações sejam
válidas caso sejam considerados apenas alguns níveis
de análise – subunidades ou indivíduos, por exemplo.22

Por outro lado, programas de investigações que
possuem como objeto de análise apenas as ‘regras do
jogo’ –  arranjo de normas pelas quais os agentes se
comunicam e coordenam suas ações – provavelmente
terão suas explicações comprometidas por não levarem
em consideração que as decisões dos agentes,
supostamente racionais e auto-interessados, moldam as
regras e os padrões de comportamento por meio dos
quais os atores se relacionam.

Isto não significa que todas as agendas de
pesquisa devam buscar uma abordagem ‘holística’, que
leve em consideração tanto agentes quanto estruturas,
em sua agenda de investigações, mas sim que, ao
priorizar uma abordagem sobre a outra (as ‘regras do
jogo’ em detrimento da racionalidade do processo
decisório ou vice-versa), a explicação que surgir seja
válida para apenas um aspecto da realidade
internacional. Que não se enganem aqueles que
imaginam ser de pouca relevância este assentimento
sobre a limitação das explanações. O ‘conjunto da obra’,
ou seja, a combinação de explicações diversas e válidas
apenas para níveis de análises diferentes, dá
consistência ao conhecimento acumulado no campo de

                                                
22 O programa de pesquisa de Allison, por exemplo, oferece excelentes insights sobre
o processo decisório dos atores, mas é considerado limitado por alguns por não levar
em consideração regras sobre padrões de comportamentos ou internalização de valores
por parte de alguns atores.

Relações Internacionais, consistência esta que só pode
ser reforçada tendo-se consciência das limitações e
complementaridades de cada agenda de pesquisa.

Ainda, o fato de que agentes e estruturas são
tidos como intrinsecamente ligados por uma relação de
síntese dialética nos propicia mais subsídios
metodológicos para responder a questões sobre a razão
que leva alguns atores a ignorarem ou seguirem regras
de instituições internacionais. Este será o tema da
próxima parte deste artigo. Partindo do pressuposto de
que é impossível conceder uma ontologia primária a
agentes ou estruturas, buscaremos fazer um pequeno
estudo de caso sobre o relacionamento entre estas duas
entidades, tomando o episódio concreto da interação
entre Estados Unidos e Conselho de Segurança no
período imediatamente anterior à invasão do Iraque,
em 2003. Como dissemos no início do texto, na
continuação deste texto almejaremos clarificar, à luz
das construções teóricas do debate agentes-estruturas,
questões como: até que ponto as capacidades de um
ator, os valores que ele internaliza e a concepção que
ele tem de si mesmo e do modus operandi  do sistema
internacional determinam que ele siga ou não ‘as regras
do jogo’? Até lá!
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““BBrriinngg  tthhee  bbooyyss  hhoommee””
PPeerrssppeeccttiivvaass  ddee  uumm  mmuunnddoo  sseemm  oo  gguuaarrddaa--cchhuuvvaa  mmiilliittaarr
aammeerriiccaannoo

Toda grande potência tem um instrumento-
símbolo que representa o seu poderio para além de suas
fronteiras. Os portugueses dispunham das feitorias, os
espanhóis das unidades de extração
mineral e os britânicos das companhias
de navegação amparadas pela esquadra
real. O poderio norte-americano, por sua
vez, baseia-se em um tipo diferente de
compromisso, moralmente acordado
entre os Estados Unidos e suas, por
assim dizer, “neodependências”23.Os
norte-americanos não têm feitorias
litorâneas arrebatadas aos índios,
reservas minerais conquistadas de semi-
civilizações ameríndias e a esquadra
ianque é apenas um dos elementos
integrados ao poder dissuasor dos
Estados Unidos. Por exercerem uma
espécie de supremacia que, moral e
eticamente, só encontra paralelo histórico
se comparada ao papel desempenhado
pela Grã-Bretanha no século XIX, o
instrumento-símbolo do poderio norte-
americano é a base militar.

É contra-producente negar: os
Estados Unidos são um império. Na
análise cínica do realismo político, a
substância ideológica e moral que
preenche as paixões do povo norte-
americano é destituída de qualquer
importância, pouco diferindo serem os
Estados Unidos capitalistas e democráticos ou a
Alemanha nazista ou ainda a União Soviética stalinista a
potência hegemônica. Para os realistas cínicos, a única
consideração possível é a da própria existência da

                                                
23 Neodependência no sentido consensual do termo, que o diferencia, por exemplo,
das dependências coloniais que as potências européias mantinham na América, na
África e na Ásia. As “dependências” norte-americanas se tornam “neodependências”
por acordo, como no caso da Europa Ocidental, do Japão e da Coréia do Sul, que são
militarmente dependentes dos Estados Unidos.
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24 Disponível em:
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computar as implicações orçamentárias de
remanejamento que tal mudança nas bases militares no
estrangeiro acarretariam para a estrutura das bases
militares no próprio território norte-americano.

O fator financeiro, embora importante, não nos
parece ser prioritário. Podemos, assim, elencar as razões
pelas quais a manutenção das bases militares norte-
americanas é necessária: 1) pelo desestímulo que elas
representam às aventuras expansionistas russas na
Europa, chinesas e norte-coreanas no sudeste asiático e
iraquianas, sírias ou iranianas no Oriente Médio; 2) na
esteira da primeira razão, a segurança que o poderio
militar dos E.U.A. oferece às nações protegidas, e,
conseqüentemente, a capacidade para que tais nações
desenvolvam suas habilidades e talentos para fins civis,
de modo a aumentar o padrão de vida médio; 3) a
manutenção do ritmo do desenvolvimento e da produção
da indústria bélica norte-americana (e, em menor escala,
a de outros países); 4) o problema financeiro que
poderia ser causado pelo remanejamento ou desativação
das bases, junto às dificuldades em absorver algo em
torno de 500.000 militares e outros milhares de civis
norte-americanos e estrangeiros cujos empregos
dependem de tais bases; 5) a própria vontade de poder
exercida pelo colosso norte-americano que encontra
espaço em tal establishment militar; 6) a necessidade
vital que os Estados Unidos têm de garantir o
abastecimento de petróleo (Oriente Médio) para manter
o ritmo de produção e crescimento de sua economia; e
7) o perigo de que, com o desmantelamento das bases e
a omissão norte-americana, a Europa voltaria ao up for
grabs do imperialismo  russo (ou, muito improvável, o
ressurgimento do imperialismo alemão), a crise no
Oriente Médio permitisse a retomada de uma ação mais
vigorosa por parte da Rússia e o envolvimento de ex-
grandes potências como a Grã-Bretanha e/ou a França,
convertendo-se em uma zona crítica para a conflagração
das grandes potências, como foram os Bálcãs em 1914;
e, enfim, o perigo de que o dragão chinês abocanhe todo
o sudeste asiático desguarnecido das forças americanas.

Mas trabalhemos com a hipótese de que os
homens de Washington finalmente passem a dar ouvidos
aos protestos em Nova York, Londres, Madrid, Roma,
Berlim, Cairo, Damasco, Teerã, Bagdá, São Paulo, Seul,
Tóquio ou onde quer que seja, e resolvam “trazer os
garotos de volta”. Arcam com os custos do
remanejamento das tropas e do equipamento (ou os
compartilham com o país em que se encontrava a base
militar), absorvem meio milhão de militares e mais
milhares de civis, dão baixa à parte deles, e, enfim,
transformam o globo na realidade que os coros dos
milhões de manifestantes “pela paz” entoavam nas ruas
das principais cidades do mundo. Um mundo sem o
guarda-chuva militar norte-americano e livre do
imperialismo ianque.

