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“É assim que o mundo acaba – não com uma explosão,
mas com uma lamúria.”
(T.S. Eliot, poeta inglês)

Há 15 anos, testemunhamos um dos
raros momentos em que, seguindo o surrado
clichê, “a História foi feita diante de nossos
olhos”. Caía o Muro de Berlim, pressagiando o
fim improvável da Guerra Fria, o confronto
bipolar que por quase meio século traçou as
linhas da política internacional (e doméstica,
em quase todos os recantos da Terra). Um
final quase ultrajante para políticos e
acadêmicos de todos os matizes, incapazes
de vislumbrar tal súbita revoada dos
acontecimentos. Os mapas eram retraçados
mais rapidamente do que podiam nos
informar as fibras óticas (o hype tecnológico
de fins dos anos 80).

De repente, arrancaram a Cortina de
Ferro. Às veias expostas do “socialismo
realmente existente”, a liderança soviética,
Mikhail Gorbachev à frente, respondia com a
Perestroika e a Glasnost, tentando levar o
povo soviético, simultaneamente, à polis e ao
mall via democratização do Politburo e
autonomia para as províncias. O moinho
Gorbachev impulsionava os “ventos da
mudança”1 - reunificação alemã, democratização do
Leste Europeu, levante de estudantes chineses contra a
gerontocracia daquele país, dissolução do Pacto de
Varsóvia, retirada soviética do “Vietnã vermelho”
chamado Afeganistão, reativação do Conselho de
Segurança da ONU na crise do Kuwait.

                                                
1 A canção-símbolo da Reunificação Alemã, composta pelo grupo Scorpions,
chamava-se precisamente “Winds of Change”.
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explanations. In Foreign Policy in a Constructed World, edited b
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Podemos principiar inquirindo se o gênio do
pós-Guerra Fria poderia realizar todos os desejos ao
mesmo tempo. Contextualizando – como pensar em
crescimento econômico geral exatamente quando a
infame teoria trickle-down tatcheriana parecia ser
confirmada empiricamente? Justamente quando o FMI
ganhava novo fôlego (e clientes) para propagar suas
“reformas estruturais” mundo afora? As velas do
Liberalismo, singrando os mares do “fim da História”,
logo obliterariam os sonhos neocapitalistas pululando
por debaixo da Cortina de Ferro (e parcialmente
substituídos pela – cada vez menos – utopia da União
Européia). O ancestral vinho do Nacionalismo, colocado
nas infantes garrafas do pós-Guerra Fria, logo tornariam
hercúlea a tarefa da “renascida” ONU de manutenção da
Paz e Segurança internacionais. O consenso liberal,
expresso nos escritos de John Gaddis e Francis
Fukuyama, degeneraria no que Anthony Giddens
caracterizou como embate de fundamentalismos
(Samuel Huntington e Osama Bin Laden à frente).

O anticlímax das esperanças perdidas e das vãs
ilusões, no entanto, impressiona menos do que a
constatação de que pouco foi feito a respeito de se lidar
com as várias acepções da “mudança” que emergiram a
partir de 1989. Daí o recurso às velhas fontes de
autoridade, às respostas de antemão, aos “eternos
retornos” da História, às teleologias embriagadas e
profecias aterradoras de fin-de-siécle – um cenário que
enterneceria Auguste Comte, para quem os vivos são
cada vez mais governados pelos mortos.

Deixemos falar os mortos, pois. Jacques Derrida,
recém-falecido, aponta a Modernidade como construção
logocêntrica. Nela, o mundo é apreendido e fundado
sobre dualismos – Anarquia X Soberania, Razão X
Desrazão. Disciplinando a contingência (a “fortuna” de
Maquiavel) ao “pólo positivo” do jogo dual, encontramos
a segurança existencial para levar adiante nossas vidas e
projetos coletivos. É na análise (“quebra”) desse jogo

dual que o filósofo francês encontra seu conceito da
Desconstrução – desvelando o caráter desigual do jogo,
em que o caráter positivo de um termo somente se dá
mediante a negação de seu “outro” (um exemplo
conhecido de aplicação do conceito é a análise de Edward
Said acerca do “Orientalismo”, o “outro” negativado do
“Ocidente”).

O que temos, quando o “outro” DEIXA
SUBITAMENTE DE EXISTIR? Uma oscilação selvagem
entre a onipotência do “eu” (seja ele os Estados Unidos,
hegemons num mundo unipolar, seja “o Ocidente” que
triunfa com seus valores) e o niilismo da indeterminação
de conteúdo – uma fratura na articulação moderna do
mundo. Não surpreende, pois, o ufanismo do pós-
Guerra Fria, nem tampouco o “desencantamento do
bravo novo mundo” que veio logo a seguir. Muito menos
as seguidas tentativas de se construir “um novo outro”
– o Terrorismo global, o Islã, o Pós-Modernismo
“irracional”, os “bárbaros” não-ocidentais. Osama Bin
Laden é um novo problema – ou um velho (e, pois,
oportuno) “novo problema”?

Assumindo a possibilidade de que a auto-
dissolução soviética tenha ensejado brechas na visão de
mundo moderna (dualista), as “certezas” sobre o
mundo tornam-se fluidas, dignas de reexame. A
segurança existencial, ontológica, torna-se tênue.
Giddens apontou tal tendência ao caracterizar a atual
fase da Modernidade como Idade do Risco, implicando
um constante reexame dos referenciais simbólicos que
guiam o funcionamento dos atores sociais.

            O (melancólico) olhar retrospectivo nos indica,
portanto, que “tudo deu errado” não por seguidos
fracassos no embate com novos desafios, mas graças
ao temor, estupefação, rejeição, talvez incompreensão
acerca da “novidade” do pós-Guerra Fria. “Tudo deu
errado”, mas “nada está perdido” – o jogo, pois, apenas
acaba de começar.
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SOBERANIA IMPERIAL OU IMPERIALISTA?

Ao tomar o caso estadunidense como paradigmático de uma “crise da modernidade”, você pretende que as demais
democracias liberais mundo afora estejam a pagar um reiterado “tributo ideológico” às instituições e práticas políticas
consolidadas nos Estados Unidos? A democracia americana seria, por assim dizer, referência para o mimetismo do
resto do mundo?

Dawisson Belém Lopes, editor

Como você previu, acredito que a associação do Estado com a noção de crise (imanência x transcendência) não é
privilégio dos Estados Unidos. Mas o caso americano é paradigmático pelo seguinte: na América do Norte do século
XVIII se reuniu um conjunto de condições (e aí entra a história dos espaços abertos, a auto-suficiência) difíceis de se
repetirem, o que traz à tona a questão da possibilidade de se formar um Estado sem o enclausuramento da imanência
pela transcendência. Como acredito que o projeto constitucional norte-americano representa este enclausuramento (de
uma forma muito mais sofisticada que os Estados europeus, destaque-se), acabo por recair em uma noção negativa do
Estado, que posso associar à abordagem de Rousseau pela compreensão sagaz que este autor apresentou sobre a
relação entre o imperialismo externo e o despotismo interno.

Igor Abdalla Medina de Souza, articulista

O SUDÃO E AS INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS

... [C]reio que o termo correto seria "monopólio do uso LEGÍTIMO da força", em analogia com o adágio de Max Weber
a respeito do Estado moderno. Difere de um monopólio da legitimidade para uma forma específica de emprego da
força. Se refere ao monopólio de QUALQUER emprego da força, de forma legítima, numa determinada sociedade (pois
que é o fundamento da própria sociabilidade, ao menos em Hobbes e Weber). Acho por demais forçosa a afirmação de
que o multilateralismo (uma forma institucional) seja dotado do monopólio da legitimidade do uso da força para
responder a violações massivas dos Direitos Humanos. Pensemos no Conselho de Segurança da ONU, no caso do
Kosovo, mencionado no artigo. O veto russo tiraria a legitimidade da intervenção per se, dado que o órgão que
incorpora o multilateralismo não pôde seguir adiante? Pensemos em Kant...

Carlos Frederico Gama, editor

A legitimidade do uso da força está centrada em uma instituição não de todo democrática nem representativa. Se o
órgão (por meio do veto ou de uma resolução não-aprovada) impede uma ação necessária e o desenho institucional do
direito internacional impede uma ação legítima fora do âmbito do Conselho de Segurança, como ficamos? Age-se
principiologicamente atrás de um imperativo moral kantiano-internacionalista de resgate dos direitos humanos ou se
obedece às normas vigentes? Embora eu tenha uma visão bastante pouco positivista do direito nacional, when it
comes to international law eu prefiro resgatar as instituições multilaterais, por uma questão de não se abrir
precedentes ao state practice provocado por Estados tradicionalmente reticentes às determinações jurídicas
internacionais (como Estados Unidos e Israel, por exemplo). É o preço do multilateralismo idealista que meus vinte e
pouco anos ainda permitem. O que me parece constrangedor é os Estados-membros da ONU emitirem resoluções
inócuas, nem autorizando uma ação mais determinada nem proibindo a extrapolação do direito internacional, ficando,
por exemplo, os sudaneses vítimas da inércia.

Filipe Nasser, editor

ARAFAT E OS IBÉRICOS

Freqüentemente, nós ibéricos recebemos o rótulo de exercitadores permanentes do personalismo, incapazes de
separar nossas relações passionais/intuitivas das instituições impessoais. Como Carlos bem aponta, a fusão das
esferas privada e pública na figura de seu líder máximo certamente demonstra que, naquela região, o personalismo
político não deixa de exercer um papel central na definição da vida política - o que demonstra que qualquer forma de
democracia lá experimentada deve estar contingenciada pelas idiossincrasias culturais locais. Ademais, estando o
destino do povo palestino tão à mercê das decisões de seu líder, que cenários tecer à luz de seu ocaso?

Filipe Nasser, editor
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Dwight D. Eisenhower foi um daqueles
homens de Estado cujo caráter e ação ímpares
transcenderam seu tempo e se estenderam ao
mosaico histórico dos Estados Unidos da
América como um todo. Comparar Ike –
como Eisenhower era conhecido desde
seus dias em West Point - com qualquer
outro presidente norte-americano do
século XX é um exercício fútil e
inerentemente desmotivado, pois
Eisenhower supera qualquer oponente
em quaisquer dos quesitos utilizados para
avaliar as ações e o caráter de um
estadista.

Uma extraordinária vocação para
a liderança, combinada a uma percepção
estratégica que privilegiava a dedicação e
o estudo profundo e à interpretação
kantiana do sentido do indivíduo,
forneciam a Eisenhower elementos de
que careciam quase todos os seus pares.
Onde Montgomery se envaidecia com
fleuma e deslumbre pelas suas vitórias
contra o Afrikakorps de Erwin Rommel no
Egito e na Líbia, Ike ponderava os erros
estratégicos do desembarque aliado na
Itália, em 1943; enquanto MacArthur
fazia de seu Quartel-General do Pacífico
um beija-mão no qual ele próprio era o
centro de todas as atenções, Eisenhower
prescindia das relações públicas em seu
QG britânico e transferia ao seu staff as
oportunidades de louros junto à
imprensa; onde Patton dava declarações bom
de que “o mundo do pós-guerra deveria ser d
por anglo-saxões”, como se os enca
combates da frente oriental fossem apenas u
de guerre no qual os soviéticos se divertiam
Ike uma vez mais contornava a situação e 

por meio dos canais que lhe eram cabíveis, a mais
estreita das cooperações circunstanciais com os
generais de Stalin. A obstinação com a qual conseguiu

arrancar de Churchill a promessa do
comando supremo no que viria a ser a
operação Overlord - bem como suas
esquivas polidas do egocentrismo de
Montgomery (que, antes de desejar
para si próprio o comando supremo
das forças aliadas que
desembarcariam na Normandia,
almejava persuadir Churchill a não o
conceder a Eisenhower, ou ao menos
convencê-lo a fazer com que
Eisenhower partilhasse o comando
supremo com o próprio Monty) e do
orgulho patético do General De Gaulle,
que na antevéspera do Dia D
profetizou que o desembarque seria
um fracasso – proveram Eisenhower
do “capital de barganha” de que ele
precisava para liderar as operações
pós-desembarque não previstas no
cronograma estratégico prévio, de
modo a fazer com que as forças
aliadas que irromperam a Muralha do
Atlântico alemã em Omaha, Utah,
Juno, Gold e Sword penetrassem nas
defesas alemãs, bloqueassem uma
contra-ofensiva blindada de Rommel e
libertassem a França da ocupação
nazista.
“ Os EUA precisam
de um líder, e

líderes não apenas
sabem vencer como

também sabem
convencer. É o que
Eisenhower fez em
1944, em 1945, em
1956 e em 1958. E
se ‘uma certa idéia’

sobre seu legado
paira sobre o

colosso em contínua
expansão e sem
uma liderança à

altura das
realizações de seu

povo, então a
América está, pelo
bem do mundo e do

seu próprio, à
procura de Ike.”
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Poucos são, bem entendido,
os que compreendem o poder e a responsabilidade de
que Ike dispôs nos noventa dias de preparação
intensiva que antecederam o desembarque na
Normandia; de maneira não tão similar, outros tantos
eurocratas, francófilos ou simplesmente anti-
americanistas fazem vista grossa ao fato de que a
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França “eterna” de um De Gaulle pedante e
intransigente, o élan covarde que uma Resistance
pífia que influiu minimamente no desenvolvimento
das operações, foi libertada quase que unicamente
pela disposição de britânicos que cruzaram o Canal
para salvar a Europa ou de ianques que atravessaram
o Atlântico para que os franceses pudessem continuar
falando francês, e não alemão ou russo. Morreram
pela mesma Europa que, passadas seis décadas, daria
as costas aos seus filhos e netos.

Resta claro ao leitor, porém, que o propósito
deste ensaio não é uma análise histórica das relações
atlânticas ou um exercício do tipo “quem é o
culpado?”. O mote é, por ora, Eisenhower, os
estadistas que o sucederam e a necessidade
premente que os Estados Unidos da América parecem
ter de um líder que ombreie o caráter e a capacidade
de ação de Eisenhower. Tendo dividido os louros do
triunfo com seus subordinados e mesmo poupado
Patton de uma melancólica remoção para o staff
burocrático em Washington, Eisenhower retornou aos
E.U.A. após o término da guerra para assumir a
direção da Universidade de Colúmbia. Em 1951,
assumiu o comando supremo das forças da recém-
constituída OTAN, e, um ano depois, após sucessivas
investidas dos emissários do Partido Republicano em
seu QG nos arredores de Paris, aceitou disputar as
eleições de 1952 por aquele partido.