Os americanos sofreriam reveses. Em um
primeiro momento, continuariam contando com o
suprimento de petróleo saudita, até que alguma milícia
auto-proclamada popular destronasse a casa de Saud,
concertasse uma ação na OPEP que elevasse o preço do

petróleo e lançasse o povo da Arábia Saudita em uma
situação de miséria que o combustível fóssil, malgrado a
índole perdulária dos Saud, conseguiu amenizar.
Esgotadas as reservas estratégicas, os norte-americanos
em breve ver-se-iam obrigados a pagar mais pelo
petróleo, e, conseqüentemente, desacelerar o ritmo de
produção e crescimento econômico. Poderiam, no médio
prazo, contar com o petróleo do México,  vez que a
Venezuela de Hugo Chávez concertaria e seguiria as
orientações da OPEP no sentido de incentivar um
aumento do preço do petróleo. Os norte-americanos se
empenhariam no desenvolvimento de fontes alternativas
de energia capazes de suprir a lacuna do petróleo (e,
progressivamente, substituí-lo) e retomariam a tradição
isolacionista pré-Woodrow Wilson.

A Europa voltaria a ser responsável pela própria
segurança, e a OTAN seria desmantelada ou reduzida a
uma função meramente formal. As bases norte-
americanas na Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Espanha,
Hungria, Polônia e Turquia, entre outros, seriam
desativadas e as tropas evacuadas. A Polônia, três vezes
fatiada por russos e alemães (1795, 1939 e 1945),
estaria mais uma vez exposta às garras russas –
separava-a da Rússia apenas a Bielorrússia, um Estado
satélite que ninguém sabe propriamente para que serve,
e que a proverbial moderação russa logo encontraria
uma razão para anexar. Os alemães, atônitos com o
expansionismo russo, poderiam ou não recobrar o
caráter que os definia até 1945, e, caso o recobrassem, é
possível que utilizassem seu formidável potencial
humano, intelectual e industrial para transformar a
República Tcheca, a Eslováquia e a Áustria em ficções
jurídicas, enquanto mediam força com os russos na
Europa Oriental. A Europa Ocidental viria em socorro da
causa defendida pelos alemães e cerrariam as fileiras,
reeditando, em escala monstruosa, o front oriental da II
Guerra Mundial. Na melhor das hipóteses, os russos
reduziriam a escombros o território compreendido entre
a Polônia e os Bálcãs e entre a Estônia e a Turquia; no
mais horroroso dos cenários, os alemães amparados pela
Europa Ocidental ofereceriam resistência, e a truculência
russa transformaria toda a Europa, da Polônia à Escócia e
País de Gales, em um imenso deserto nuclear.
Obviamente uma tal “opinião pública mundial” iria
protestar, a Assembléia Geral da ONU aprovaria uma
resolução condenando a agressão russa e algum
mandatário sul-americano proporia um “diálogo” ao qual
ninguém daria ouvidos. Desde o primeiro movimento
russo – a anexação da Bielorrússia, por exemplo – os
europeus estariam clamando pelo retorno das bases
militares norte-americanos, ao que estes, revoltados com
o fardo imperial, se recusariam a voltar. Ao mesmo
tempo em que a Europa era russificada, os chineses
punham logo fim à autonomia de Taiwan e invadiam a
ilha. Em seguida, patrocinariam uma mudança de regime
na Coréia do Norte (pois o stalinismo de Kim-Jong-Il não
é apenas anacrônico como também um monumento à
ineficiência), de modo a transformá-la em um satélite
chinês capaz de comandar a unificação da península
coreana. O Japão não seria poupado e, probabilidades
há, seria convertido em um estado-cliente chinês, uma
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menina dos olhos semi-anexada, como a Alemanha para
os russos. A influência chinesa inevitavelmente
alcançaria o Vietnã, o Camboja, a Tailândia, a Malásia e
as Filipinas, e, reinvenção do passado, todo o Pacífico
seria algo como uma “zona de co-prosperidade”,26 no
jargão da propaganda, ou um imenso hinterland
mandarim.

Em algum momento desses desdobramentos
hipotéticos, o observador questiona, os norte-americanos
deveriam intervir. Clamores por certo não faltariam,
assim como não faltaram no final da década de 1930 e
início da de 1940. Para salvaguardar seus próprios
interesses materiais ou para impedir a configuração de
uma relação de poder que, em um futuro próximo,
poderia atingir diretamente os Estados Unidos. As causas
que motivariam uma reação norte-americana não têm
tanta importância. A reação norte-americana, se
executada a curto prazo, seria bem-sucedida, derrotaria
as veleidades expansionistas de russos e chineses, e,
uma vez mais, a liberdade dependeria de algumas
centenas de bases militares norte-americanas instaladas
mundo afora. Após alguma ação unilateral dos Estados
Unidos, as populações daqueles mesmos países que
foram salvos da tirania pela ação dos E.U.A. irão às ruas
exigir a remoção das bases militares, o julgamento de
algum Presidente ou homem de Estado norte-americano
em uma corte internacional e a submissão da capacidade
de deliberação dos norte-americanos a alguma
organização multilateral juncada de assembleísmo
imobilista e panfletarismo ideológico terceiro-mundista.
Se os americanos novamente saíssem, a Rússia, a China
ou quem quer que fosse a promessa hegemônica da vez
se ergueria sobre as nações prósperas e livres, de
dimensões territoriais e capacidade militar restritas, o
que acarretaria uma nova ação norte-americana, de
forma tal que o ciclo se repetiria indefinidamente.

A menos, bem entendido, que os Estados Unidos
sejam destituídos de sua capacidade industrial,
tecnológica, intelectual e financeira, o que nos parece
extremamente improvável. Não se trata, ainda, de uma
manifestação que um crítico poderia chamar de
“sinófoba” ou “russófoba”. A situação chinesa se
caracteriza pela existência de uma massa humana
descomunal e recursos limitados, o que resulta em uma
indiscutível dependência de alimentos e matérias-primas
estrangeiras. A isso deve se conjugar o vácuo de poder
que se instauraria no Oriente a partir da saída de cena
dos E.U.A.  Os chineses por óbvio sentir-se-iam tentados
a preenchê-lo. No tocante à Rússia, sua vontade de
poder hipertrofiada pode ser  pré-compreendida com
uma simples contemplação geográfica. Qualquer
indivíduo que observe um mapa-mundi constatará que a
Rússia, com ou sem os apêndices territoriais da União
Soviética, constitui uma aberração geográfica, uma
anomalia territorial que não encontra paralelos com
qualquer outro país do mundo. Seus mais de 17 milhões
de quilômetros quadrados (mais de 20 milhões à época

                                                
26 Referência à denominação dada pelos japoneses à sua zona de influência no
Pacífico.

da URSS) não só a transformam no mais extenso país do
mundo como também a fazem quase duas vezes maior
que o Canadá, o segundo mais extenso país do globo.
Nesse sentido, torna-se compreensível o ilimitado apetite
territorial russo, próprio de uma nação que prossegue
com uma conquista territorial ininterrupta sem se
preocupar em desenvolver plenamente os recursos dos
territórios já conquistados. A natureza do Estado na
Rússia, a insignificância da iniciativa individual, sua
inerente desconfiança em relação aos estrangeiros e sua
obsessão pelas ações sigilosas nos fornecem alguns dos
elementos necessários a uma compreensão mais ampla
do que Morgenthau denomina a “índole nacional russa”.27

Que o leitor se preste à mudança dos atores nas
hipóteses acima sugeridas e constate, com surpresa
insuspeita, que se trata do contexto vigente entre 1930 e
1945, com o Japão fazendo as vezes da China e a
Alemanha nazista dividindo com a União Soviética
stalinista o papel que caberia à Rússia. Em seguida, que
se questione sobre o responsável pela restauração da
liberdade na Europa – ao impedir o avanço do Exército
Vermelho até o Atlântico - e por impedir a completa
sovietização da Ásia. Os Estados Unidos, com efeito,
falharam, e falharam principalmente na passividade ética
de Roosevelt e na concessão da Polônia, da Prússia
Oriental, da Tchecoslováquia e de parte da Alemanha à
União Soviética. Os russos, talvez não menos que os
britânicos, estavam esgotados em 1945, e não fosse a
esculhambação britânica na Conferência de Potsdam (ao
enviar Churchill e, após as eleições gerais, substituí-lo
por Attlee), os recuos injustificados da diplomacia
americana entre 1945-47 (responsável pela evacuação
das tropas dos E.U.A. em toda a zona “soviética” da
Alemanha) e a descabida solicitação de Roosevelt para
que a URSS declarasse guerra ao Japão (o que cumpriu
em agosto de 1945, quando tal declaração era
absolutamente desnecessária), talvez Stálin não
ocupasse um espaço que não tinha cacife político-militar
para conquistar. Uma percepção equivocada do poderio
soviético fez com que os Estados Unidos permitissem
que, em dois anos, fossem erigidas as condições para a
rivalidade americano-soviética. Não precisava ter
ocorrido dessa forma.

Bastou 1945 para que os europeus se dessem
conta de que sua segurança dependia das forças norte-
americanas estacionadas nas ilhas britânicas e no
continente e que a evacuação de tais forças culminaria
em mais um toque de armas entre as potências
européias, assim como havia ocorrido quando os ianques
haviam abandonado a Europa em 1918-19 e, em função
disso, o bolchevismo e o nazi-fascismo grassaram até
suprimirem por completo a democracia liberal.28 Em dias
correntes, os europeus temperam suas verberações
contra o “imperialismo ianque” com ponderação e
cautela, pois sabem que tanto E.U.A. quanto Europa se

                                                
27 MORGENTHAU, Hans J. A política entre as nações: a luta pelo poder e pela
paz. Brasília: Edunb, IPRI, 2003. pp. 253-259.
28 Cf. ARON, Raymond. República Imperial: os Estados Unidos no mundo do pós-
guerra 1945-72. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
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auxiliam mutuamente quando as forças norte-
americanas se encontram estacionadas no continente. Da
mesma forma, os protestos que contemplam nos Estados
Unidos “a maior ameaça à paz mundial”  desconsideram
o fato de que a paz e o equilíbrio precários que vigem
desde 1945 são construtos fundamentalmente norte-
americanos, e que a única razão pela qual a Europa, o
Japão, a Coréia do Sul ou os países do sudeste asiático
ou da América do Sul gozam de independência, é a de
que o império da vez, como já o fez o Império Britânico,
tem um caráter nacional moderado, libertário e ancorado
em valores que prezam o individualismo e a liberdade, e
que não admitiu, durante 44 anos, que regimes
responsáveis pela execução de dezenas de milhões de

indivíduos suprimissem a independência de nações
menores.  Tal império tem, com efeito, seus deslindes
ocorridos em Vietnãs, Nicaráguas e Somálias. Mas que os
ianques tenham considerações de auto-preservação e
concluam que a sua própria liberdade depende da
liberdade das nações por eles protegidas, e que a partir
do momento em que renunciarem ao “fardo imperial”, os
próprios Estados Unidos estarão ameaçados. Que
permaneçam, portanto, no Iraque, e que terminem a
obra que começaram; que permaneçam na Europa, na
Ásia, no Oriente Médio, nas Américas e na África. Deixem
os garotos onde eles estão. O mundo diz que não, mas,
no fundo, agradece.
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SSeeiiss  ddiiffeerreenntteess  vviissõõeess  ssoobbrree  aa 
Um exercício de economia política à luz da Área de Liv
Comércio das Américas – parte I

A ALCA segundo o modelo das vantagens
comparativas de David Ricardo29

       A possibilidade de implementação da Área de Livre
Comércio das Américas é freqüentemente criticada pelo
fato de a economia norte-americana ser
muito mais produtiva do que a economia
brasileira. O argumento, utilizado à
exaustão por aqueles que se opõem à
integração econômica do continente
americano, se tornou um lugar-comum.

Entretanto, a contribuição da
abordagem ricardeana consiste na
avaliação de que os ganhos com o comércio
internacional se dão em virtude das
vantagens comparativas e não das
vantagens absolutas. Sendo assim, mesmo
se os Estados Unidos forem mais
produtivos em todas as indústrias, ou seja,
possuam vantagem absoluta em todos os
setores, o Brasil pode auferir ganhos a
partir do comércio internacional em relação
àquele país.
       

Segundo Ricardo, a fonte do
comércio internacional é a diferença entre
os países; produzindo de formas distintas,
os países poderiam obter ganhos com o comércio se
especializando na produção dos bens em que enfrentam
o menor custo de oportunidade. O custo de oportunidade
é uma medida que indica a quantidade de outros bens
que deixaram de serem produzidos quando da escolha
pela produção de um determinado produto. Países com
altos custos de oportunidades para a produção de um
bem agirão de forma mais eficiente se produzirem o bem
em que possuem baixos custos de oportunidade,
transacionando-o no comércio internacional pelos bens
em que possui maior custo de oportunidade.

                                                
29 Ver Ricardo, David. The Principles of Political Economy and Taxation, Londres,
Everyman’s library, 1987. Ver também Krugman, Paul. Economia Internacional.
São Paulo, Makron Books, 2001, Capítulo 2.
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primeiros. Como cada bem é gerado no lugar onde é
produzido de forma relativamente mais eficiente, a
quantidade de computadores e sucos de laranja em um
ambiente de abertura comercial será maior do que a
quantidade dos mesmos bens gerados em um mundo de
economias autárquicas. Uma vez que o continente
passaria a produzir mais, seria possível elevar a renda de
cada indivíduo; assim, todos estariam em melhor
situação em um ambiente de livre comércio.

       Os trabalhadores migrariam para as indústrias nas
quais o país possui vantagem comparativa; seria preciso
adotar políticas, no caso da implementação da ALCA,
para amenizar os fortes impactos decorrentes de um
deslocamento em massa da mão-de-obra para os setores
nos quais o país possui vantagem comparativa, em vista
do fato de estes passarem a pagar maiores salários em
ambiente de abertura comercial.

       Enfim, segundo a abordagem ricardeana, o
ingresso do Brasil na Área de Livre Comércio das
Américas seria benéfica ao país e a todos os residentes
nele; se concentrando na produção dos bens em que
possui vantagem comparativa, o Brasil poderia usufruir
uma expansão nas possibilidades de consumo e obter
ganhos pelo intermédio da produção indireta.

A ALCA segundo o modelo de Heckscher-Ohlin30

       A Área de Livre Comércio das Américas
representaria, segundo a ótica do Modelo de Heckscher-
Ohlin, a possibilidade de os países de todo o continente
americano se aproveitarem das suas dotações distintas
de fatores para auferir ganhos com o comércio
internacional.

       Neste sentido, o Brasil como um todo ganharia
com esta abertura comercial. Entretanto, ao contrário do
Modelo das Vantagens Comparativas de David Ricardo,
segundo o qual todas as classes se beneficiam com o
comércio, certos setores da sociedade estariam em pior
situação em termos de bem-estar econômico em virtude
da abertura comercial que representaria a
implementação da ALCA.

       A ALCA acarretaria uma modificação nos preços
relativos que vigoram no país; os preços dos bens que
são produzidos utilizando intensivamente os fatores de
produção nos quais o país é relativamente abundante
aumentariam em relação aos preços dos bens que são
produzidos utilizando intensivamente os fatores de
produção nos quais o país é relativamente escasso.

       Os preços relativos de todos os bens seriam
equalizados por todo o continente americano. Mais do
que isso: haveria uma equalização do preço dos fatores.
A compreensão do porquê desta convergência pode ser
obtida segundo a análise do seguinte aspecto: o
comércio realizado pela troca de bens tem como pano de

                                                
30 Baseia-se em Krugman, Paul. Economia Internacional. São Paulo, Makron Books,
2001, Capítulo 4.

fundo o intercâmbio entre os fatores de produção que
estão incorporados nestes mesmos bens.