Há autores – Jeffrey Robinson3 à frente – que
sustentam a versão de que, tivesse Ike sido eleito
Presidente em 1948, a tensão americano-soviética
teria sido abortada, o bloqueio de Berlim resolvido por
meio de uma demonstração de força e a “negligência
tendenciosa” de Stalin em relação à agressão norte-
coreana, desmotivada. Por via de conseqüência
lógica, a Guerra Fria teria começado em 1947 e
terminado em 1949, com os soviéticos encastelando
forças na reconstrução de sua infra-estrutura física e
militar ainda devastada pelo conflito de 1941-45, os
tchecoslovacos talvez não sendo esmagados pelo
blefe golpista que os comunistas empreenderam em
1948 (inaugurando uma triste vertente eslava dos
“pronunciamientos” patrocinados por um império
tirano como o soviético) e os norte-coreanos
pensando duas vezes antes de mandar seus
homenzinhos armados pelos soviéticos e pelos
chineses cruzarem os paralelo 38. A questão é saber
se Eisenhower teria John Foster Dulles como
Secretário de Estado já em 1949,4 porque ter um
Dean Acheson ou qualquer outro tecnocrata no
Departamento de Estado era o mesmo que não ter
nada, como os “voluntários” chineses na Coréia bem
comprovaram. Se Roosevelt não queria o mundo de
acordo com suas convicções e Truman estava

                                                
3 ROBINSON, Jeffrey. The End of the American Century: Hidden Agendas of the
Cold War. London: Simon & Schuster, 1997.
4 É uma questão sobre a qual paira razoável dúvida. Robinson afirma que Dulles
aceitou o convite de Eisenhower em 1952 porque sabia tratar-se de sua última
chance de se tornar Secretário de Estado. É pois possível que, em 1949, não
aceitasse o cargo.  Cf. ROBINSON, Jeffrey. Op. cit.

satisfeito com o mundo da maneira como Stalin o
queria,5 a política externa de Eisenhower se resumiu,
em boa parte, a conceber o mundo como John Foster
Dulles o desejava, e, tautologicamente falando, um
Eisenhower com Dean Acheson no Departamento de
Estado iria pensar o mundo, em termos estratégicos,
como Acheson o desejava, o que significa dizer que se
trata do mundo como Stalin o desejava. Os E.U.A. no
fim da década de 1940 e início da década de 1950
foram bastante profícuos em gerar homens de Estado
que se orgulhavam por estarem “presentes na
criação” de um novo modelo político-estratégico-
institucional, mas que, no frigir dos ovos, hesitavam
diantes dos blefes vindos de Moscou.

De toda sorte, Eisenhower foi eleito em 1952,
e John Foster Dulles, ciente de que esta seria sua
última oportunidade de se tornar Secretário de
Estado, aceitou o convite de Ike. A administração
Eisenhower foi iniciada, assim, com uma ação
bombástica e bem-sucedida: a CIA comandada por
Allen W. Dulles – irmão de J.F. Dulles – derrubando
Mossadegh no Irã, J.F. Dulles propagandeando seu
anti-comunismo em alto e bom som, foguetórios
precipitados em Washington por causa da morte de
Stalin, cessar-fogo na Coréia. Aquela que é, com boa
dose de acerto, definida como a “melhor década para
ser norte-americano”6 contemplou, ainda, o ocaso
político de Winston Churchill, a bazófia anglo-francesa
na intervenção armada no Suez, em 1956, a segunda
crise de Berlim, em 1958, o U2 de Gary Powers sendo
derrubado na Sibéria, a tomada no poder em Cuba
por Fidel Castro, e, last but not least, o imbróglio
diplomático na Conferência de Paris, em 1960,
abandonada por um grosseiro Kruschev após a recusa
de Eisenhower em se desculpar pelas incursões das
aeronaves-espiãs norte-americanas nos céus do
Paraíso dos Trabalhadores.

De modo geral, a dupla Eisenhower-Dulles
realizou um trabalho que, se não merece ser chamada
de “expansionista”, ao menos prezou pela
manutenção do poder de dissuasão norte-americano
vis-à-vis a União Soviética. Porquanto Dulles primava
pela confrontação e pela irredutibilidade de princípios
e interesses de Washington, Eisenhower se destacava
pela retidão do caráter, pelo pulso firme com que
procurava moldar e respeitar as instituições norte-
americanas e pela simpatia de que gozava junto aos
norte-americanos, aos seus aliados e mesmo a
estadistas que não se identificavam plenamente com
a missão capitalista e democrática que a América
conduzia ( “I like Ike”, o irresistível slogan de
campanha que se estendeu por parte da
administração de Eisenhower, e a afinidade pessoal
entre Eisenhower e Churchill, e Eisenhower e
Juscelino Kubitschek são exemplos disso).

                                                
5 ARON, Raymond. República Imperial: Os Estados Unidos no Mundo do Pós-
Guerra. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.
6 Ibidem.



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

7

Na ordem doméstica, Ike procurou dar forma
a uma espécie de “Republicanismo Moderno” (Modern
Republicanism), corrente ideológica do Partido
Republicano sedenta por se desvincular da pecha
macarthista e da “guerra de desinformação”
promovida pela mídia e flancos intelectuais
socialistas. Nesse sentido, sua orientação granjeou
efeitos maléficos e benéficos: maléficos porque, após
duas décadas de políticas intervencionistas-estatistas
iniciadas com o New Deal de Franklin Delano
Roosevelt, os republicanos, tradicionalmente liberais
de acepção clássica, deram continuidade à emulação
social-democrata iniciada por FDR. O “novo contrato”
rooseveltiano foi responsável por um crescimento sem
precedentes da administração federal, a um ponto tal
que alguns intelectuais (certamente não os do brain
trust democrata, como Raymond Moley, Rexford
Tugwell ou Adolf Berle) previram uma
descaracterização do federalismo perfeito nos EUA em
benefício de uma hipertrofiada burocracia federal. A
criação de dezenas de agências federais, algumas
permanentes e outras transitórias, com o propósito de
empregar um exército de 13 milhões de
desempregados, a contrapartida do Big Government
ao Big Business e a progressiva participação estatal
em áreas tradicionalmente exploradas pela iniciativa
privada, se não descaracterizam o capitalismo norte-
americano, fornecem elementos que, após a
dissipação da ameaças ameaças nazista e comunista,
tornam-se um entrave ao pleno (re)desenvolvimento
do capitalismo liberal. Nesse aspecto, a política de
Eisenhower não alterou o pressuposto fundamental do
Estado social-democrata de FDR, mesmo porque, é
possível conceber, o “republicanismo” do Presidente
era não apenas moderado como reticente: sua
escolha pelo Partido Republicano não havia sido um
triunfo de consciência fulminante, e mesmo seu
desejo de se tornar Presidente só afloraria após
diversas investidas dissuasórias do Partido
Republicano.

Em termos sucintos, os efeitos benéficos de
sua política doméstica podem ser estampados em sua
posição favorável aos ativistas dos direitos civis.7

Anti-segregacionista convicto e dono de uma das mais
preciosas noções práticas de importância do indivíduo,
Eisenhower condenou a segregação nos estados
sulistas e despachou tropas para Little Rock, no
Arkansas, com o fito de garantir o cumprimento das
ordens de dessegregação nas escolas. Confrontou
congressistas dos Estados sulistas e, em função disso,
teve dificuldades para encaminhar alguns dos projetos
de sua administração ao Congresso, principalmente
no que se refere à sua segunda administração (1957-
61).

O que a década de ouro da América
representou em matéria de conquistas materiais,
avanços técnológicos, exposição justificada do orgulho

                                                
7 Ver http://www.whitehouse.gov/history/presidents/de34.html. Acesso em
15/11/2004.

nacional e difusão do American way of life mundo
afora foi amplamente associado aos anos de
Eisenhower na Casa Branca. Sem embargo da
antipatia de J.F. Dulles e de alguns tropeços externos,
Eisenhower demonstrou uma capacidade de liderança
jamais igualada por seus sucessores, seja pela
afetação do efêmero Kennedy, pelo provincianismo
inerte de Johnson, pelo chauvinismo medíocre de
Nixon (vice-Presidente de Eisenhower), pela completa
mediocridade, inexpressividade e covardia de Carter
ou pelo bem articulado porém extremamente
convencional Reagan. Se os oito anos de Eisenhower
na Presidência deixaram a desejar em algum mister, é
necessário frisar que o conceito de líder de que o
General gozava remontava, para o grande público, à
derrota da Alemanha nazista, que teve grande parte
justificadamente creditada à retidão de caráter, à
valorização de cada indivíduo engajado em uma
causa/combate, à capacidade de liderança, ao
detalhismo prático e ao brilhantismo estratégico de
Ike. Seu nome para a disputa presidencial só veio a
lume em 1952 porque ele próprio não manifestou
qualquer desejo prévio, sendo crível a assunção de
que sua vitória em 1948 teria sido ainda mais
provável do que em 1952. De uma modéstia que não
se confundia com introspecção, o líder se valia de seu
prestígio para granjear aliados e simpatias, bem como
de sua reconhecida moderação para demover seus
oponentes de qualquer manobra estratégica
aventureira: assim ele conseguiu retardar
parcialmente as estruturas de reações anti-
americanas do nacional-desenvolvimentismo terceiro-
mundista, junto a estadistas com os quais gozava de
prestígio, e assim logrou desbaratar as intenções de
Kruschev (no que foi auxiliado pelo pulso forte e
irredutível de Dulles) de bloquear Berlim Ocidental e
deixar a Brigada Aliada na cidade à mercê da
“autodeterminação nacional” do “povo” da República
Democrática Alemã; da mesma forma, arrancou dos
soviéticos um Tratado neutralizando a Áustria e
gerando uma distensão no build-up militar da Europa
Central.

O que fez de Ike o líder real e ativo – e não a
pompa e circunstância do pseudocosmopolitismo
“made in New England” de JFK – que seus sucessores
tentaram emular foram suas virtudes morais e
práticas. A reeleição de George W. Bush, se
representa um alento aos neoconservadores e aos
gabinetes da Heritage Foundation e do Hudson
Institute, não faz jus à tradição republicana de
recrutar os líderes da melhor cepa. É preciso
enfatizar: Bush não é, nem de longe, um grande líder,
o que certamente não o faz pior do que John Kerry
com seu semblante apático e seu pedantismo típico
dos liberais de Massachusetts. O Chefe de Estado
canadense não deve ser um ímã de simpatias e
aliados, pela simples razão de que o Canadá não é
uma superpotência e seus interesses são restritos.
Falta a Bush a capacidade, prosaica e não passível de
aquisição (não, ao menos, a tal altura), de conquistar
simpatias e aliados à missão a que se dedicaram os
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E.U.A. Se tal característica sozinha não faz um grande
líder, este não pode dela prescindir: nenhuma alma sã
duvida, por exemplo, de que G.W. Bush foi
largamente mais sensato na condução dos interesses
norte-americanos em relação à sua sociedade
doméstica do que Bill Clinton, mas quem trará para si
a pecha de tolo ao afirmar que G.W. Bush goza da
mesma simpatia internacional (que não seja junto às
massas, mas, digamos, às chancelarias...) de seu
antecessor?

A questão apresenta-se, assim, de forma
tópica: ainda que Bush aja no sentido de promover os
reais interesses norte-americanos e alguns dos mais
caros axiomas do que se compreende por mundo
civilizado, falta-lhe todo e qualquer tato, flexibilidade
e disposição de ceder. São, qual já ressaltado,
características de que um líder não pode prescindir.
Pode-se criticar, como mui pusilânime e
infundadamente se tem feito, a motivação e a gênese
da onda de anti-americanismo que se disseminou em
fins de 2001 e 2002; o que não se pode combater é
que tal onda de anti-americanismo é um fato, e não
uma construção abstrata maléfica de alguma
concertação globalista. Esperar-se-ia, pois, de um
líder, que suas ações – ao menos as paliativas –
enviesassem o abrandamento desse anti-
americanismo, o que, em definitivo, não ocorreu na
primeira administração de G.W. Bush. Suas virtudes
extremamente convencionais e médias, jamais
próprias de um Winston Churchill ou de um
Eisenhower, sua dotação estratégica pessoal
inexpressiva e seu staff que, embora de indiscutível
competência, posta-se em um flanco que é alvo de
sucessivas críticas, contribuem significativamente
para a composição do quadro.

Ter nomes como Donald H. Rumsfeld, John
Ashcroft, Paul Wolfowitz e Otto Reich no secretariado
federal é pedir para apanhar do establishment
midiático “progressista” e mesmo de algumas
reticentes e dúbias publicações européias, para não
falar da des-intelligentsia da mídia e dos meios
acadêmicos e intelectuais latino-americanos; em um
contínuo semelhante, recusar de pronto a adesão ao
morno Protocolo de Kyoto sem antes arrastar as
negociações em um fórum internacional desolado, na
mais simples tradição tergiversadora e retórica da
diplomacia multilateral, é também um equívoco; o
que dizer, então, das múltiplas negativas de
Washington em adotar certa distância e parcimônia
no trato da questão árabe-israelense, preferindo,
assim, abraçar a causa de Tel-Aviv e se expor,
gratuitamente, à hostilidade e às toscas justificativas
terroristas de uma civilização tão politicamente
primitiva quanto a árabe-muçulmana?

A saída de Colin Powell do Departamento de
Estado e sua substituição por Condoleezza Rice
dificilmente dará novos contornos à diplomacia norte-
americana, embora seja de péssimo gosto e
meramente especuladora a assunção de que o

Departamento de Estado da Sra. Rice se transformará
numa extensão “estilo Panzer” do Pentágono de
Donald Rumsfeld. Rice deverá ser, assim, “mais do
mesmo”, quiçá apenas com melhor compasso junto
ao Pentágono; a bela senhora abandonará, assim, sua
função de bons ofícios entre Powell e Rumsfeld para
assumir o lugar do primeiro e operar em maior
consonância com o último. Na melhor (ou pior) das
hipóteses, o moderado e por vezes passivo Powell
cede lugar à não-muito-moderada e extremamente
ativa Rice. Os neo-conservadores não acabaram de
chegar ao comando no Departamento de Estado; eles
sempre estiveram lá. A saída de Powell representa
apenas a auto-remoção do único elemento auto-
crítico em uma administração que parece dispor das
cabeças mais convencidas, arrogantes e competentes
da intelligentsia norte-americana. O que não é
necessariamente ruim: o que os E.U.A. perderam em
popularidade nos últimos três anos é amplamente
compensado pela maximização prática do interesse e
dos meios nacionais norte-americanos. Na mesma
medida em que a orquestra de asnos correu às ruas
das grandes cidades do mundo para condenar o
unilateralismo norte-americano, Washington promovia
uma maximização de seu interesse nacional que só
encontra precedentes na Era Reagan (1981-89).