Assim, uma conseqüência da adoção da ALCA
seria a convergência nos salários de todo o continente
americano. A conveniência deste fator para o Brasil se
daria a partir da análise do nível de salários que iria
vigorar em todo o continente, comparando-o com o nível
de salários que atualmente vigora no país.

       A questão central que a abordagem de Heckscher-
Ohlin tem a oferecer em termos de interpretação dos
efeitos da ALCA se daria no campo da distribuição de
renda: toda a sistematização deste modelo teve início em
um artigo do economista sueco Heckscher sobre os
efeitos do comércio internacional sobre a distribuição de
renda.31

       Heckscher argumentou que o comércio
internacional exerceria fortes efeitos sobre a distribuição
de renda de um país. Estes efeitos se dariam da seguinte
forma: os proprietários dos fatores abundantes de um
país ganhariam com o comércio, ao passo que os
proprietários do fator escasso estariam em pior situação.
Este efeito é resultante da maior remuneração do fator
abundante de um país em um ambiente de abertura
comercial.

       Neste ínterim, a conveniência da Área de Livre
Comércio das Américas para o Brasil deveria se
concentrar sobre a conveniência de aumentar a
remuneração dos proprietários dos fatores relativamente
abundantes do país em detrimento dos proprietários dos
fatores relativamente escassos.

       Em comparação específica com os Estados Unidos,
o mercado de trabalho fornece um bom exemplo: os
Estados Unidos são relativamente abundantes em mão-
de-obra qualificada, ao passo que são relativamente
escassos em mão-de-obra não-qualificada. O oposto é
verdadeiro para o Brasil. A abertura comercial acarretaria
ganhos para os trabalhadores não-qualificados no Brasil
e para os trabalhadores qualificados dos Estados Unidos,
ambos proprietários dos fatores relativamente
abundantes dos respectivos países.

Por outro lado, os trabalhadores qualificados do
Brasil e os trabalhadores não-qualificados dos Estados
Unidos estariam em pior situação com a implementação
da ALCA. Visto sob este aspecto, a Área de Livre
Comércio das Américas poderia exercer um importante
efeito distributivo no Brasil, uma das piores distribuições
de renda do mundo.

       O modelo de Heckscher-Ohlin, em relação ao
modelo ricardeano, responde à seguinte pergunta: se a
abertura comercial é benéfica aos países, então por que
ela não é implementada em níveis extremos? A resposta

                                                
31 Heckscher, Eli. “Effects of Foreign Trade on Distribution of Income”, 1919.
Posteriormente, a concepção originalmente formulada por Heckscher neste artigo foi
desenvolvida por seu ex-aluno Bertil Ohlin a partir da versão de Cassel para o
modelo walrasiano de equilíbrio geral. Daí o nome do modelo.
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se encontra na constatação básica do modelo de
Heckscher-Ohlin: ao contrário do modelo ricardeano, a
abertura comercial não representa uma melhora no
sentido de Pareto. Alguns grupos ficam em pior situação.

Tais grupos podem se engajar na formação de
grupos de interesse que defendam ativamente a
proteção de seus setores, levando a um ponto de
equilíbrio que não corresponde ao livre-mercado. Além
disso, pode ser socialmente conveniente a proteção de
certas classes, argumento que é freqüentemente
utilizado para a defesa dos trabalhadores não-
qualificados norte-americanos.

 A ALCA segundo a teoria da dependência (Andrew
Gunder Franck32)

       Os autores da Teoria da Dependência contrapõem
a concepção de que os países subdesenvolvidos estariam
em um estágio já percorrido pelas atuais potências
industriais, estando no caminho do desenvolvimento. Em
particular, refutam o teórico W. W. Rostow,33 segundo o
qual o desenvolvimento se daria necessariamente
através de um processo caracterizado por etapas e que a
ordem internacional tenderia à homogeneização no
futuro.

       Os autores da Teoria da Dependência acreditam
que o sistema formulado por Rostow ignora o passado
dos países subdesenvolvidos. Estes se encontrariam em
tal situação devido a um histórico de exploração que
persistiria enquanto eles permanecessem na rota do
processo de expansão do Sistema Capitalista.

Em outras palavras, o pensamento que
conformaria a doutrina do Estruturalismo Cepalino
criticava o elemento estático presente em teorias como a
de Rostow, que ignoram o fato de os países atualmente
desenvolvidos nunca terem sido subdesenvolvidos. O
subdesenvolvimento não seria uma etapa primária de um
processo rumo ao desenvolvimento, mas sim o produto
de um conjunto de relações históricas desconsideradas
por Rostow.

       Nestes termos, a Área de Livre Comércio das
Américas, sob o ponto de vista destes autores,
representaria a continuação e a intensificação de um
processo histórico que consiste em relações entre
metrópole e satélite: tal processo levaria a primeira ao
desenvolvimento e o último ao subdesenvolvimento.

O sistema internacional, sob a égide do
capitalismo, conformaria uma cadeia de constelações
formadas por metrópoles e satélites, cadeia esta que
vincularia todo o globo. Assim, certos países se situariam
em uma posição de satélite em relação a alguns países e
na posição de metrópole em relação a outros. Pode-se

                                                
32 Ver Gunder Frank, Andrew, “Development of Underdevelopment”, Monthly
Review, Vol. 18, n.5, 1966.
33 A obra de referência é Rostow, Walt. As etapas do desenvolvimento econômico.
Rio de Janeiro, Zahar, s. d.

pensar, para ilustrar este caso, no exemplo de Portugal,
que era um satélite em relação à Inglaterra e uma
metrópole em relação ao Brasil. Em última instância,
haveria uma metrópole mundial que relegaria todos os
demais países à condição de satélites dela própria.

       Devido à sua proeminência no sistema
internacional atual, é lícito supor que os Estados Unidos
exerceriam, atualmente, o papel de metrópole mundial.
Neste sentido, o estreitamento dos laços do Brasil com a
metrópole mundial o colocaria em uma posição de maior
sujeição à exploração, que o relegaria ao
subdesenvolvimento, ao passo que os norte-americanos
se aproveitariam da intensificação de suas relações com
um de seus satélites para a promoção do seu
desenvolvimento.

Esta é, para estes autores, a lógica subjacente
ao processo de expansão do sistema capitalista. A
inserção do Brasil na condição de satélite mais próximo
da metrópole mundial o colocaria numa situação ainda
mais propícia ao subdesenvolvimento. O Brasil deveria
buscar uma forma de se desenvolver de forma
autárquica, livre das metrópoles que o subjuguem à
condição de fomentador do processo de desenvolvimento
delas.

       Segundo estes autores, o esplendor atingido em
alguns momentos por algumas regiões satelizadas, como
o caso de Minas Gerais, durante os tempos de fartura em
ouro, não seria mais do que um desenvolvimento
satelizado, que não seria nem autogerador nem auto-
sustentado. Assim que esgotado o interesse econômico
das metrópoles, a região satelizada ficaria à mercê do
desenvolvimento de seu subdesenvolvimento.

       Pode-se pensar no caso mexicano, que, com o
estabelecimento do NAFTA, conseguiu expandir suas
exportações de forma extraordinária, fato que leva
alguns economistas brasileiros a apontarem um eventual
benefício em termos de ALCA. Sob a perspectiva da
Teoria da Dependência, esta prosperidade mexicana
deve ser considerada como um desenvolvimento
satelizado e, uma vez cessado o interesse econômico dos
Estados Unidos no país, ele estaria relegado ao amargor
do subdesenvolvimento.

A lição que ficaria ao Brasil é que ele seria
beneficiado com um “boom” no curto prazo. Entretanto,
o longo prazo viria com a percepção de que somente
restou o subdesenvolvimento para ser cultivado. A única
forma de desenvolvimento possível em um
relacionamento estreito com os Estados Unidos seria um
desenvolvimento satelizado, que não é autogerador ou
sustentável.

       Em perspectiva histórica, os momentos de maior
desenvolvimento dos países subdesenvolvidos seriam
aqueles em que os laços com as metrópoles estariam
enfraquecidos, enquanto os momentos de maior
integração com a metrópole representariam maiores
prospectos de subdesenvolvimento.
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Dessa forma, encontra-se uma explicação para o
fato de os períodos de maior crescimento econômico em
países como o Brasil, a Argentina e o México terem se
dado durante as Guerras Mundiais e a Depressão dos
anos 1930. A depressão européia do século XVII e as
guerras napoleônicas teriam produzido o mesmo efeito.
Este exame empírico colocaria duas opções ao Brasil:
isolar-se das metrópoles e perseguir o caminho do
desenvolvimento ou estreitar o laço com estas e se
submeter ao subdesenvolvimento.

Nesta perspectiva, a adesão à ALCA
representaria a escolha pela última opção. A alternativa
ao subdesenvolvimento é a ruptura com a inserção
reservada ao Brasil no processo histórico de expansão do
sistema capitalista.

       A análise histórica também demonstra que a
industrialização dos países hoje considerados
desenvolvidos teria sido feita de forma autárquica. A
exceção é a Inglaterra, pois à época de sua

industrialização, não havia metrópoles no mundo. Assim,
os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, os grandes
países industriais que se estabeleceram no sistema
internacional, o fizeram não com base em uma agenda
de integração com os países já industrializados, mas de
forma autárquica.

       Em linguagem prosaica, sob a perspectiva da
Teoria da Dependência, a implementação da ALCA
equivaleria a “entregar o ouro ao bandido”, em termos
de interesse do Brasil em se desenvolver e se consolidar
como uma potência no sistema internacional.

O CONVIDADO: Igor Abdalla Medina de Souza é
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Rio, bacharel em Economia pela PUC-Rio e
bacharelando em Direito pela Universidade Federal
Fluminense (UFF).
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O recente seqüestro de c
do Norte, e sua subseqüente m
terroristas, guarda alguma dim
Pavilhão de Cancerosos, de Alex
uma série de inquestionável ten
de Solzhenitsyn.

“Dogville” conta uma e
(representada por Nicole Kidma
guinada da personagem para p
uma cidadezinha de pouquíssim
optado por não erguer parede
referências da comunidade com
surgindo no meio-tempo figuras
Neste contexto, uma fugitiva 
civilização. Sua integração, caus
para a comunidade, ajudando o
de Dogville, Grace acaba por so
“territorialidade” da cidade, no
Grace praticava sua escravidão.

No processo de sua ascen
aparato de destruição que lh
instantaneamente inverte a rel
sobre o resto. No filme, este 
descrita por Machiavelli. Agindo
para algum lugar não identificad
com Dogville, Grace acaba por
tentação experimentada pela p
total à Terra. Para onde ele iria 
Cena do filme “Dogville” (2003), do diretor dinamarquês Lars von Trier.
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entenas de crianças de uma escola na cidade de Beslan, na província russa da Ossétia
atança, devida ao confronto entre forças de segurança estatais e seqüestradores-

ensão analógica em relação ao filme Dogville, do diretor Lars von Trier, e ao livro
ander Solzhenitsyn. O que pretende este ARS é tratar do atentado em Beslan, ápice de
ebrosidade terrorista na Federação Russa, à luz bifocal das perspectivas de von Trier e

stória que, dentre tantas interpretações e nuances, narra a sujeição de Grace
n) a uma comunidade isolada no interior dos Estados Unidos da América e a eventual
osição de supremacia em relação àqueles que antes a mantinham cativa. Dogville era
os habitantes onde toda a ação do filme se passa, e é marcante que von Trier tenha
s entre as residências, demarcando os limites residenciais, comerciais e de demais
 linhas brancas grafadas no chão. Dentro de cada espaço as identidades se configuram,
 distintas como a organista silenciosa, o velho cego ou o transportador de mercadorias.
chega à cidade vinda pela longa estrada que liga Dogville ao próximo ponto da
a de disputas dos mais diversos caracteres, acaba se dando por meio de seu trabalho

s cidadãos aqui e ali. Nunca havendo se tornado membro efetivo da seleta comunidade
frer crescentemente sob seu jugo, tolerando condições adversas e sempre submetida à
 sentido de que sua subserviência se dava no contexto das linhas dentro das quais

são à condição soberana na comunidade, a personagem de Kidman recebe o aporte de
e dá incalculável capacidade de determinar os desígnios da sociedade, o que
ação de domínio entre o resto da comunidade e a personagem, dando a esta poder
aporte se dá de forma algo inusitada, remontando aos caprichos da Fortuna, como
 em uma medida situada adiante do revisionismo, Grace arrasa Dogville e dali parte
o, que, na verdade, mais parece um não-lugar, já que, no que compete à sua estória
 se sepultar junto da comunidade, deixando vivo somente o cachorro da cidade. A
ersonagem beira o ímpeto de um astronauta que pode engatilhar um ataque nuclear
voltar, contudo, não se sabe.
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Em “Pavilhão de Cancerosos”, Solzhenitsyn conta a estória, triste e épica, de Oleg Kostoglotov, um ex-soldado
russo que, preso e levado para campos de concentração, anos depois é libertado e acaba por padecer de câncer,
motivo pelo qual vai se tratar num pavilhão de cancerosos numa isolada república soviética. O livro começa com a
internação de um burocrata de média patente no hospital e continua por descrever múltiplas dimensões da vida ali,
com os enfermos de um setor e o mosaico composto pelas suas experiências. No correr de suas páginas,
contextualizadas no crítico tempo da morte de Stalin e assunção de Khrushchev, dá-se o embate entre Rusanov, o
burocrata, e Kostoglotov, antigo idealista agora decepcionado com a União Soviética, conquanto ainda fiel à causa
comunista. Termina por narrar a saída de Kostoglotov, sua viagem de trem de volta para casa, incerto sobre a
reincidência do câncer.

Retrata um (anti-)herói anônimo da União Soviética. Na fila do trem, Oleg reconhece um colega de campo de
concentração fazendo-se passar por doente para garantir um bom lugar na terceira classe do trem. “Era um truque
que Oleg poderia ter usado, conseguindo um bom beliche. Mas, com o passar dos anos, cansara-se daqueles truques.
Queria obter as coisas com honestidade e correção, como exigia o velho funcionário [da estação]”. Após a traumática
internação, Kostoglotov escolhe agarrar-se ao fio de vida que lhe resta, conformando-se em saber que “os outros não
tinham sobrevivido. Mas ele sim. Nem sequer morrera de câncer. [...] O trem estremeceu e começou a mover-se. Só
então, no fundo de seu coração, de sua alma, de qualquer parte de seu peito, no mais profundo de sua emoção,
sentiu-se de repente mergulhado em angústia”.34

Voltando-nos para o caso da onda de atentados recentes na Rússia, que culminaram com a ação em Beslan, o
terrorismo neste país se exacerba dez anos depois do início do conflito na Tchetchênia, no qual o separatismo
despontou como um grande desafio a ser superado pela Rússia nos tempos pós-Guerra Fria. A fragmentação de
Estados como a própria URSS e a Iugoslávia, na esteira da queda do Muro de Berlim, trouxe à tona a questão da
integridade territorial do enorme estado russo, que engloba numa Federação diversas etnias, culturas e situações
sócio-econômicas. Se essa integridade ainda não assistiu a xeques diretos contra si, ela certamente não pode ser
pensada fora do contexto de um Estado que, se menos “forte” que outrora, hoje não deixa de ser uma unidade
soberana dentro de cujas fronteiras exercitam-se com boa liberdade as prerrogativas “nacionais”. Também no plano
externo, o colapso da União Soviética não significou total questionamento das políticas de intervenção alhures. Se a
expansão da causa comunista pelo mundo não está mais na ordem do dia em Moscou, a estabilidade nas vizinhanças
da Federação certamente está, e assim pode-se começar a pensar as políticas russas para países como Uzbequistão,
Estônia ou Geórgia.