A sabedoria histórica – que não é equivocada,
embora constantemente desonesta  - nos ensina que
os únicos que dão valor à ideologia como instrumento
de política externa são exatamente os que pouco ou
nada entendem de política externa. Bush sabe,
portanto, o que deve ser feito para manter e
aumentar a prosperidade e o poderio norte-
americanos,  e o tem feito de maneira soberba e, qual
verificado pelos próprios norte-americanos em 2 de
novembro último, aprovada. Bush e seu staff parecem
não saber, porém, quais ações devem ser
empreendidas afim de fazer com que os interesses
dos Estados Unidos entrem em uma espécie de
convergência parcial (ou mesmo retórica) com a de
importantes e numerosos aliados, com o propósito de
conter a expansão anti-americana e fazer com que o
mundo volte a balizar seus anseios nos princípios que
construíram a mais fantástica e livre nação do mundo.
Os Estados Unidos precisam de um líder, e líderes não
apenas sabem vencer como também sabem
convencer. É o que Eisenhower fez em 1944, em
1945, em 1956 e em 1958. E se “uma certa idéia”
sobre seu legado paira sobre o colosso em contínua
expansão e sem uma liderança à altura das
realizações de seu povo, então a América está, pelo
bem do mundo e do seu próprio, à procura de Ike.
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44  aaññooss  mmááss  ddee  BBuusshh

LLaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ppaarraa  llaa  RReellaacciióónn  MMééxxiiccoo  ––  EEssttaaddooss  UUnniiddooss

Pese a algunos pronósticos y el deseo casi
consensuado de muchos países afectados por las
políticas unilaterales de Bush durante sus primeros 4
años de gobierno, el candidato demócrata se quedo
en el camino en su intento por buscar los
votos del Colegio Electoral que le dieran la
posibilidad de ser el Presidente de los
Estados Unidos para el cuatrienio 2004-
2008.

De esta forma, Bush (con 3
millones y medio más de votos que Kerry)
se reelige para un segundo mandato de
cuatro años y con esto se pierde la
posibilidad de cambiar el rumbo unilateral
de la política internacional de los inicios del
siglo XXI.

Para la Relación México – Estados
Unidos, el triunfo de Bush es de particular
importancia. Durante el primero periodo de
Bush la relación ha pasado de un
acercamiento sin igual y de clara confianza a
relación estancada, sin progresos en la ag
bilateral y plagada de desconfianzas y er
mutuos. Recordemos, en el primer año de gob
de Bush, aquella visita del Presidente Bush al ra
del Presidente Fox en donde los dos “vaquero
encontraron y compartieron un estilo de h
política: francos y sin rodeos. Ahí se planteo 
tema número uno de la agenda bilateral un acu
migratorio que diera tranquilidad y seguridad ju
a los millones de mexicanos indocumentados
diariamente trabajan en los Estados U
realizando las labores diarias que 
norteamericanos ya no quieren hacer. El acuerd
integral y permitiría regularizar a un número ele

de compatriotas. Este sería el gran proyecto político
del Presidente Fox de cara a las extensas promesas
que realizo durante su campaña a los mexicanos en
Estados Unidos y de los cuales busco su apoyo (si

bien no su voto, porque por ley solo los
mexicanos radicados en la República
Mexicana tiene derecho al voto).

Sin embargo, las cortinas de
humo que trajo consigo el ataque del 11
de septiembre se han quedado
estacionadas permanentemente en la
agenda bilateral. México ha buscado
seguir con las negociaciones del acuerdo
migratorio, y sin embargo los Estados
Unidos se han empeñado
consistentemente en aclarar que ese ya
no es el tema prioritario de la agenda
bilateral, ha llegado un nuevo tema: la
seguridad y la lucha contra el terrorismo.

n
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vienen es que
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México comparte una porosa
frontera por donde los terroristas podrían ingresar
con facilidad a territorio estadounidense, ¡si lo hacen
miles de mexicanos diariamente para buscar el pan
de cada día!, que no podrían hacer terroristas
entrenados y con financiamiento. México no ha
sabido establecer una postura respecto al nuevo
tema en la agenda bilateral que plantean los
norteamericanos. Para muestra basta un botón:
meses después del 11 de septiembre, la seguridad
en los aeropuertos de Estados Unidos se reforzó al
triple para evitar que los aviones fueran utilizados
por terroristas como armas convencionales. Diversos
aeropuertos del mundo también se encontraron
inmersos en dicho aumento de la seguridad. México
no fue la excepción y se incrementó la seguridad al
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grado de descubrirse que elementos del FBI
realizaron inspecciones a viajeros mexicanos en el
aeropuerto internacional de la Ciudad de México. La
situación causó un revuelo de magnitudes
desproporcionadas. Se hablo hasta de una pérdida
de soberanía. La situación finalmente se calmó ante
la sustitución de esos elementos del FBI por
elementos mexicanos de la Agencia Federal de
Investigaciones. Sin embargo el asunto daño la
relación bilateral con los Estados Unidos derivado de
una indefinición de inicio de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México que no estableció la
posición del gobierno. Algo parecido sucedió con
nuestro titubeo en condenar inmediatamente los
actos terroristas del 11 de Septiembre y solo lo
hicimos hasta que los norteamericanos nos
comentaron que les hubiera gustado haber
escuchado una condena de su vecino del sur y uno
de sus principales socios comerciales.

La reelección de Bush plantea importantes
retos para la política interna y externa de México. Se
acerca el proceso electoral en México (julio 2006) y
un probable impasse en la gobernabilidad del país. Al
interior de los partidos existen fuertes divisiones
para decidir quien será su candidato a la presidencia.
Aunado a esto, elementos de gobiernos antiguos
(entiendase el expresidente Carlos Salinas de Gortari

y sus secuaces) buscarán influenciar la elección para
promover sus, todavía, muy arraigados intereses.

En términos de nuestra política exterior,
habrá que ver que posición tomamos ante el
deterioro de la situación en Irak, la relación de
Estados Unidos con Cuba y la probable amenaza
norteamericana a Irán ante su negativa de detener
la actividad nuclear en su país. Importante será ver
si México logra volver a incorporar como tema
prioritario de la agenda el acuerdo migratorio o si el
Gobierno Mexicano doblará las manos y aceptará la
propuesta de Bush: un acuerdo temporal en donde
los inmigrantes ilegales se comprometan, después de
un cierto tiempo en Estados Unidos, a regresar a
México para buscar su internación por los conductos
legales a territorio estadounidense (¡nada más
absurdo que eso!).

Finalmente habría que acotar que con Bush
o con Kerry, el cambio en la relación bilateral no
hubiera sido sustancial. Los problemas ahí están, las
intenciones de resolverlos no son muy claras, y la
única diferencia entre ambos es de matices. Lo
mejor que le puede pasar a México durante estos
cuatro años que vienen es que sigan sin tomarnos en
cuenta los norteamericanos y pasar desapercibidos
ante ellos.
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As peculiaridades que retardaram o
imperialismo norte-americano

Argumentamos nesta seção que dois fatores
específicos acabaram por retardar as
experiências imperialistas dos Estados
Unidos: os espaços abertos e as dimensões
continentais do Estado norte-americano. O
primeiro fator propiciou a manutenção da
liberdade jeffersoniana até o limite imposto
pelo fim destes espaços, enquanto o
segundo é responsável pela formação de
um grande mercado interno que acabaria
por mitigar as causas econômicas que
levam ao imperialismo para o caso norte-
americano, até o limite imposto pela
finitude deste mercado interno.

Assim, poder-se-ia afirmar que a
separação das soberanias dos Estados
europeus e dos Estados Unidos em
imperialistas e imperial, respectivamente,
não faz sentido, visto que a diferença seria
menos de natureza e mais de
circunstâncias, circunstâncias estas que,
em um determinado momento, acabariam
de exercer influência em razão de seu caráter finito.

“O espaço, o grande espaço americano está
na base de tudo.” (Jefferson) A nova ciência política
dos pais fundadores tem como pressuposto primeiro
o fato de as fronteiras terem se mostrado móveis
quando da formação do Estado norte-americano.

Thomas Jefferson abordou esta
forma mais clara. Seu conceito e
liberdade que se projeta sobre a frontei

de-toque de sua propos
democracia. O jeffersonism
pela história de liberação de
multidão de homens e mulh
busca inédita e fugaz da apr
espaços.

Entretanto, como pa
a esta abordagem reside a
entre a finitude dos espaços 
dos anseios de liberação p
multidão, encravando uma 
crise no coração da co
democracia jeffersoniana.

Não é incomum que
o que constitui propriament
república norte-americana
origens, se a Constituição
fronteiras. Com efeito, 
estabelecer uma suprema
importância exercida pela C

sua ênfase nos mecanismos de freios e
ou as fronteiras móveis que garantem 
evitam o ciclo de corrupção.

A soberania dos Estados europe
é baseada na idéia de escassez; 
entretanto, não se encontra inicialmente
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formação do Estado norte-americano. Enquanto o
conceito de soberania europeu nasceu em meio às
fronteiras fechadas do continente, os Estados Unidos
se depararam, de início, com uma grande quantidade
de espaços vazios.

Apesar disso, há que se ressaltar que a
própria noção de espaços vazios traz consigo um
forte elemento opressor, uma vez que se ignoram os
terríveis genocídios promovidos contra os nativos
americanos, evidenciando desde já a forma como a
liberdade dos norte-americanos foi banhada em
sangue de outros povos.

Não foi baixo o preço a ser pago pela
liberdade dos norte-americanos, o que nos leva a
encarar com certa aversão abordagens que tendem a
negligenciar este fato, como a “adocicada utopia
expansiva” de Hannah Arendt, que lida com a
agravante de ter sido formulada no turbilhão da
Guerra Fria, quando os Estados Unidos atuavam
como autênticos xerifes do mundo.

Especificamente sobre a abordagem de
Hannah Arendt, Negri chega a afirmar: “em plena
tempestade da Guerra Fria, ela esquecera que,
quando o espaço selvagem acaba, a expansão se
traduz em expansionismo e imperialismo”.8

A questão das dimensões continentais
remete diretamente às considerações de caráter
econômico que levam ao imperialismo. Os Estados
Unidos, desde o início, desfrutaram um imenso
mercado interno. Além disso, devido à grande
quantidade de terras à disposição, os norte-
americanos eram menos dependentes de matérias-
primas e das trocas comerciais com outros países;
em outras palavras, havia uma tendência maior à
auto-suficiência.

O imenso mercado interno propicia
potencialidades proporcionais de expansão do
sistema de produção capitalista. Os movimentos de
realização do capital e obtenção de maior quantidade
de capital variável (trabalho) foram possíveis, para
os americanos, em um momento inicial, dentro de
suas próprias fronteiras e havia maiores
potencialidades de expansão do sistema capitalista
quanto mais as fronteiras dos Estados Unidos
avançassem  sobre os espaços vazios.

Em outras palavras, a problemática do fim
dos espaços vazios traz consigo a questão econômica
da impossibilidade de infinita expansão do sistema
capitalista dentro das fronteiras dos Estados Unidos.

Em algum ponto-limite, a necessidade de
expansão do sistema capitalista deveria se traduzir
em expansionismo imperialista por parte dos Estados

                                                
8 Poder Constituinte, p.213.

Unidos. Havia limites físicos à realização do capital
em novos mercados explorados dentro dos Estados
Unidos e à possibilidade de se obter mão-de-obra
nacional.

Além disso, ao contrário dos países
europeus, que lidavam com fortes problemas para a
obtenção de matérias-primas, os Estados Unidos
dispunham de um vasto território que apresentava
grandes possibilidades de exploração para estes fins.
Esta consideração é importante quando lembramos
que o acesso privilegiado a matérias-primas foi uma
das causas da corrida imperialista.

Entretanto, à medida que o desenvolvimento
capitalista progride, há, também nesse caso, um
limite natural para a disponibilidade de matérias-
primas em território norte-americano.

Para elucidar ainda mais a relação entre
indisponibilidade de matérias-primas e tendência ao
imperialismo, basta citar o exemplo do Japão; a falta
crônica de matérias-primas em território japonês foi
talvez o principal motor para a aventura imperialista
daquele país na Ásia.

Por fim, o grande mercado interno norte-
americano fazia com que os Estados Unidos
prescindissem de uma maior interação comercial
com outros Estados.9 Sendo mais propensos à auto-
suficiência, os Estados Unidos nunca dependeram em
termos substanciais do mercado internacional.
Quando um país depende de forma intensa do
mercado internacional, são maiores os incentivos
para que este obtenha, pela força, condições
privilegiadas frente aos parceiros comerciais.

A título de comparação, observemos como a
ausência destas circunstâncias pressionava a
Inglaterra, o mais clássico dos países imperialistas, à
expansão pela força: “Dentre os países
metropolitanos, foi obviamente para a Grã-Bretanha
que o imperialismo teve maior importância, uma vez
que sua supremacia econômica sempre dependera
de suas relações especiais com os mercados
ultramarinos e as fontes de produtos primários. Para
a economia britânica, preservar o mais possível o
seu acesso privilegiado ao mundo não-europeu era,
portanto, uma questão de vida ou morte”.10

As funções políticas do imperialismo na Europa
e nos Estados Unidos

Passemos agora à análise da forma como o
imperialismo acabaria por desempenhar, nos Estados

                                                
9 Até os dias de hoje os Estados Unidos tem uma participação no comércio
internacional desproporcinal ao tamanho de sua economia
10 A Era dos Impérios, p.111.



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

13

Unidos, papel semelhante ao exercido nos países
europeus, a saber, a função de exportar conflitos de
classe (Cecil Rhodes) e servir de aglutinante
ideológico (Hobsbawm).

Maquiavel definiu como expansivas as
repúblicas nas quais os fundamentos democráticos
eram conflituosos. Políbio, por sua vez, declarou ser
a expansividade o resultado da perfeita síntese entre
as três formas de governo (monárquico, aristocrático
e democrático) e o remédio contra o círculo de
corrupção a que ficaria submetida a república que se
deparasse com fronteiras estáticas.

Neste sentido, os dois modelos que servem
de suporte à formação dos Estados Unidos
consideram que as contradições internas devem ser
resolvidas sob a forma de expansão. As lutas de
classe na república, que tornam conflituosas as
bases da democracia e ameaçam a estabilidade do
equilíbrio entre os poderes, são o motor de sua
expansão.