Mas se por um lado o governo do presidente Putin dá mostras da paz de consciência no sentido de afirmar a
fórmula estatal no pós-URSS, ele indubitavelmente se encontra em meio a problemas que não constavam da alta
pauta de antigos dirigentes do Kremlin, como a insegurança dos arsenais nucleares ou a corrupção de membros de
forças de segurança. Sendo o objetivo do texto a questão do terrorismo separatista, o ponto é que as estórias de
Kostoglotov e Grace têm algo a dizer. Ao passo que não se almeja oferecer explicação da conjuntura russa através de
interpretação calcada no filme e no livro em questão, pretende-se aqui atentar para como elementos de ambas
narrativas informam o pensar a respeito de Beslan e da Rússia da atualidade.

Além da Tchetchênia, outras repúblicas russas têm-se engajado em esforços separatistas, como o Daguestão, a
Ingushétia e a Ossétia do Norte, onde se situa Beslan. Sendo o terrorismo um artifício do separatismo e o separatismo
um abrigo para o terrorismo (afinal, terroristas necessitam, em alguma escala, de apoio territorial), o que ocorre é a
articulação de ambos como um vetor de questionamento do Estado russo. As linhas grafadas no chão, que identificam
a identidade russa, são postas em questão, e alguma dose de Fortuna parece ter sido aportada para aqueles que
adotam postura revisionista em relação à da Federação. Um ponto que se levanta é sobre qual será o limite do
envolvimento separatista-terrorista, e, em um mundo temeroso da aquisição de armas de destruição em massa por
terroristas, pode-se interrogar sobre os limites da ação destrutiva que, tal qual a de Grace em Dogville, nada deixou
vivo senão um cachorro. É certo que tais armas representam maior ameaça para centros urbanos de maior porte do
que para províncias separatistas, mas o que importa aqui é o fato de que, nas palavras do Professor Onofre dos Santos
Filho, o terrorismo não incida sobre o estado nem tampouco sobre a sociedade, e sim sobre as relações entre um e
outro.

O separatismo tchetcheno golpeou seriamente Moscou quando pôs soldados russos na defensiva no correr do
conflito armado que durou entre 1994-1996 e que ainda hoje não está resolvido. Confirmou o claro enfraquecimento
da Federação Russa em face do antigo poderio soviético e contribuiu para a percepção de vínculos estabelecidos entre
movimentos separatistas e movimentos terroristas, particularmente após a queda das torres gêmeas em Nova Iorque
e da ação dos Estados Unidos no Afeganistão, até então um porto relativamente seguro para grupos terroristas. No

                                                
34 Solzhenitsyn, Alexander. Pavilhão de Cancerosos (2ª Ed.). Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1971. pp 298-300
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contexto da luta norte-americana contra o terrorismo, tornou-se politicamente interessante para Moscou associar-se a
Washington na repressão a atividades terroristas, já que destas atividades, no território russo, emanam conexões com
os separatismos. “Guerra ao terrorismo”, em russo governamental, ora significa a associação dos separatistas aos
islâmicos, e com isso a justificação internacional para a luta contra as “autodeterminações” desta ou daquela província.
Um recente editorial do Le Monde diz que, “aos que esperavam uma abertura do diálogo, ele [Putin] fecha as portas e
anuncia ‘novos métodos’, cuja brutalidade podemos infelizmente imaginar”.35

Dessa forma, não se pode excluir do caso da escola de Beslan o fato de que em face de tal barbárie o estado russo
tenderá a ampliar o escopo de ação de seu executivo em detrimento de seu judiciário. Isso não é gratuito. Conforme
argumenta Michel Wieviorka, “quanto menos o governo consegue fazer, mais a mídia amplia o evento, mais autônoma
a polícia se torna, mais rígida e tomada de pânico se mostra a opinião pública, e cada vez menos compatíveis são as
exigências formuladas pelas forças políticas”.36 Se o estado russo não atingiu um estágio que faça completo jus ao
pressuposto de Estado democrático demandado por Wieviorka para que tomem lugar os elementos de seu cálculo
exposto acima, ele certamente não se encontra em posição de desconsiderá-lo. Para a Rússia, como para vários outros
países e também para os moradores de Dogville, as linhas devem ser respeitadas, pois, ao fim e ao cabo, é a partir
delas que se tem a ordem necessária para a vida e para a convivência. Além das linhas, o caos. Um componente que
certamente amedronta os russos no caso de Beslan é a indagação, de volta ao limite entre a ação separatista-
terrorista, sobre qual será a fronteira entre uma revisão das linhas –separatismo que utiliza o terrorismo para realizar
seu objetivo- e a destruição completa destas linhas, haja vista correntes que defendem que terroristas, desprovidos de
causa, atuam instruídos pelo culto à morte desprovido de razão, o qual “is thriving at the fringes of the Muslim
world”.37

Em face dessa situação periclitante, não resta muito à nação russa senão se agarrar à esperança de que,
conforme defende um determinado analista, se a Federação sobreviveu aos primeiros cinco ou seis anos após a queda
do Muro, então ela se manterá por mais um bom tempo. Ainda, de que toda essa experiência pode indicar a
“vacinação” da Rússia em uma nova dimensão da interação de Estado com sociedade e também do próprio conceito de
Estado no plano internacional. Na equação do ‘Estado-nação’, esta última [nação] sofre com os ataques do terrorismo
em prol daquele [Estado], num ciclo de fim desconhecido. Afinal, quando se tem crianças como alvo, a menos que o
culto à morte se desdobre na matança com particular qualidade de pesar e choque, não se faz senão transformá-las
em russas, na acepção mais política do termo.

Cambaleante qual Kostoglotov, sem dúvida a Rússia passa por dias penosos, seja de enfermidade ou de
preparação, lutando contra esse câncer que parece ser o separatismo imiscuído com terrorismo. Com atentados como
o de Beslan, mesmo passado o câncer, o mergulho na angústia é praticamente inevitável. Ainda pior, rememorando o
caso da cidadezinha de Pripyat com sua trágica proximidade dos reatores nucleares explodidos de Chernobyl,38 onde
até hoje se pode ler no quadro negro da escola local a frase “Não há retorno. Adeus. 28 Abril 1986”, Beslan aponta
uma inquietante seqüência de manifestações, no âmbito escolar, das pragas que assolam a antiga União Soviética.

                                                
35 “Os porquês do apoio incondicional do Ocidente a Vladimir Putin”. Folha de São Paulo, 8 de setembro de 2004.
36 WIEVIORKA, Michel. Política e Terrorismo. In: Dicionário do Pensamento Social do Século XX. William Outhwaite & Tom Bottomore (Eds.) Jorge Zahar Editor: Rio de Janeiro,
1996. pp 585-586
37 “Death Cult”, por David Brooks. The New York Times, 7 de setembro de 2004.
38 “Dois dias depois que explosões na usina nuclear de Chernobyl lançaram ao ar toneladas de materiais radioativos, esta mensagem foi escrita em um quadro negro de uma escola
primária das redondezas. A mensagem lá está até hoje”. Ver: texto deste autor na 42ª Edição de O Debatedouro: ARS: Chernobyl pelas lentes de Polidori.
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por Dawisson Belém Lopes

Encontros e desencontros – Os cristãos conheceram os muçulmanos quando estes últimos exerciam a condição de
conquistadores. À luz dos dias que testemunhamos, uma situação difícil de se imaginar. Mas não foi sempre assim. O islã
teve uma gênese despretensiosa, sob o profeta Muhammad, a quem Alah teria revelado o mistério da salvação. Um
exame das parcas fontes históricas que nos restam daqueles tempos deixa mais ou menos evidente que Muhammad, o
Mensageiro, nunca buscou fundar uma “religião” – ao menos, não no sentido institucional, que se associa ao verbete
contemporaneamente. Mas os seguidores de Muhammad... Seus seguidores tomaram para si a missão de fazer expandir
a confissão muçulmana. No ano 635 da Era Cristã, após alguns ataques esparsos na Síria e na Palestina, os muçulmanos
conseguiram capturar a cidade de Damasco. No ano seguinte, a Síria e a Palestina tombaram, ficando integralmente aos
seus pés. Em 638, foi a vez de Jerusalém. Logo na seqüência, a Cesaréia havia sido tomada. Ctesifonte, capital do
império persa, foi arrebatada em 637. A partir de 640, a atenção dos muçulmanos se voltou para as riquezas dos
egípcios. E assim se deixaram levar, como num jogo de dominó: Alexandria, em 642; Trípoli, em 643; Tunísia, em 670;
a costa do Marrocos, em 681; Cartago, em 698; a Espanha, a partir de 711. Em 718, toda a península ibérica estava nas
mãos de novos senhores. A essa altura, exércitos muçulmanos no Oriente cercavam a capital imperial, a própria
Constantinopla. Num instante, os conquistadores da Espanha já avançavam sobre a Gália francesa. O Dar al-Islam - as
terras onde a fé islâmica é observada e a lei islâmica prevalece – havia se estendido por todo o globo terrestre -
literalmente. O árabe era a língua do governo e do comércio, assim como a da fé, preponderante do Atlântico ao
Afeganistão. No século VIII, um erudito espectador da cena internacional certamente se perguntaria: “onde é que isso
vai parar?”

O elefante de Carlos Magno – Entre os anos 750 e 1000, muitas interações houve entre a cristandade e o islã.
Algumas, violentas e destrutivas; outras, harmoniosas e frutíferas. Diz-se que, por volta de 800 da E.C., em um aceno
diplomático, o imperador abácida teria presenteado o seu homólogo europeu com um exótico elefante – símbolo maior
da autoridade e do respeito.  À época, o Dar al-Islam era um mundo de cidades ligadas por comércio regular; já a
economia do Ocidente, predominantemente agrária. O Estado franco, sob o lendário Carlos Magno (768-814), era
extenso e poderoso, mas, comparado ao império abácida, governado por seu contemporâneo Harun ar-Rashid, “era
como um peixinho diante de uma baleia” (Richard Fletcher). A este propósito, o historiador belga Henri Pirenne, ao
avaliar a transição da ordem romana para a medieval, apresenta uma tese interessante. Pirenne argumenta que os
constantes e expressivos avanços muçulmanos pelo Mediterrâneo – e a exclusão econômica que tais avanços
acarretavam – foi o que levou os europeus a se fecharem em torno de si. Fechado o acesso à economia urbanizada do
sul, tomou forma uma cultura européia ocidental “subdesenvolvida”, rural e feudal, cujo paradigma é o reino dos
francos. Em famoso aforismo, Pirenne sentenciou: “é correto dizer que, sem Maomé, Carlos Magno não teria existido”
(Fletcher, 2004: 71).
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Ocidente ou cristandade – A Europa das 95 teses de Lutero é um outro continente. As artes do comércio, da
navegação e da guerra já se encontravam bem desenvolvidas. O homem do Renascimento deixa de ser ptolemaico;
passa a ser copernicano. Está no centro do universo. O secularismo é o que lhe resta. Desde então, muito se tem
discutido sobre a coexistência de dois conceitos, antes naturalmente superpostos, quais sejam: Ocidente e cristandade.

Ocidente ou cristandade? Expressões sinônimas ou disjuntivas? Se a superposição dos dois verbetes não parece tão
natural como dantes, tampouco seria razoável um descolamento conceitual radical – como aquele imaginado por Hans
Blumenberg, segundo quem a noção de cristandade é irremediavelmente ferida com a emergência do secularismo. A
tese da “equivalência” entre Ocidente e cristandade é perigosa, porque toma a via da hermenêutica circular, o que
implicaria a possibilidade – eivada de a-historicismo – das rupturas absolutas; de um Ocidente totalmente secularizado a
partir de Lutero, do totalmente novo. O Ocidente “reformado”, conquanto cada vez mais secularizado, não abandona o
cristianismo per se. A influência cristã na constituição européia – na constituição ocidental, portanto –  é inescapável, já
percebia Novalis. O poeta alemão acreditava que a idéia de “Europa dos Estados” nunca passara de um projeto dos
românticos, vez que o fundamento da unidade européia – alegadamente, a tradição judaico-cristã – não se podia conter
dentro das fronteiras estatais. O Ocidente parece ter abandonado, sim, como traço inerente e distintivo, um certo tipo de
cristianismo integralista. A esse respeito, Gianni Vattimo sugere: “a secularização do cristianismo é também aquela
abertura para outros mundos (...). A secularização é, ainda, o enfraquecimento do sentido da realidade que se produz
nas ciências que estudam entidades cada vez mais inconciliáveis com as coisas de nossa experiência cotidiana” (Vattimo,
2004: 99). A secularização ocidental seria, por que não dizer?, um fruto inesperado do reiterado intercurso entre cruz e
crescente.

Fundamentalismo e tradição – Ao narrar o mundo contemporâneo, o sociólogo inglês Anthony Giddens fala de uma
certa tendência ao pós-tradicionalismo. Pela expressão, o pensador não pretende o fim das tradições, mas, sim, o
esvaziamento das tradições não-reflexivas, baseadas em rígidos dogmas de fé. Identifica, contudo, muito especialmente
nos países islâmicos, um importante foco de resistência a esse movimento das idéias. Segundo Giddens, o
fundamentalismo islâmico é uma forma tradicionalista de apego às tradições, em contradistinção, pois, às “novas
tradições” reflexivas. No bojo do tradicionalismo, o homem não se percebe “homem moderno”, senhor do seu destino. O
fundamentalismo é, digamos, a maneira encontrada pelos muçulmanos – termo que, em sua literalidade, quer dizer
“obedientes a Alah” – de resistir ao novo, de fazer voltar o tempo em que o Dar al-Islam impressionava e impunha.

Entre os fiéis – Talvez as suspeitas de Giddens não estivessem de todo equivocadas. Senão, vejamos. Vejamos, como
exemplo ofertado, as linhas escritas pelo Nobel da Literatura, Sir V. S. Naipaul, em expedição entre os fiéis muçulmanos
de Irã, Paquistão, Malásia e Indonésia, entre 1979 e 1981, sobre as íntimas conexões de religião e política:

“... o estado iraniano estava se desintegrando. Quem era de fora conseguia fazer essa relação. Mas o
fiel conseguia escamotear esses grandes eventos e manter um separado do outro; e mesmo enquanto
se preparava para governar, podia continuar regozijando-se com a vitória para o islã.” (sobre a
Revolução Iraniana, de 1979)

“O Paquistão podia ser contemplado da mesma maneira. Podia ser visto como um país fragmentado,
economicamente estagnado, de governo despótico, com sua gente talentosa à beira da histeria. Mas o
Paquistão também era o país que fora fundado mais de trinta anos antes como uma pátria para os
muçulmanos da Índia e, por isso, devia ser reverenciado com o pioneiro do renascimento islâmico.”
(sobre a criação do estado paquistanês, em 1947)

“Esse islã é mais do que a velha religião de sua aldeia. O islã que os missionários trazem é uma
religião de mudança e triunfo iminentes; chega como parte de um movimento mundial.” (sobre o islã
propagado por missionários na Malásia)