Defenderemos a tese de que, quando
terminaram os espaços vazios, a luta de classe
irrompeu de forma intensa nos Estados Unidos e isto
explicaria uma série de intervenções do país em
nações estrangeiras. Esta questão será trabalhada
de forma mais concreta quando fizermos a análise
em perspectiva histórica; por ora, basta que seja
notada a analogia que pode ser feita entre os
fundamentos que levam os Estados Unidos à
expansão, de acordo com as teorias de Maquiavel e
Políbio, e a doutrina do imperialismo social nos dada
por Cecil Rhodes.

Segundo Rhodes, o imperialismo seria a
única alternativa a uma guerra civil nos países
capitalistas do final do século XIX, devido à
propensão das lutas de classe em alcançar as
últimas conseqüências nestes países àquela época.
Grosso modo, as alternativas que são observadas a
partir das teorias de Maquiavel, Políbio e Rhodes são
as mesmas: ou expansão ou implosão em virtude
dos conflitos sociais internos aos Estados nacionais.

Outra importante função política do
imperialismo é servir de aglutinante ideológico;11 a
expansão tende a fazer com que as massas se
identifiquem com o Estado e a nação. O patriotismo
exacerbado oriundo do nacionalismo romântico,
característica típica do final do século XIX,12 bebe na
fonte deste fortalecimento da coesão entre massas e
Estados em virtude do imperialismo.

                                                
11 Vale lembrar mais uma vez que esta função nos é dada por Hobsbawm em seu
brilhante A Era dos Impérios,  p. 105-106 da 5ª ed.
12 Com a devida ajuda da filosofia hegeliana e da teoria de Darwin; a primeira
fortaleceu a base de racionalidade por detrás da figura do Estado e a última
legitimou, quando aplicada ao campo político, a conquista dos mais fracos,
acirrando a competição entre os Estados-nacionais e fazendo emergir uma maior
necessidade de se insuflar o nacionalismo.

Alegamos que a tendência dos Estados
Unidos à expansão é um poderoso mecanismo para
tornar o Estado norte-americano e a sociedade civil
mais coesos entre si. Sintomática neste sentido é a
chamada “questão do inimigo”. Segundo Arthur
Schlesinger,13 uma característica tradicional da
política externa norte-americana é a identificação de
inimigos da nação, que acabariam por fazer com que
os Estados Unidos corressem riscos. O resultado é
que se afirma a maior necessidade de uma união
nacional para combater este inimigo, o que dá maior
legitimidade para as ações do Estado frente às
massas.

Os países europeus imperialistas, com suas
colônias que circundavam o território norte-
americano, eram considerados perigosos para a
independência do país e foram os primeiros a ocupar
este posto. Posteriormente, os comunistas acabaram
por exercer o papel de inimigo que ameaçava os
Estados Unidos e demandava uma maior coesão
nacional para combatê-lo. Após a Guerra Fria, parece
que este papel está sendo desempenhado pelos
terroristas. Freqüentemente, questões de caráter
moral e religioso contribuem para consolidar a
imagem do inimigo, que é identificado com o mal, e
os Estados Unidos, com o bem.

Para que fique claro o importante papel
relacionado às expansões e à identificação de
inimigos, basta lembrar o ganho de legitimidade do
governo Bush após os ataques de 11 de setembro;
após uma eleição conturbada, com o resultado tendo
sido contestado de diversas formas, como que por
um passe de mágica, os ataques às torres de Nova
Iorque, a identificação dos terroristas como ameaças
à América e as posteriores campanhas do
Afeganistão e Iraque dotaram o governo de tal
legitimidade junto à população que o episódio da
eleição raramente é lembrado.14

Análise em perspectiva histórica

Seguindo a perspectiva de Hardt e Negri em
Império, nossa análise em perspectiva histórica da
evolução do projeto constitucional norte-americano
se divide em quatro fases. A primeira fase
corresponde ao período que vai da Declaração de
Independência à Guerra Civil e à Reconstrução; a
segunda compreende à Era Progressista, se
estendendo da virada do século até o período
wilsoniano; a terceira fase remete ao período que

                                                
13 A obra de referência aqui é Schlesinger, Arthur. Os ciclos da História
Americana, Civilização Brasileira.
14 Além disso, as propostas do executivo americano para ampliar seus poderes
foram aprovadas de forma quase unânime no Congresso em virtude do forte apelo
popular para o aumento do poder de um presidente eleito de forma suspeita. Mas o
apoio popular à estratégia de política externa elaborada pela ala radical republicana
parece ser mesmo a grande façanha da coesão Estado – sociedade observada após
11/09/2001.
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compreende o New Deal, a Segunda Guerra Mundial
e a Guerra Fria até o seu auge; por fim, uma quarta
fase tem início com os movimentos sociais da década
de 1960 e atravessaria a dissolução do bloco
soviético.

Esta análise em perspectiva histórica se
concentrará sobre as tendências imperial e
imperialista presentes no projeto constitucional
americano; em outras palavras, nosso objetivo
principal é verificar se há, em um dado período,
indícios da prevalência de uma tendência sobre
outra.

Fronteiras abertas

A primeira fase foi marcada pela presença
de grandes espaços vazios aptos a serem
apropriados pela multidão norte-americana em
franco processo de expansão. É nesta fase, segundo
Hardt e Negri, que a liberdade e a fronteira
demonstram sua relação recíproca e os princípios
constituintes imanentes prevalecem sobre a ordem
transcendente de auto-reflexão constitucional, ou
seja, o processo dialético de contraposição entre o
poder constituinte e os mecanismos constitucionais
criados para encarcerá-lo observa um momento
favorável ao primeiro.

Este ambiente seria propício para a
prevalência da tendência imperial. Como já
afirmamos anteriormente, os espaços vazios
ensejam oportunidades para evitar que os Estados
Unidos incorressem em um círculo de corrupção e,
de quebra, a expansão resolve o problema
maquiavélico da conflituosidade da base social da
qual emana o poder constituinte.

Enfim, esta fase seria a concretização do
projeto jeffersoniano de “driblar” o problema
filosófico da necessidade de conter o poder
constituinte utilizando o elemento material das
fronteiras móveis.

Entretanto, diversos fatores vão de encontro
à concepção de que este período da história
constitucional dos Estados Unidos seria caracterizado
pela prevalência da tendência imperial sobre a
imperialista. Nos concentraremos em três deles; o
genocídio de nativos, o fato de a Constituição dos
Estados Unidos ter acolhido a escravidão e a
doutrina Monroe de 1823.

A própria noção de espaços vazios traz
consigo um forte elemento de opressão, que se
contrapõe ao significado de liberdade que
desempenhou para o povo dos Estados Unidos: o
fato de que tais espaços só podem ser considerados
vazios se ignoramos os nativos que foram
massacrados em nome do projeto expansionista

levado a cabo pela então recém-formada república
dos Estados Unidos.

A historiografia15 já demonstrou cabalmente
as formas brutais que marcaram a marcha para o
oeste; tribos inteiras foram impiedosamente
massacradas. A violência contida nos episódios que
marcaram esta marcha oferece raríssimas
possibilidades de comparação ao longo da história
moderna. A título de ilustração, cabe lembrar a
prática de se remunerar os mercenários que
apresentassem escalpos16 de índios nativos.

Nestes termos, é difícil conciliar o advento
do genocídio brutal de nativos com a idéia de que a
expansão dos Estados Unidos é imperial e se dá sob
a forma de anexação de novos poderes à sua rede,
em detrimento dos métodos utilizados pelos
imperialistas.

Outro ponto de difícil acomodação com a
idéia de prevalência da tendência imperial neste
período é a manutenção de uma instituição
emblemática do imperialismo; a escravidão negra.
Esta dificuldade aumenta quando consideramos que,
segundo a Constituição, os escravos equivaliam,
para fins de representação, a três quintos de uma
pessoa livre.

A questão da conciliação do tratamento
dispensado à mão-de-obra negra durante a evolução
do projeto constitucional norte-americano com a
idéia de soberania imperial não se resume à
escravidão; há fortes indícios de superexploração da
mão-de-obra negra até bem depois da abolição da
escravatura.

Por fim, analisemos a doutrina Monroe de
1823, que consistiu em um ato unilateral dos
Estados Unidos que se autoproclamavam os
guardiães de todo o continente americano contra as
aventuras imperialistas das potências européias.

Apesar de seu caráter aparentemente
antiimperialista, esta doutrina fundamentou toda
uma série de intervenções dos Estados Unidos no
continente, principalmente após o fim dos espaços
vazios, quando Ted Roosevelt invocou a doutrina
para justificar a atuação dos Estados Unidos como
“polícia internacional”. Emblemática na inversão do
sentido da doutrina, de antiimperialista a
imperialista, é a frase que geralmente é associada à
doutrina: “A América para os americanos”.

O fechamento do espaço imperial

                                                
15 Com o devido suporte das artes cênicas; não foram poucos os filmes que
trataram da questão do genocídio de nativos americanos. Passível de citação neste
ponto é a difusão da história lendária de Jerônimo, índio americano líder de uma
tribo dizimada.
16 Os escalpos eram obtidos a partir da retirada do couro cabeludo dos índios até a
raiz.
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A segunda fase da evolução do projeto
constitucional norte-americano analisada
compreende um período marcado pela contraposição
entre o imperialismo de Ted Roosevelt e o
internacionalismo liberal de Woodrow Wilson.

O fechamento dos espaços concebidos por
Jefferson como válvula de escape para a crise
resultante da tentativa de controlar o poder
constituinte fez eclodir nos Estados Unidos a luta de
classes, que foi reprimida de forma violenta.

Concomitantemente, os Estados Unidos, sob
a presidência de Roosevelt, engendravam uma série
de intervenções de caráter claramente imperialista.
Além da experiência de colonização nas Filipinas,
podem ser citados; o constrangimento para que o
Haiti pagasse suas dívidas com bancos europeus
(1902), o incentivo à revolta do Panamá (1903), a
intervenção contra a Colômbia pela independência
panamenha, o estabelecimento da suserania
americana sobre o canal do Panamá, o
estabelecimento de um protetorado financeiro na
República Dominicana (1905) e a ocupação de Cuba
(1906).

Roosevelt concedeu à doutrina Monroe sua
interpretação mais intervencionista e, a partir do que
chamou de corolário da doutrina Monroe,
estabeleceu o direito de intervenção dos Estados
Unidos no continente: “... no hemisfério ocidental a
fidelidade dos Estados Unidos à Doutrina Monroe
pode obrigá-los, por maior que seja sua relutância,
em casos flagrantes de injustiças ou de
incapacidade, ao exercício de um poder de polícia
internacional.”17

Comentando a doutrina Truman e a sua
implementação por Ted Roosevelt, Negri chega a
afirmar; “A política ianque é uma forte tradição de
imperialismo com roupagem antiimperialista”.18

O wilsonianismo é apresentado por Hardt e
Negri como uma espécie de doutrina precursora do
Império, pois estaria de acordo com a noção de
envolvimento de poderes em forma de rede a partir
de uma atmosfera de consenso internacional. Certo é
que as propostas de Wilson diferem abruptamente
daquelas de Ted Roosevelt, entretanto, a rejeição do
projeto da Liga das Nações pelo Senado norte-
americano acabou por fazer com que pairassem mais
perguntas e especulações do que propriamente
respostas a respeito da importância do wilsonianismo
para a evolução do projeto constitucional dos
Estados Unidos.

                                                
17 Extraído de Kissinger, Henry. Diplomacia, p.37,  3ª ed., Univercidade, 2001.
18 Império, p.196.

Considerando que o wilsonianismo não
trilhou o caminho que separa a teoria da realidade e
que o imperialismo de Ted Roosevelt foi
implementado de fato, há indícios para crer que a
tendência imperialista prevaleceu neste segundo
período. Esta conclusão se mostra mais compatível
com o conjunto de intervenções norte-americanas
levadas a cabo no período.

Imperialismo norte-americano

Como sugere o título desta seção, a terceira
fase da evolução do projeto constitucional norte-
americano analisada é marcada por uma clara
prevalência da tendência imperialista em face da
imperial.

Os Estados Unidos, sob a justificativa de
exterminarem o germe do comunismo, acabaram por
promover intervenções em diversas partes do
mundo, fazendo justiça à concepção segundo a qual
os norte-americanos passaram a atuar como “xerife
do mundo”, o que bem dá uma idéia do caráter da
política externa norte-americana no período.

Neste sentido, podem ser citadas a política
de contenção e a Doutrina Truman. Esta última
estabeleceu o direito de intervenção dos Estados
Unidos em qualquer parte do mundo, apresentando
uma audácia ainda maior do que a de Ted Roosevelt,
que se restringiu à América. Em suas próprias
palavras, Truman definiu a sua doutrina como “a
política dos Estados Unidos de apoio aos povos
livres, que resistem à tentativa de subjugação por
minorias armadas ou pressões externas”.19 Chega a
ser desnecessário afirmar que o conceito de povo
livre mudava conforme as circunstâncias.

Uma sugestiva imagem utilizada por Negri
capta bem a tônica da época. “Como lutadores de
boxe que passaram da idade, elas [as potências
coloniais européias] começaram a deixar o ringue, e
os Estados Unidos entraram como o novo
campeão”.20

Para que não restem dúvidas quanto à
atuação imperialista dos Estados Unidos no período,
Negri setencia; “Os americanos agiram, durante sua
breve posse do Vietnã, com uma violência , uma
brutalidade e uma barbárie dignas de qualquer
potência imperialista européia. Era como se os
Estados Unidos se fossem declarar herdeiros legais
das potências européias em declínio, vestindo o
manto imperialista e superando-as em suas práticas
imperialistas”.21

                                                
19 Diplomacia, p.196.
20 Império, p.197.
21 Ibidem.
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O Vietnã, aliás, teria marcado, segundo
Negri, o fim da tendência imperialista do projeto
constitucional norte-americano. A ofensiva do Tet,
em janeiro de 1968, marcaria o fim das aventuras
imperialistas por parte dos Estados Unidos. As
pressões sofridas pelas autoridades norte-
americanas demandavam uma retomada do caráter
imperial do projeto constitucional norte-americano;
as manifestações contra a guerra do Vietnã se
difundiram por toda a sociedade civil, a ponto de
desmoralizar os adeptos de intervenções belicosas.

Por todos os lados, demonstrava-se a
incoerência entre os princípios pregados pelos
Estados Unidos ao longo de sua história e sua
participação na “guerra suja”. O Vietnã representou,
de fato, um momento de profunda auto-reflexão nos
Estados Unidos, constituindo uma ferida que não
apresenta sinais de cicatrização.

Além da Guerra Fria

A quarta fase teria início no auge da Guerra
Fria, com a mencionada ofensiva do Tet, e apontaria
para a atuação dos Estados Unidos no período
posterior à derrocada da União Soviética. Para os
autores de Império, esta atuação estaria de acordo
com a tendência imperial presente nas origens da
formação do Estado norte-americano.

Os Estados Unidos passariam, segundo
Hardt e Negri, a arcar com a responsabilidade de
exercer um poder de polícia internacional. Ocorre
que este poder de polícia internacional não mais
seria uma função dos interesses norte-americanos,
como no caso da invocação do poder de polícia por
Ted Roosevelt, mas em nome do direito global.
Neste sentido, a polícia mundial americana não agiria
movida por interesse imperialista e sim por interesse
imperial.

Os autores adotam a tese de que a tônica do
período pós-Guerra Fria seria a hegemonia do uso da
força pelos Estados Unidos, sob o guarda-chuva de
legitimação da ONU e sob os auspícios de uma
atmosfera de consenso internacional. A referência à
Guerra do Golfo é patente; de fato, naquela ocasião,
estes prospectos pareciam se confirmar.

Entretanto, como pano de fundo a esta tese
reside um pressuposto que provavelmente é falso.
Tal pressuposto consiste em considerar a Guerra do
Golfo o paradigma em termos de conflito no pós-
Guerra Fria. Ocorre que a Guerra do Golfo é,
provavelmente, uma exceção. Dificilmente haverá
um conflito semelhante, em virtude do fato de ela
ter conjugado elementos extremamente ocasionais
que provavelmente não se repetirão. Entre estes
fatores passíveis de citação se encontram o pequeno
decurso de tempo desde a desestruturação da URRS,
a desorientação do movimento do não-alinhamento e

o fato de a invasão promovida pelo Iraque ter
representado um ato cristalino de agressão
condenado pela virtual totalidade dos membros da
ONU.

Pode-se acrescentar que o fato de os
Estados Unidos não terem invadido Bagdá àquela
ocasião contribuiu para a caracterização de uma
ação de polícia, desvinculada dos moldes
imperialistas.

Pelo exposto, há subsídios para concluir que
o modelo de atuação dos Estados Unidos como
polícia internacional a serviço do direito global e sob
a legitimação da ONU, acompanhada de uma
atmosfera de consenso internacional, não é
consistente. Em primeiro lugar, é improvável que os
Estados Unidos atuem a serviço do direito global
quando este conflitar com seus interesses mais
importantes.

Em segundo lugar, a forma como funciona a
ONU não é compatível com a idéia de que o
organismo é uma fonte de legitimação para o uso da
força pelos Estados Unidos, vez que este país divide
o poder de veto com poderes potencialmente
conflitantes a ele, como a China e a Rússia, por
exemplo. Assim, a ONU parece ser mais um entrave
à hegemonia do uso da força pelos Estados Unidos
do que propriamente o agente de sua viabilização.

Além disso, a questão do consenso
internacional em torno da ação dos Estados Unidos é
bastante problemática; no caso da Guerra do Golfo,
o consenso internacional se deu pela invasão militar
de um país pacífico. Não há indícios de que tal
consenso vá se repetir na ausência de uma violação
tão cristalina do Direito Internacional quanto à
invasão do Kuwait pelas tropas de Saddam Hussein.

O recente advento da Guerra do Iraque nos
permite articular estas críticas com base em fatos; a
guerra não estava de acordo com o direito
internacional, se relacionando aos interesses
específicos dos Estados Unidos, dois membros
permanentes do Conselho de Segurança (França e
Rússia) acenaram com o poder de veto face à
proposta americana que autorizava a guerra e, por
último, destaque-se que foram marcantes os
protestos em todo o mundo contra a guerra, o que
contradiz fortemente a pretensa atmosfera de
consenso internacional.

A título de ressalva, deve-se dizer que a
análise da recente Guerra do Iraque não invalida de
forma definitiva o modelo segundo o qual os Estados
Unidos atuam de forma imperial, pois da mesma
forma que se argumentou aqui que a Guerra do
Golfo tende a ser uma exceção e não a regra em
termos de conflito no pós-Guerra Fria, pode-se
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conceber a Guerra do Iraque da mesma forma a
partir de argumentação diversa.

Entretanto, deve ser ressaltado que são
enormes os indícios de uma retomada das aventuras
imperialistas por parte dos Estados Unidos, que
passaram a utilizar a força de forma alheia ao direito
internacional, à ONU e à incipiente sociedade civil
global.    

Conclusão

Tanto a análise conceitual quanto a análise
em perspectiva histórica fornecem subsídios para a
desconstrução da divisão apresentada por Hardt e
Negri; em termos substanciais, não há indícios de
que a soberania dos Estados Unidos tenha uma
natureza distinta daquela apresentada pelos Estados
europeus formados no início da modernidade.

Como já observado, as próprias obras de
Hardt e Negri oferecem subsídios para a rejeição da
tese da soberania imperial para o caso norte-
americano, em contraposição à soberania
imperialista para o caso dos Estados europeus
formados na aurora da modernidade.

O assunto é controverso e as conclusões
devem ser cautelosas; este artigo é declaradamente
provocativo e se destina mais a levantar questões do
que propriamente a respondê-las, servindo de
suporte para estudos mais avançados sobre o tema.

O CONVIDADO: Igor Abdalla Medina de
Souza é mestrando em Relações Internacionais
pelo IRI/PUC-Rio, bacharel em Economia pela
PUC-Rio e bacharelando em Direito pela
Universidade Federal Fluminense (UFF).
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Cómo y por qué ganó George Bush las e

Hace cuatro años, los Estados Unidos de
América (EUA) se encontraban igualmente divididos
en un virtual empate entre Al Gore y
George Bush. Pero la división de esta
última elección es en realidad
sumamente distinta a la de hace cuatro
años, por dos razones.

Primero, la intensidad (no el
porcentaje) de las posiciones se ha
profundizado. Hoy en día, aquellas
personas que defienden a Bush y
aquellas que lo rechazan lo hacen con
mucha más vehemencia. Con pasión,
en realidad. Numéricamente, la división
sigue siendo prácticamente igual (casi
50% para cada sector), pero están más
radicalizados.

Segundo, los EUA se
encuentran en Guerra. Rush Limbaugh,
un radiolocutor conservador
norteamericano, dijo hace un par de
semanas en su programa de radio que
los norteamericanos eran “estúpidos”
porque él consideraba que George Bush
debería ganar las elecciones con al
menos 30 puntos de ventaja. En
realidad este radiolocutor tenía razón al
pensar que George Bush debería ganar
con al menos 30 de ventaja porque los
EUA se encontraban en guerra. Y
cuando un país está en guerra, la
amplia mayoría de él se une tras de su líder. Y los
EUA no son una excepción en esto.  Esta era la
situación de George Bush hace dos años cuando los
dirigentes Demócratas no prestaban ninguna clase
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Demócrata.  Kerry se queda  con su viejo y poco
prestigiado estratega de campaña Bob Schrum ante
un debate sobre la línea estratégica a seguir en
adelante, y sobre todo para la Convención
Demócrata de Boston. Margolis consideraba que la
campaña presidencial iba a ser sumamente
negativa y que George Bush iba a entrar atacando
fuertemente a Kerry y por lo tanto Kerry debería
seguir la línea de mensaje de ataque a Bush por la
guerra de Irak y por el abandono por parte de Bush
de los intereses de la clase media norteamericana
(empleo y seguridad social principalmente).
Schrum, al contrario, consideraba que se debía
iniciar una nueva línea estratégica exclusivamente
positiva, comenzando con la Convención de Boston.
Schrum ganó el debate y John Kerry entró a la
Convención de Boston con un mensaje “light” y
sobre todo evitando todo ataque a Bush por parte
de cualquier orador de la Convención (incluyendo a
Howard Dean). John Kerry perdió así una gran
oportunidad y un tiempo valioso. Cuando terminó la
Convención, Kerry prácticamente no había  subido
nada en las encuestas (cuando la tradición es que
luego de cualquier Convención en EUA, el candidato
sube entre 5 y 10 puntos en las encuestas).

Luego vino la Convención del Partido
Republicano en Nueva York y en ella se atacó
despiadadamente a Kerry en “prime time”. Como
resultado de esto, George Bush revierte la ventaja
de Kerry y lo aventaja por lo menos con 10 puntos
en las encuestas.

A Bill Clinton le dio un ataque al corazón
pero antes logró hablar con Kerry y le urgió a que
cambiara a su “estratega” Schrum, a su equipo de
campaña y a que recuperara la línea de estrategia
original de ataque a George Bush. Kerry le hizo
caso y su campaña comenzó nuevamente a
mejorar.

Luego vinieron los debates y a pesar de
que generalmente los debates no alteran las
intenciones de voto sino que simplemente refuerzan
las posiciones originales de los votantes, en este
caso no sucedió así y Kerry mejoró en las
encuestas. Esto sucedió así porque luego de dos
meses de campaña negativa por parte de George
Bush contra John Kerry, el público norteamericano
pudo ver directamente a John Kerry y se dio cuenta
de que no era el monstruo extremista que los spots
negativos de Bush pretendían proyectar en el
electorado.

La campaña de John Kerry cobró un
segundo impulso y mucha vitalidad. Y desde ahí
hasta el día de las elecciones ambos candidatos se
mantuvieron en un virtual empate en las encuestas.

Pero vino el video de Osama Bin Laden y
eso revivió en muchos el temor al terrorismo.
Con el trabajo de Howard Dean y John Kerry, la
guerra de Irak ya no era un activo para la
campaña de George Bush, pero sí lo seguía
siendo la percepción de que Bush podría
proteger mejor a los norteamericanos de
eventuales ataques terroristas. El video de Bin
Laden dio argumentos a ambos sectores: a los
Republicanos en la necesidad de continuar en la
lucha antiterrorista y a los votantes al
recordarles que los EUA estaban en guerra; y a
los Demócratas en el hecho de que Bush no
había capturado a Bin Laden y en vez había
iniciado una guerra que no tenia relación directa
con el 11 de Septiembre. La presencia de Bin
Laden en la campaña dio argumentos a ambos
lados de la contienda, pero en una campaña que
estaba virtualmente empatada y muy reñida,
una pequeña diferencia de 2 o 4 puntos era muy
difícil de superar con tan solo una semana de
campaña. Estos 2 o 4 puntos de ventaja de Bush
no pudieron ser superados ni siquiera por la
cantidad de nuevos votantes (los mismos que en
general tienden a ir al contendor (en este caso
Kerry). Considero que los nuevos votantes
(alrededor de 10%) apoyaron principalmente a
Kerry, aunque no en un porcentaje tan alto
como lo esperado,  pues Bush también pudo
movilizar a sectores que antes no estaban tan
motivados, como los Evangélicos (motivados por
el tema del aborto y los matrimonios
homosexuales).

El resultado final de una campaña tan
reñida como lo fue la norteamericana, no se
explica por grandes diferencias en el electorado,
las cuales estaban claras:

 los votantes de George Bush eran
principalmente su base conservadora
(motivada y movilizada), los
religiosos/políticos, y los que tenían miedo
por el terrorismo (Osama Bin Laden) y que
por lo tanto veían en Bush a un líder
fuerte y determinado;

 los votantes de John Kerry querían un
cambio, “un Nuevo Comienzo” para que
con la credibilidad perdida por George
Bush, se pudiera formar una verdadera
coalición de naciones para combatir y
derrotar al terrorismo. Pero sobre todo, la
base de votantes de Kerry era la clase
media/urbana golpeada por una economía
que no acaba de despegar.

El resultado de una elección reñida se
explica por pequeñas diferencias como:
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 el que John Kerry haya perdido casi dos
meses valiosos de campaña y hecho una
Convención tan insulsa que casi no le dio
ningún voto nuevo;

 que Kerry no se haya defendido sobre todo
del ataque de Bush sobre su record en la
Guerra de Vietnam (porque estaba en su
etapa “positiva”);

 por no haber podido impedir que el
Conglomerado Sinclair haya pasado un video
de campaña de ataque a Kerry en todos sus
medios de comunicación una semana antes
de las elecciones;

 el que Kerry haya atacado (o se haya referido
irónicamente) en el tercer debate a la hija del
Vicepresidente por ser lesbiana;

 y por la presencia de Osama Bin Laden.

Pequeñas diferencias que, unidas,
formaron una gran diferencia.

CONVIDADO: Roberto Izurieta é mestre
em Ciências da Comunicação e em Ciência
Política pela Southern Illinois University, e
mestre em Campanhas Eleitorais pela George
Washington University, onde é diretor da
Graduate School of Political Management e de
Projects for Latin America. Foi Chefe de
Comunicações do governo do Equador (1998-
2000).

 y por qué ganó George Bush las elecciones
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O MERCOSUL institucional

O MERCOSUL é o resultado de inúmeras
tentativas de integração da América Latina. Seus
dois maiores signatários, Brasil e Argentina,
já mantinham relações, desde a primeira
metade do século XX, e intentavam criar
uma união aduaneira bilateral, que não se
consubstanciou, primeiramente, por
inadaptação dos interesses políticos,
assimetrias econômicas, entre outros
problemas. Depois, em  virtude  do
contexto  internacional  da  Guerra  Fria  e,
posteriormente,  as políticas de
preferências comerciais estabelecidas pela
CEPAL e as limitações em nível do GATT,
inviabilizaram a  inicial  idéia  de  união
aduaneira  bilateral,  o  que  resultou,
porém, no  surgimento da ALALC, com o
primeiro Tratado de Montevidéu, de 1960,
que previa uma zona de livre comércio da
América Latina, porém demasiadamente
instável política, comercial e
economicamente. Neste tempo, ainda
sofreu com a formulação do Pacto Andino,
de 1969, que se mostrou bastante
arrojado, dinâmico e competitivo no plano
regional e hemisférico.

Após tais problemas, acrescidos por um
severa crise econômica na América Latina 
gerada pela crise do petróleo, notabilizou-se, n
década de 80, o insucesso da ALALC. Destarte
existia ainda nos países remanescente
(notadamente, Brasil e Argentina) o “animus
em continuar com projetos de integração, o qu
determinou que estes, através de novo Tratad

de Montevidéu, de 1980, instituíssem a ALADI,
com um quadro de objetivos mais modesto. Os
anos que se seguiram foram extremamente
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ao MERCOSUL, em 1991, por conta do Tratado
de Assunção, do qual foram originalmente
signatários Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
O Chile participou das negociações, mas declinou
do convite; entretanto, posteriormente, passou
juntamente com a Bolívia à condição de
associado do MERCOSUL.
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Nesse ínterim, no plano hemisférico, em
1990, os Estados Unidos intentaram um
programa de integração americana, chamado de
Iniciativa para as Américas, ressuscitando as
idéias “bolivarianas”  de  integração  do
continente,  porém   com  conteúdo  implícito
do  doutrinado por Monroe. Com a implosão da
União Soviética, findando a conjuntura bipolar,
os Estados Unidos se  tornaram   a   única
superpotência  mundial, mas   forças  diversas,
internas   e   externas, têm impossibilitado o
exercício pleno de uma completa hegemonia
mundial, restando um cenário internacional
unimultipolarizado (denominação atribuída por
Samuel Huntington). Lembra-se que essas idéias
de integração comercial e econômica das
Américas permearam a última década do século
passado, quando em 1994 foram reafirmadas na
Conferência de Miami, que propôs a ALCA.