“A inquietação é manifestada pelo novo islã, o islã que é mais do que ritual, que fala das injustiças
cometidas com as criaturas de Alá e dos métodos satânicos dos governos terrenos: o islã que faz as
pessoas recuarem, para depois saltarem adiante com mais violência.” (sobre a forma assumida pelo
islã na Indonésia)

***
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UUnniivveerrssaalliiddaaddee,,  ddiiffeerreennççaa  ee
eexxpplloorraaççããoo::  uummaa  iiddeeoollooggiiaa
bbuurrgguueessaa??
AA  OOBBRRAA::

• LINKLATER, Andrew (1998): The Transformation of Political Community:
Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era.

por Igor Abdalla Medina de Souza

Linklater une o instrumental teórico proposto por Cox em sua crítica ao neorealismo e o pensamento de Habermas para
desenvolver uma abordagem normativa das relações internacionais. Tenciona-se resolver a problemática da “inclusão do outro”
em um contexto de iminente derrocada do sistema de Estados vestefaliano, na esteira do aumento das preocupações com o
“déficit moral” oriundo da exclusão política que resultou do processo de construção das nacionalidades. Este texto busca
questionar as bases sobre as quais se assenta esta abordagem, bem como a viabilidade de sua aplicação.

Em primeiro lugar, é necessário ater-se às condições de fundo que nortearam a formação das nacionalidades; estas são
indissociáveis do processo de evolução do capitalismo pós-Revolução Industrial e correspondem à necessidade de haver um
rompimento de barreiras para a ampliação da circulação de mercadorias. Em outras palavras, a nação é uma unidade ótima para
a formação de um mercado de massa, indispensável para o capitalismo em determinado espaço de seu desenvolvimento
(Miaille).39 O instrumento para que se conferisse coesão à nação foi a “dialética negativa”, através da qual sua imagem era
construída com base em suas diferenças em relação a outras comunidades políticas.

Entretanto, em virtude da nova formação do capitalismo, na qual, entre outras coisas, as linhas de produção modernas
cederam lugar a formas descentralizadas e imateriais de produção, a nação deixou de ser o lugar ótimo para a evolução do
capitalismo. Neste sentido, questionar-se a moralidade da divisão em Estados-nação pode servir ao propósito de buscar uma
adequação das formações políticas existentes a um novo estágio da evolução capitalista. Indo além, apelos por maior
universalidade e respeito à diferença caem como uma luva em um período de transição capitalista caracterizado pela
internacionalização da produção e pelo aproveitamento das peculiaridades culturais para a otimização da produção e das
potencialidades de consumo.

Em outras palavras, este tipo de abordagem vai ao encontro e serve de suporte para o processo de transição da
sociedade disciplinar para a sociedade de controle (Deleuze e Gattari, “Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia”, 1995). No
controvertido “Império”, Negri alega que a máquina imperial, apoiada no novo estágio do capitalismo, funcionaria a partir do
seguinte tripé: atmosfera inclusiva, respeito às diferenças e administração destas últimas.

Além disso, a inclusão não-violenta do “outro” pressupõe uma base comum de valores mínima, ou seja, diferenças
irreconciliáveis a impossibilitam. Este é o fio condutor que liga a “inclusão do outro” ao “fim da história” (sentido hegeliano)
proposto por Fukuyama: é difícil pensar em predisposição ao diálogo e à concessão em uma atmosfera de conflito entre valores
contrapostos com respeito, digamos, ao sistema de produção. Esta questão, por sua vez, se liga à crítica feita a Habermas no
sentido de que ele seria um “pensador do consenso”, o que se deve à adoção do pressuposto da “sociedade pós-convencional”.
Trata-se de um ponto de partida complexo, que deve ser problematizado.

Finalmente, destaque-se que a crítica feita ao neorealismo também se aplica à abordagem proposta por Linklater, pois
se aquele é acusado de ser uma ideologia que serve de suporte à manutenção do sistema de estados, esta última pode ser
acusada, aceita a plausibilidade dos argumentos acima expostos, de ser uma ideologia que serve de suporte à evolução do
sistema capitalista.

                                                
39 Linklater discorda expressamente deste tipo de interpretação marxista para a formação da nação (p.39).



5. Quantos Prêmios Nobel da Paz já foram
conferidos a africanos?

a) Nenhum;

!! por Carlos Frederico Gama
QQQuuuiiizzz!
O DEBATEDOURO é um veícu

Teste  aqui  seus
conhecimentos !
1. Os dois Estados que se fundiram para o

surgimento da República Unida da Tanzânia,
em 1964:

a) Tanganyika e Zanzibar;
b) Taurina e Zarden;
c) Timbuktu e Zardos;
d) Berbéria e Núbia;
e) Aswad e Sãos.

2. Os cinco países mais populosos da África
são, pela ordem (decrescente):

a) Nigéria, Marrocos, Argélia, Rep. Dem.
Congo e Egito;

b) África do Sul, Nigéria, Quênia, Etiópia e
Egito;

c) Egito, Nigéria, Etiópia, África do Sul, Rep.
Dem. Congo;

d) Sudão, Rep. Dem. Congo, Nigéria,
Tanzânia, Marrocos;

e) Nigéria, Egito, Etiópia, Rep. Dem. Congo,
África do Sul.

3. As três capitais mais povoadas da África são:

a) Cairo (Egito), Adis Abeba (Etiópia),
Kinshasa (Rep. Dem. Congo);

b) Abuja (Nigéria), Rabat (Marrocos), Tunis
(Tunísia);

c) Dakar (Senegal), Luanda (Angola),
Nairóbi (Quênia);

d) Trípoli (Líbia), Argel (Argélia), Yaoundé
(Camarões);

e) Nouakchott (Mauritânia), Libreville
(Gabão), Harare (Zimbábue);

f) Kigali (Ruanda), Bujumbura (Burundi),
Bamako (Mali).

4. Os exércitos africanos com o maior número
de efetivos provêm de:

a) Tunísia, Burundi, Zimbábue;
b) Uganda, África do Sul, Ruanda;
c) Líbia, Nigéria, Sudão;
d) Angola, Argélia, Marrocos;
e) Eritréia, Etiópia, Egito.

b) 1;
c) 6;
d) 13;
e) 15.

6. Quais destes artistas da música popular
nasceram na África?

a) Vernon Reid (Living Colour), George
Michael, Jimmy Cliff;

b) Bob Marley, Miles Davis, Alpha Blondy;
c) Fela Kuti, Freddie Mercury (Queen),

Youssou N’Dour;
d) Angelique Kidjo, Les Nubians, African

Head Charge;
e) Miriam Makeba, Khaled, Soul II Soul.

7. Os recordes históricos de importações
brasileiras provenientes da África
ocorreram em:

a) 1997, 1998, 2000;
b) 2004, 2003, 2002;
c) 1986, 1994, 2004;
d) 1993, 1995, 1997;
e) 1985, 1989, 2001.

8. Os países com melhor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do
continente africano são:

a) Líbia, Maurício, Tunísia;
b) África do Sul, Egito, Argélia;
c) Cabo Verde, Guiné Equatorial, Gabão;
d) Marrocos, Ilhas Comores, Namíbia;
e) Botswana, Gana, Sudão.

9. Segundo a tradição, Menelik, primeiro
imperador etíope, nasceu de rápido
intercurso entre:

a) o Rei Salomão e a Rainha de Sabá;
b) a Rainha Dido e Cipião, o Africano;
c) Enéias, o Troiano, e a Rainha Dido;
d) o Faraó Amenófis IV e uma escrava

núbia;
e) Átila, o Huno e Nefertiti.

10.  A segunda maior cidade da Tanzânia:

a) é governada por milícias animistas;
b) é o campo de refugiados de Ngara;
c) é a cidade legendária de Timbuktu;
d) foi criada por uma operação de paz da

ONU;
e) foi fundada por Khazaroen, imperador

do Zimbábue.

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