A globalização da economia e dos
mercados, acrescida pelo pioneirismo
tecnológico e a competitiva economia, são
situações que em muito beneficiam os Estados
Unidos. Destarte, o regionalismo poder surgir
como inibidor da estratégia econômica e
comercial (o que alguns nomeiam de Pax
Americana, porém Joseph Nye nomeia de soft
power) dos Estados Unidos, tendo neste
particular sua grande cartada, pois fomenta o
comércio e a economia dos Países-Membros, cria
um campo maior de resistência e,
principalmente, assegura a preservação dos
interesses e identidade nacionais. Resta, assim,
que a regionalização ameniza as disparidades da
eventual Pax Americana, contrapondo dessa
forma ao imperialismo comercial, ou hegemonia,
permitindo uma Pax Universalis.

Tendo em vista toda essa situação, em
ritmo acelerado e intensas negociações, em
1991 se chegou à definição de um instrumento
plurilateral de integração. A análise dos
acontecimentos econômicos e comerciais à
época levou os dirigentes de Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai a optar por um projeto de
integração da América Latina, caracterizado por
elementos dirigistas (políticas setoriais) com
cobertura parcial (seleção de setores para a
redução de barreiras tarifárias e não-tarifárias),
que demandava negociação por acordos
específicos constantemente. Afora essas
características, a que mais fortemente
caracteriza o MERCOSUL no plano político-
jurídico é a opção pela intergovernabilidade.

O Tratado de Assunção, embora não
visasse a instituir uma estrutura institucional
elaborada, como fez o exemplo europeu, quando
do Tratado de Roma, de 1957, delimita um
campo abrangente em seus objetivos e a um
tempo ambicioso para a sua consecução. Está

previsto nesse tratado-quadro além da área de
livre comércio, a construção de um mercado
comum, a livre circulação de fatores de
produção, a coordenação de políticas
macroeconômicas e setoriais entre os Países-
Membros, o posicionamento comum em relação
a terceiros países ou outros grupos quanto a
uma política comercial comum e a harmonização
das legislações.

De 1991 a 1994, o MERCOSUL se
desenvolveu sem sofrer com crises
internacionais, cumprindo em parte os objetivos
fixados pelo Artigo 1º do Tratado de Assunção,
que previa uma fase de transição. A partir de
1994, uma onda de crises financeiras mundiais
(do México, em 1994; da Ásia, em 1997;  da
Rússia, em 1998;  do  Brasil, em 1999;  e  da
Argentina, em 2001) ocasionou uma freada do
progresso econômico e institucional do grupo.
Por outro lado, foi esse período muito benéfico
para o processo de afirmação dos valores
democráticos no âmbito do MERCOSUL. Cita-se,
como referência, o Compromisso Democrático no
Mercosul, de 1996, e o protocolo de Ushuaia, de
1998.

Outra questão que se faz necessária é a
lembrança do fato de que a vontade de se
formar um grupo que englobasse grande parte
da América Latina não havia se perdido com a
consecução do MERCOSUL, sendo claramente
notada na proposição, pelo Brasil, da Iniciativa
Amazônica que, posteriormente, mas ainda no
Governo Itamar Franco, figurou como ALCSA
(Área de Livre-Comércio Sul-Americana),
apresentada pelo chanceler Celso Amorim.
Alguns pesquisadores vêem na formação e
instituição da ALCSA, com MERCOSUL e
Comunidade Andina, a única forma de assegurar
um destino histórico aos países do continente,
renunciando, assim, à ALCA, pois afirmam ser
esta última completamente incompatível com a
estrutura do MERCOSUL.

Atualmente, devido à atribuição de
personalidade jurídica ao grupo quando da
assinatura do Protocolo de Ouro Preto, em 1994,
o MERCOSUL está vivendo uma fase de
negociações externas quadripartite com terceiros
países ou blocos, caso da União Européia,
consubstanciada no Acordo de Cooperação
Interregional MERCOSUL-EU, ou mesmo das
negociações na OMC.

A função judicial no MERCOSUL em
perspectiva histórica

Como é possível observar no tópico
anterior, o MERCOSUL foi instituído com o receio
de perpetuar os erros dos processos de
integração latino-americanos que o
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antecederam, e, assim, primou por torná-lo o
máximo singelo possível, isto é, uma estrutura
simples para possibilitar a sua
operacionabilidade e sua adequação de acordo
com as necessidades futuras. O interesse pelos
fundamentos comunitários sempre existiu,
porém a estrutura comunitária se mostrava
demasiadamente incompatível à realidade do
grupo à época.

Diante do interesse estrutural humilde e
do assustador receio dos fundadores do
MERCOSUL de tornar infrutífera mais esta
empreitada integracionista, optou-se, como era
de se esperar, pela estrutura de
intergovernabilidade, ao invés da
supranacionalidade, que foi, de pronto,
abandonada. Muito embora esteja seguindo na
mesma senda da União Européia quanto à
estrutura de mercado comum e suas etapas, não
mostrou relevante intenção de constituição de
uma comunidade entre seus membros, insistindo
em apontar prioridades de cunho mais pautado
no não-comprometimento individual de cada
membro com uma estrutura vinculativa.

Esse posicionamento atingiu a esfera da
sistemática da solução de controvérsias. Porém,
nota-se que durante os anos que se passaram
desde 1991, quando do Protocolo de Brasília,
grandes mudanças foram sentidas nesse âmbito,
sendo que as últimas novidades foram inseridas
pelo Protocolo de Olivos, de 2002. Porém, é
corrente entre a doutrina, além de fartamente
comprovado nos instrumentos, a afirmativa da
não existência de um órgão jurisdicional no
MERCOSUL com a efetividade dada por uma
autoridade de organismo internacional,
legitimado pelos Estados-Parte.

O Tratado de Assunção, como tratado-
quadro, não instituiu delimitações concretas,
apenas discriminou os interesses do grupo,
quando de sua constituição, formas de se
alcançar o que fora proposto e algumas políticas
de implementação institucional. No que tange à
solução de controvérsias, em anexo próprio,
previa apenas as negociações diretas e a via
institucional, de forma muito superficial, e a
indicação para que se fossem postuladas
manifestações acerca de um Sistema de
Controvérsias que deveria ser utilizado durante o
período de transição.

O Protocolo de Brasília, que veio como
resposta ao delimitado no anexo III do Tratado
de Assunção, institui o Sistema de Solução de
Controvérsias possibilitando a sua utilização num
nível trifásico. Quando do surgimento de uma
contenda poder-se-ia resolvê-la por três vias, a
saber, a diplomática, a institucional e a
jurisdicional, que são tidas, respectivamente,

pela negociações diretas, pela intervenção do
Grupo Mercado Comum, e por um Tribunal
Arbitral Ad Hoc.

Este instrumento previa, no Artigo 21, a
impossibilidade de apelação dos resultados do
Laudo Arbitral, tendo força de coisa julgada após
seu recebimento pelos Estados-Partes da
controvérsia. Muito embora ele preveja essa
obrigatoriedade no cumprimento do Laudo, com
a aplicação das medidas afetas ao caso concreto,
não especifica, porém, a forma adequada de se
proceder. Com a entrada em vigor do Protocolo
de Olivos, essa impossibilidade de apelação foi
revogada, tendo em vista que se criou um órgão
específico de caráter permanente para
apreciação de recursos de apelação.

Facultava também ao particular postular
reclamações, justificado que viesse a sofrer com
sanções ou aplicações, por qualquer Estado-
Parte, de medidas legais ou administrativas de
efeito restritivo, discriminatórias ou de
concorrência desleal, em violação do Tratado de
Assunção, dos acordos celebrados no âmbito do
mesmo, das decisões do Conselho do Mercado
Comum ou das Resoluções do Grupo Mercado
Comum, desde que esse particular fosse
tutelado por seu Estado de origem, único ente
legítimo para utilizar o Sistema de Solução de
Controvérsias no âmbito do MERCOSUL.

Sua vigência estava prevista até a
constituição de um sistema permanente de
Solução de Controvérsias, o que ocorreu em
1994 com o Protocolo de Ouro Preto, que
aperfeiçoou a estrutura institucional do Mercosul,
com a criação e definição de alguns órgãos e
adquiriu sua personalidade jurídica de Direito
Internacional e a capacidade de celebrar acordos
de sede.

A criação de uma Comissão de Comércio
do MERCOSUL (CCM) também é feita deste
Protocolo, bem como a delimitação dos
procedimentos gerais para reclamações perante
a CCM, instituídos no Anexo.  Esse órgão serviria
como primeira instância para a solução de
controvérsias em nível institucional, tornando o
GMC uma espécie de instância recursal em sede
política, claro.

No que tange à questão das fontes de
direito a serem empregas pelo Tribunal Arbitral,
há necessidade de percorrer o tratamento dado
pelos instrumentos. O Protocolo de Brasília para
Solução de Controvérsias, de 1991, enumera
como fontes, no Artigo 19, o disposto no Tratado
de Assunção, os acordos celebrados no âmbito
do MERCOSUL, as decisões do Conselho de
Mercado Comum, as resoluções do Grupo
Mercado Comum, os princípios e disposições de
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direito internacional aplicáveis na matéria, e,
ainda, cabe a decisão através de ex aequo et
bono, isso se as partes admitirem. Vale analisar
nesta oportunidade que o Protocolo de Ouro
Preto, de 1994, no seu capitulo Fontes Jurídicas,
acrescenta as diretrizes da Comissão de
Comércio do Mercosul. Ressalta-se a não
taxatividade enunciativa das fontes, que
poderão, inclusive, ser completadas pela
doutrina, costumes, e os próprios laudos
anteriores.

O Protocolo de Olivos, de 2002, sinalizou
grandes mudanças na estrutura jurídico-
institucional do MERCOSUL, principalmente
quanto à atividade jurisdicional, acrescentando
ao grupo aspecto de maior institucionalização,
denunciada através de um crescente grau de
legalização do bloco, com novas regras para o
procedimento de solução de controvérsias, além
de revogar o Protocolo de Brasília no que tange
aos procedimentos, restando em vigor, nesse
particular, o Protocolo de Ouro Preto.

Este documento faculta às partes
conflitantes a escolha do foro, que pode ser no
âmbito deste Protocolo, ou no multilateral da
OMC, ou em outros esquemas preferenciais de
comércio dos quais participem os Estados-Parte
do MERCOSUL; destarte cabe às partes analisar
a competência do foro para redimir o caso
concreto. O CMC é o órgão pertinente, dentro do
MERCOSUL, para regulamentar os aspectos
relativos à opção de foro.

Muito embora as mudanças referentes à
legalização efetiva sejam relativas e
condicionadas à ação dos Estados, a criação de
uma instituição jurídica do porte da que foi
efetivada com o Protocolo de Olivos, que é o
Tribunal Permanente de Recursos, é de grande
importância para o futuro do MERCOSUL como
instituição, e demonstra o que grande parte dos
pesquisadores vem afirmando quanto à
necessidade de construção jurisprudencial. Este
Tribunal, que representa um avanço na
consecução de uma estrutura jurídico-
institucional firme, tem competência para
analisar questões de direito e as interpretações
jurídicas desenvolvidas nos Laudos Arbitrais.

Como forma de assegurar o
cumprimento dos Laudos Arbitrais, o Protocolo
de Olivos explicita a forma de aplicação dos
Laudos através das chamadas Medidas
Compensatórias, que nada mais são do que
meios de imposição coercitiva, através das
sanções cabíveis aos ilícitos regionais, que serão
tomadas pelo Estado prejudicado, com o prazo
de até um ano após o trânsito em julgado do
Laudo com força executiva lato sensu. Essas
sanções residirão no setor objeto da lide e, em

não sendo eficazes, poderá ser abrangido outro
setor comercial.

Conclusão

Para o direito, a imprescindibilidade da
delimitação do objeto e objetivo do MERCOSUL,
como instituição, faz emergir grande discussão
sobre a atual situação e o futuro jurídico do
grupo. Isso, pois, em todos os instrumentos que
compreendem o universo legal do bloco, não se
tem nenhuma ocorrência explícita de
manifestação volitiva quanto à formação de
organismos de caráter supranacional. O que há é
o apregoamento do sistema de
intergovernabilidade, porém sem indícios
hipotéticos de ser alterado, ao menos em curto
prazo, resultando numa enorme lacuna para a
esfera jurídico-institucional.

E é justamente na questão da formação
do Mercado Comum que se colocam as
divergências sobre a real natureza do
MERCOSUL. O exemplo da União Européia nos
mostra que quando se intenta um projeto do
porte da formação de um Mercado Comum, há
que haver não só uma convergência de políticas
econômicas comuns, mas uma verdadeira
unificação entre os Membros e que estes
suportem a sistemática federalista, objetivo ao
qual se propuseram. Evidente que a história da
formação da União Européia, até a forma como a
vemos hoje, é bastante distinta do contexto
histórico no qual o MERCOSUL está inserido.
Destarte, a análise histórica mostra que, mesmo
em não se tomando como modelo o exemplo
europeu, o aprofundamento das relações no
plano regional traz consigo a necessidade de
modificação nas estruturas institucionais para
obtenção de maior efetividade e segurança,
principalmente no campo jurídico.

O estudo meticuloso do processo de
integração do MERCOSUL, principalmente
quando se detém a análise nos instrumentos
jurídicos, nota-se inequivocamente a progressão
da melhoria das instituições, especificamente, a
instituição que presta a tutela jurisdicional. O
processo arbitral em muito evoluiu, inclusive, é
bom que se diga, a busca pela via arbitral, que é
a única possibilidade de formação de jurisdição
dentro das três vias possíveis do Sistema de
Solução de Controvérsias, começou a ser
utilizada em 1999, sendo que hoje somam-se
oito pareceres proferidos. O ano de 2002 foi o
que mais registrou atuações do Tribunal Arbitral,
com três pareceres. Isso contribui com a idéia de
que há o interesse por uma efetiva tutela
jurisdicional com força executória dos laudos
cada vez maior.
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Mesmo com o progresso na sistemática
de solução de controvérsias do MERCOSUL, isso
continua sendo bastante aquém do que
realmente poderia ter sido conquistado nesses
doze anos de Grupo. Pode-se preliminarmente
concluir, que, em primeiro lugar, o Sistema de
Solução de Controvérsias no MERCOSUL é
estritamente político, por não permitir que os
cidadão comuns dos Estados-Membros acionem
o Tribunal Arbitral, a não ser que tutelados pelos
seus Estados. Em segundo lugar, não estipula
como obrigatoriedade, mas necessidade passar
pelas duas outras vias do Sistema antes de se
alcançar o Tribunal, que verdadeiramente é a
prestação da tutela judicial. Nota-se que o
sistema só passou a ser utilizado oito anos após
a instituição do MERCOSUL, o que demonstrava
total insegurança na sua eficácia.

Outra grande modificação estrutural
trazida pelo protocolo referido acima é a
constituição de um Tribunal Permanente de
Recursos. A nosso ver, deu maior sustentação à
estrutura institucional do MERCOSUL,
principalmente à jurídico-institucional,
permitindo um estabelecimento mais firme.

Grande parte dos estudiosos do tema,
muito embora forte corrente contrária, apontam
para a necessidade de uma construção
jurisprudencial comunitária ou pelo menos
comum entre os Estados em algumas matérias.
Indicam o imperativo de que o Sistema de
Solução de Controvérsias deve ser
implementado para um Tribunal que coadune o
espírito associativo entre os Membros e o
respeito às decisões comuns, mesmo que não se
institua, nessa oportunidade ainda, uma
federação de Estados comunitários.

Afora essa questão jurídica, é
importante a análise das relações regionais,
hemisféricas e mundiais, como guia para as
tomadas de decisões no campo político. Os
interesses internacionais dos membros do
MERCOSUL, como prova a história de suas
relações diplomáticas e de suas políticas
externas, sempre foram diversos, quando não
divergentes. Porém, cumpre sinalizar na direção
de que é hoje tendência mundial a
regionalização como frente à globalização e à
hegemonia do mercado norte-americano. Dessa
forma, devem os países do Cone Sul, não
somente os Países-Membros do MERCOSUL,
como também os membros da Comunidade
Andina, fortalecerem-se e se posicionarem

firmemente quanto ao futuro de suas políticas
externas, juntos, com a formação da tão
aclamada ALCSA, como frente ao processo de
formação da ALCA.

Porém, no que concerne ao MERCOSUL
e a sua instituição como comunidade, e, assim, à
efetivação da sistemática comunitária, há
autores afirmando que seguramente esse será o
futuro do MERCOSUL. Compartilhamos desse
entendimento também. O que ainda é impossível
de se esboçar uma previsão é quanto ao
momento que essa constituição comunitária se
efetivará. Isso devido a problemas de cunho
político, econômico e jurídico. Como dito acima,
os Países-Membros adotam políticas diferentes,
não havendo, com isso, uma padronização ou
uma unidade política na região. O segundo óbice
diz respeito às questões que envolvem a
seguridade do Estado, perpetuada nas
legislações, principalmente no tocante à
soberania absoluta. A instituição comunitária
pressupõe relativização de competências
soberanas – e não da soberania, como insistem
alguns autores - entre os Estados e o órgão
supranacional. Isso envolve grande discussão
interna, pois trata-se de alteração da identidade
do Estado e mudança de paradigmas
cristalizados.

Muito embora a opção em prática seja a
de estrutura intergovernamental, resta claro que
o MERCOSUL, tendo em vista seu caráter muito
mais comunitário que meramente cooperativo-
comercial, terá que aprofundar os laços para que
se consiga ver um futuro tal qual seus objetivos.
Como dissemos, é impossível prever quando isso
acontecerá. Destarte, isso fica claro pela
crescente necessidade de aperfeiçoamento das
instituições, como é o caso de um Parlamento e
do Tribunal de Justiça, que tanto estudamos – e
apresentamos argumentos nesse sentido. As
instituições que estão sendo praticadas
hodiernamente já estão mostrando sinais de
ineficiência, carecendo ser reestruturadas sobre
novas bases. Talvez deva-se iniciar um estudo
político visando realmente à aplicação
comunitária, o que demonstra ser a médio e
longo prazo a solução para o Grupo.

A CONVIDADA: Vivian Cristina Muller é
bacharelanda em Direito pela Universidade
Metodista de Piracicaba (UNIMEP).
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por Lucas Grassi Freire

II

Quando a conversa é sobre a série Star Wars, de George Lucas, o assunto é inesgotável. Os fãs mais
fervorosos comentam detalhes diversos de todos os filmes e, dentre esse grupo de pessoas, é mais ou menos
opinião generalizada que os três primeiros filmes da série (não na cronologia galáctica, mas na ordem de
lançamento) são melhores. No entanto, toda história tem um começo e é sobre esse início que pretendo tratar,
pois o pano de fundo de A Ameaça Fantasma, o primeiro na cronologia do enredo, levanta várias questões políticas
e econômicas, através de vários insights geniais de George Lucas. As considerações aqui presentes se pautam nas
diretrizes dos comentários de Mark Thornton.22

Basicamente, o início da epopéia diz respeito a assuntos como livre-comércio, burocracia, secessionismo,
corrupção, e protecionismo. Uma breve viagem por esses temas, no contexto do filme, deixa claro que a obra de
arte de George Lucas, mais do que cultura popular, oferece uma forma de metáfora de vários episódios da história
das relações internacionais e, mais especificamente, da história política norte-americana. Após tal reflexão,
abordam-se esses temas no contexto atual.

IIII

A República Galáctica, com seus tentáculos estendidos pelo espaço sideral afora, com um governo interno
corrupto, com uma política claramente protecionista através da formulação de medidas econômicas e comerciais
que privilegiam certos grupos de interesses em detrimento dos consumidores, impõe, para agravamento dessa
política, tributação sobre os produtos de vários planetas.

O pequeno planeta de Naboo, governado pela Rainha Amidala, e cuja tradição política se pauta pelo livre-
comércio, paz e um certo isolacionismo na política externa, é submetido à tributação absurda e, ao demonstrar
politicamente sua insatisfação, sofre um embargo econômico, aplicado pela Federação do Comércio. Os diplomatas
Jedi chegam ao local para tentar negociar, mas o bloqueio já havia se iniciado.

A Rainha Amidala recorre, então, ao Senado do governo central em busca de representatividade e de uma
solução pacífica para a ameaça à prosperidade de seu planeta, mas a corrupção dos governantes e o gigantesco
aparelho burocrático indicam que a situação só pioraria. Sendo assim, a Rainha retorna à sede de seu governo,
para proteger seu povo. Naboo é invadido pela Federação do Comércio, que buscava forçá-los a concordarem com

                                           
rk Thornton, The Political Economy of Star Wars (7 abr. 2004), Star Wars Revisited (7 ago. 1999), e Star Wars and Our Wars (3 mai. 2002), todos disponíveis em
/www.mises.org.
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as políticas do governo central, através da assinatura de um acordo imposto. Sem alternativa, Naboo se rebela
contra a República, desencadeando o processo de secessão que origina as guerras nas estrelas de toda a série.23

IIIIII

Mas qual a conexão do filme com a história real? As figuras de linguagem presentes no filme indicam
grande inspiração de George Lucas na história das relações internacionais do século XIX: a idéia geral de um
governo central, apelidado no filme de “federalista”, que pretende estrangular ainda mais certas regiões, e que
chega a invadi-las após vários protestos, não deixa de se assemelhar ao contexto da Guerra de Secessão dos
Estados Unidos da América, iniciada em 1861, com a invasão do Sul ordenada por Abraham Lincoln, iniciando a
tradição democrática e, até hoje, centralizadora sobre aqueles estados que outrora haviam desfrutado de
admirável liberdade política e econômica.

Além disso, vários elementos na caracterização dos personagens e do cenário permitem que se identifique
na história do Império Britânico outra fonte de inspiração. O planeta Naboo é habitado também por uma população
submersa (os Gungas) de sotaque pejorativa (e genialmente) jamaicano, no leito do rio Gunga. Ficam implícitas
essas conexões com ex-domínios britânicos: o sotaque, com a Jamaica; e expressões como Gungadin, Gungas, as
roupas da Rainha, e a arquitetura dos prédios em Naboo, bem como o sotaque indiano forçado de Amidala indicam
clara conexão com as Índias Britânicas.

A Federação do Comércio é uma metáfora para a Companhia das Índias Britânicas Orientais, que tinha
poderes praticamente de governo nos territórios coloniais distantes, em que associar aumento da exploração dos
impostos sobre a população diretamente à imagem do Império era um grande risco político de longo prazo. A
Federação representa claramente as parcerias “público-privadas”, com o governo central garantindo monopólios e
privilégios diversos a certos grupos de interesse.24

Também não se pode deixar de perceber assuntos como, por exemplo, a decadência da moeda fiat. Um
Jedi, no planeta distante de Tatooine, onde os tentáculos maquiavélicos da República não estrangulam tanto, tenta
fazer uma aquisição e uma oficina, utilizando créditos da República. O vendedor afirma que aquele dinheiro, uma
vez que não há a presença forte do governo central ali, não precisa ser aceito. O Jedi recorre, então, ao escambo,
justamente o que ocorre quando a confiança na moeda se degenera tanto que nem mesmo os governos centrais
conseguem garantir seu uso.25

IIVV

Infelizmente, o cenário geral descrito em Star Wars se assemelha ao contexto hodierno. Em primeiro
lugar, o que se assiste pelo mundo todo é a disseminação cada vez maior de idéias estatistas e centralizantes, em
escolas e universidades públicas e – uma vez que o estrago já foi feito – em centros privados de difusão de idéias.
Tal aspecto doutrinário é tão antigo quanto a própria democracia moderna e salvaguarda, principalmente, os
interesses daqueles que vivem do poder de coerção e compulsão do Leviatã. O resultado, como planejado pelos
adeptos da religião estatista, é que hoje se torna praticamente impensável a secessão contra abusos
centralizadores e ilegítimos cometidos por um Estado poderoso.26 A história da prosperidade de Hong Kong, de
Liechtenstein, de Luxemburgo, de San Marino, de Mônaco, etc. podem servir como exemplos àqueles que temem
os resultados de longo prazo da fragmentação política.27

Em vez de fragmentação, o que se vê é centralização cada vez maior. Alguns vêem em unificações
monetárias, por exemplo, alguma teoria (pseudo)liberal subjacente. Não atentam para as conseqüências desse
poder cada vez mais centralizador sobre as perspectivas de inflação em nível global, caso se avance essa agenda.
De forma semelhante, que são organizações como o FMI e o Banco Mundial, senão burocracias estatocêntricas
cujos princípios crêem piamente na necessidade de o Estado manter o monopólio da moeda, mesmo que seja para
“restringir” sua oferta (aliás, seria isso possível?). O que se dirá então da OMC, fundada sobre a premissa de que

                                                
23 Para mais detalhes, ver George Lucas, Star Wars: the Phantom Menace (Lucasfilm: 1999 – roteiro do filme).
24 Nesse sentido, mesmo Adam Smith, um coletor de impostos, afirmou que isso seria deveras prejudicial ao “cidadão comum”.
25 Ver Murray Newton Rothbard, What Has Government Done to our Money? (Auburn: Praxeology Press, [1963] 1990. 116p).
26 Para defesas de limitação ao governo civil, com perspectiva de secessão caso seja necessário, ver João Calvino, Sobre o Governo Civil (1559), em Martinho Lutero e João Calvino,
Sobre a Autoridade Secular (São Paulo: Martins Fontes, 1995, p.77-142); Junius Brutus (pseud.), Vindici Today! (Michigan: The Minuteman Foundation Press, [19--]. 235p). (Tradução de
Vindiciae Contra Tyrannos, 1579); Johannes Althusius, Política (Rio de Janeiro: Topbooks: Liberty Fund, 2003 [1603; 1614]. 404p).
27 Ver Hans-Hermann Hoppe, Small is beautiful and efficient: the case for secession. (Telos, n.107, p.95-101, primavera 1997).
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se um país ‘A’ liberalizar seu comércio e ‘B’ não o fizer, ‘B’ estará levando vantagem sobre ‘A’? Desde quando essa
é uma premissa baseada nos princípios de livre mercado?28

A resposta: desde que, por alguma artimanha cognitiva qualquer, conseguiu-se dar a essas organizações
estatizantes a conotação de “liberais”. Isso é obra de uma série de esforços que desejam ardentemente ainda mais
centralização do que a que há: se se consegue difundir a idéia de que o que está dando errado é “liberal” em vez
de “estatal”, então se segue que o contrário de “liberal” deve dar certo. Mas se, no entanto, for devidamente
mostrado que essa forma de gestão centralizadora que impõe controle sobre a propriedade privada se coloca como
causal em relação à grande parte das aflições atuais, então, possivelmente as demandas por governo limitado, paz
e prosperidade novamente ocupem os pensamentos políticos da comunidade deste planeta.

A intervenção governamental no protecionismo, e na concessão de privilégios a grupos específicos levam
a uma relação de simbiose indigna, resultando em grande perda para os cidadãos em geral e, pontualmente na
história, na exploração do governo por esses grupos para seguirem seus objetivos à custa do poder de coerção
estatal. Ora, tal é a situação não somente da “América S. A.” em relação ao Iraque, como também do Império
Britânico no século XIX e, mais brandamente, do Brasil e de tantos outros países hoje.29 Aliás, vem em boa
oportunidade o comentário de que a paz não pode ser atingida em sua plenitude com um Estado jurassicamente
mercantilista e militarista, tal como a República de Star Wars, tal como as democracias atuais.30

George Lucas com sua epopéia procurou mostrar, ao mesmo tempo, o que ocorre quando o governo civil
deixa de servir e passa a ser o senhor, quando o Estado sucumbe à sedução idólatra de se tornar gigante, quando
a corrupção vergonhosa e a ganância obscena tomam conta da liderança política. Ele também mostrou que o
governo limitado, com uma sociedade que preze a livre associação, a responsabilidade individual e a virtude são
fatores-chave para a paz e a prosperidade. Mas para isso é preciso trabalhar muito. A presença Jedi no filme serve
para indicar que uma transição tão profunda só pode ter efeito verdadeiro se a mentalidade mudar. Por ora, então,
a nossa tarefa é tentar interromper o processo de transformação do nosso mundo em uma República Galáctica.

O CONVIDADO: Lucas Grassi Freire é bacharelando em Relações Internacionais (PUC-MG) e em Ciências
Econômicas (UFMG).

                                                
28 Para uma visão “pró-mercado” do livre-comércio, com especial atenção dirigida aos “consumidores comuns” e aos “interesses dos trabalhadores”, ver Henry George, Protection or Free
Trade: an examination of the tariff question, with special regard to the interests of labor (New York: Robert Schalkenbach Foundation, [1886] 1949. 304p.)
29 O termo “América S. A.” tomo emprestado de Gore Vidal, Sonhando a Guerra: sangue por petróleo e a junta Cheney-Bush (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 175p). O livro
também analisa os efeitos políticos severos em o Estado privilegiar certos grupos e lobbies, conseqüência do sistema democrático hodierno. Ver Hans-Hermann Hoppe, A Theory of
Socialism and Capitalism: economics, politics, and ethics (Boston: Kluwer, 1989. 275p).
30 Ver Ludwig von Mises, Nation, State, and Economy: contributions to the politics and history of our time ([s.l.]: Institute for Humane Studies, [1919] 1983. 258p).
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RReesseennhhaannddoo
NNoossssoo  hhoommeemm  nnaa

BBuueennooss  AAiirreess  nnaazziissttaa
por Filipe Nasser

COSTA, Sérgio Corrêa da. Crônica de uma guerra secreta – Nazismo na
América: a conexão Argentina. Rio de Janeiro: Editora Record, 2004. 530 pp.

       As simpatias da Argentina – pré-peronista e peronista – pelo Terceiro Reich nunca foram segredo. Basta
lembrar que os argentinos foram barrados em Bretton Woods e que sua entrada nas Nações Unidas foi nada
menos que traumática. A dimensão e consistência do relacionamento entre os oficiais de Hitler e a Casa Rosada,
no entanto, espanta pela capilaridade que atingiu na sociedade argentina e pela ambição dos projetos
expansionistas de Buenos Aires, visando à hegemonia sul-americana – em conseqüência, em franco detrimento do
Brasil. O livro de Sérgio Corrêa da Costa relata-nos uma Segunda Guerra Mundial, e seu desfecho, pelo ângulo da
conexão nazista na Argentina, ademais de oferecer um sem-número de desenlaces adjacentes, no contexto
daquela que, além da maior de todas as guerras, é possivelmente o maior dos “empreendimentos” humanos.

O embaixador Sérgio Corrêa da Costa - historiador, membro da Academia Brasileira de Letras, nosso
representante em Londres, Nova York e Washington e secretário-geral do Itamaraty entre 1967 e 68 - apresenta
suas credenciais de homem de Estado e das letras. Dessa forma, oferece não só o relato do historiador - colhido
nas fontes primárias e secundárias, nos muitos livros, nas bibliotecas -, como foi testemunha presencial do fato
histórico, tendo a oportunidade de trocar informações in loco. Incumbido de reunir informações sobre a
proximidade argentina com o Reich, na qualidade de cônsul de segunda classe/espião em Buenos Aires (o caráter
oficial ou extra-oficial de sua missão não fica claro no livro), o jovem futuro embaixador reuniu um acervo
impressionante de informações afetas, chegando a tomar posse de um documento do grupo de oficiais peronistas
(que daria o golpe de Estado em 1943) que delatava sua fidelidade à Alemanha nazista e a extensão de suas
ambições hegemônicas. Como recompensa por seus esforços, o autor-espião descobriu no Archivo General de la
Nación documentos que comprovam uma trama entre argentinos e mercenários alemães, nos idos de 1828 e da
Guerra pela Cisplatina, para seqüestrar Dom Pedro I e fazê-lo cativo em Buenos Aires.31

A experiência pessoal do embaixador é ineditamente revelada, entrelaçando-se às narrativas sobre a
opção final do governo de Vargas pelos Aliados, a formação histórica argentina, a batalha entre os serviços de
inteligência britânico e alemão, a ascensão e queda do coronel Juan Domingos Perón e de sua Evita Duarte, os
destinos do alto clero dirigente do Partido Nazista, dentre outros backdrops fundamentais para a compreensão de
uma fatia da História só ignorável em função do fracasso terminal da conexão teuto-argentina.

As histórias de um relacionamento

Um retrato dos bastidores diplomáticos e do subterrâneo da espionagem da Segunda Guerra denuncia a
articulação de esquemas entre Berlim e Buenos Aires que partiam do redesenho da América do Sul centrado em
Buenos Aires e incluíam a anexação dos três estados sulistas brasileiros de coloração mais européia. Tendo os
nazistas flertado com o gabinete de Getúlio Vargas (nas costas do chanceler americanófilo Oswaldo Aranha), no

                                                
31 Como o autor anuncia, doou as placas fotográficas que fez dos documentos ao Centro de Memórias da Academia Brasileira de Letras - que os coloca à disposição do público.  A referida
trama, bem como a biografia política de D. Pedro I, já era tema de interesse acadêmico do autor de longa data.



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

30

período conhecido como da eqüidistância pragmática varguista, e o governo brasileiro finalmente se inclinado para
o lado das democracias liberais, as células de espionagem alemãs e os esforços diplomáticos dos nazistas na
América do Sul transferiram-se definitivamente para a Argentina na articulação da filial sul-americana do Terceiro
Reich. Porquanto tivesse a Argentina formação étnica majoritariamente européia, seria mais permeável ao nazi-
fascismo. O tráfego de agentes de Hitler na Casa Rosada já era fluido sob o presidente Ramón Castillo, com a
ascensão do grupo peronista tornou-se fato de conhecimento geral. Para ilustrar a confluência de desígnios
estratégicos entre alemães e argentinos, Corrêa da Costa narra o evento da interceptação de um mapa da América
do Sul, produzido pelos alemães e seqüestrado por um agente secreto britânico no Rio de Janeiro, que recortava o
subcontinente em somente cinco países - a hegemônica Argentina inchada com os territórios do Paraguai, Uruguai
e com fatias do Chile.

Foi da iniciativa dos agentes alemães em solo argentino e de oficiais do GOU (Grupo de Oficiais Unidos)
que foram disparados planos de intervenção nos cenários políticos dos outros países sul-americanos, de sorte a
instalar gabinetes germanófilos e teleguiados de Buenos Aires para, inicialmente, facilitar a penetração do nazi-
fascismo no subcontinente e, posteriormente, impor a liderança da Argentina sob Perón. Bolívia, Paraguai,
Colômbia, Panamá e Chile foram visados, fosse na condição de entreposto estratégico para auxiliar no esforço de
guerra ou de arregimentação política.

A conexão teuto-argentina não perdeu vitalidade com a virada aliada nos campos europeus. Embora tenha
a Argentina se visto na contingência de declarar guerra ao Eixo (foi o último país a fazê-lo, depois até mesmo da
Itália pós-Mussolini, e ainda assim alegando romper com o Japão!), o fez paying lip service - somente da boca pra
fora. Na prática, a Argentina foi enxergada ora como germe para o Quarto Reich e ora como alternativa tática de
fuga para o Partido Nazista. Deflagrada a capitulação alemã e suicidado Hitler, um refinado esquema de migração
de alemães, oficiais nazistas e criminosos de guerra à Argentina foi estruturado, com a participação do Vaticano
(por meio da chamada “rota dos conventos”), do regime croata dos ustasi e da Espanha franquista. Com isso,
muitos nazistas obtiveram passaportes argentinos e ingressaram no país sem grandes inconvenientes (o número
de alemães e austríacos chega a 80 mil, os oficiais nazistas 800, os condenados de guerra 50). Estrelas da
segunda constelação nazista como Adolf Otto Eichmann (a quem o governo israelense posteriormente seqüestrou,
julgou e enforcou), o Dr. Josef Mengele (o Anjo da Morte de Auschwitz, que depois faleceria em Bertioga-SP), Otto
Skorzeny (que serviria a Perón e ao coronel Nasser no Egito), o vice-Führer Martin Bormann (o destino de
Bormann permaneceu incógnito por décadas, tendo se sabido que passou anos na Argentina, mas morreu na
Europa) escaparam dos tribunais de Nuremberg desfrutando o exílio portenho. Cumpre ressaltar que o próprio
tesouro do Reich esteve em posse de Perón, que tratou de salvaguardá-lo.

Perón, na cadeira presidencial  desde 1944 (embora fosse uma figura política muito influente desde os
tempos do regime que colaborou para derrubar), vislumbrava a revolução sócio-econômica e a potência militar-
industrial, impulsionada pela entrada de quadros técnicos alemães e hordas de europeus imigrados. O programa
nuclear argentino, por exemplo, foi desenvolvido a partir de tecnologia, know-how e cérebros alemães, sem ter,
todavia, obtido logro na confecção da bomba. O presidente antevia a Terceira Guerra Mundial e queria preparar
seu país para ela ao lado de nazistas exilados.

OO  eexxppaannssiioonniissmmoo  aarrggeennttiinnoo,,  eemm  ddeettrriimmeennttoo  ddoo  BBrraassiill

De todas as informações de bastidores e subterrâneos que nos são torpedeadas ao longo da leitura, as
que mais geram comoção ao público brasileiro são aquelas que expõem o projeto expansionista de Buenos Aires
de retomar a forma territorial Grã-Argentina (do Vice-Reinado do Prata), ademais da incorporação do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na visão de Hitler, a conquista do Brasil não demandaria a força das armas,
mas a simples cooptação do contingente populacional de origem germânica nesses estados. Com o benefício do
retrospecto, a possibilidade de um Brasil no cabresto de Buenos Aires e de Hitler soa fantasiosa, mas basta
lembrar que o insucesso militar de Hitler só começou a se firmar com a Batalha de Stalingrado de 1942 para ter-se
a dimensão do quão esteve o curso histórico brasileiro à mercê dos campos de batalha europeus, estando em jogo
na guerra mais do que algumas facilidades obtidas com a aproximação a um dos lados. O inimigo morava ao lado.

O tipo de inquietação mais atual que a obra suscita tange ao relacionamento bilateral Brasil-Argentina, na
medida em que dá margem à interpretação, não tão infreqüente, de que Buenos Aires se representa por meio de
uma diplomacia ardilosa, imediatista, econômica em transparência. Equacionados os desentendimentos históricos
entre Buenos Aires e Brasília, as últimas décadas testemunharam os países se firmando como sólidos parceiros
políticos e comerciais, a despeito de algumas discórdias setoriais. Em tempos de ALCA e da busca brasileira por
um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, resta torcer para que antigas ambições e
preconceitos tenham verdadeiramente sido extirpados do imaginário argentino e mantenham-se decrépitos tal
qual os nazistas que lá viram suas vidas tranqüilamente perecer.
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***

Crônica de uma guerra secreta – Nazismo na América: a conexão argentina, recém-lançado pela Editora
Record nas livrarias, é parte ensaio autobiográfico, parte crônica descontraída e, preponderantemente, uma obra
histórica com o olhar na intervenção dos indivíduos naquele momento da penetração nazista no continente sul-
americano. É bem verdade que o embaixador promete contar mais de sua experiência pessoal do que
efetivamente o faz, residindo o fio condutor do livro na “guerra secreta”, em detrimento da “crônica”. Entretanto, é
o fato de que o Brasil - àquela altura já ombreando com os Aliados, portanto, localizando-se em um pólo
geopolítico antagônico aos argentinos – era evidentemente percebido como um inimigo a ser derrubado que torna
o xadrez da guerra ainda mais decisivo para o destino pátrio. E a obra resultado de um processo, acadêmico e
criativo, ainda mais íntimo.

Sérgio Corrêa da Costa fala de uma amnésia coletiva argentina quanto a seus dias de forte influência
nazista, de uma vergonha nacional que nem sempre mancha o mito construído em torno de Perón e seu
justicialismo. Como lição, o embaixador relembra que nenhum povo deve prescindir da opção democrática, sob
pena de desviar seus rumos históricos. Segundo Corrêa da Costa, ao contrário do que se sucedeu na Argentina, a
Segunda Guerra ofereceu ao Brasil a chance de reafirmar sua vocação democrática.
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RREELLeeiittuurraass
VVeerrddaaddeess  ppaarraa
oo  nnoossssoo  tteemmppoo
por Dawisson Belém Lopes

Indigestas verdades – Julgar verdadeiramente algo corresponde a julgar que algo é como é. Se julgamos que
algo é como não é, julgamos falsamente, portanto. Mas como saberemos se um determinado juízo é uma coisa ou
outra? Acaso existirá a verdade?

Não parece haver critério resoluto para se conhecer a verdade. Por mais que se busque a ela. Gregos pré-
socráticos perseguiam as suas verdades convictamente, através dos elementos universais, das formas imutáveis e
onipresentes, dos átomos da existência – que guardariam, cria-se, o que de mais verdadeiro havia na face da
Terra. Enquanto alquimistas forjavam uma certa quintessência, o grande Sócrates destilava peripateticamente as
suas ironias, muito bem sintetizadas no paradoxal dito “sei que nada sei”. O platonismo irrompe e rompe, em
certa medida, com o método socrático, ao debruçar-se na tarefa de cunhar conceitos para atingir as verdades
profundas. Mestre e discípulo discordavam, mas não tanto. Alega-se que, bem ao fim da vida, Platão ter-se-ia
arrependido da sua devoção obcecada pelo ideal da verdade. Os mais ousados dirão ter Platão se convertido
tardiamente ao método socrático. Terá sido verdade?

Duas escolas, duas verdades - A inglória busca pela verdade não se dissipa no curso da História. Não é
exclusividade dos antigos gregos. Acompanha-nos até o dia em que redigimos estas linhas. Em uma ponta do
espectro imaginário, estão os que acreditam possível atingi-la. A filosofia americana contemporânea, por exemplo.
Homens como Donald Davidson e Richard Rorty. Rebatendo os céticos, os herdeiros do pragmatismo filosófico do
início do século XX – de James, Mead, Peirce, Dewey – apostam na hipótese de que trazemos conosco mais
crenças verdadeiras do que falsas; mais acertamos do que erramos. A idéia de que estamos mais distantes da
verdade do que do falso, e mais perto do erro do que do acerto, não teria nenhum arrimo lógico, histórico,
“científico”. Seria legatária, segundo Davidson, da noção de “pecado original” – que teria contaminado
irremediavelmente as cosmovisões ocidentais –, mesclada às mais recentes ideologias marxiana (“falsa
consciência”) e freudiana (“poder do subconsciente”) – igualmente poderosas na constituição de nossos modelos
mentais pró-ceticismo.

Na outra ponta do espectro, os descrentes na possibilidade de conhecermos verdades. Jürgen Habermas, o mais
proeminente da segunda geração de Frankfurt, segue o rasto da teoria crítica de seus antecessores – Adorno,
Horkheimer, Benjamin, Marcuse. Intuitivamente, discorrendo sobre verdade e justificação, argumenta Habermas
ser a verdade uma propriedade que as proposições não podem perder – uma vez que uma proposição é
verdadeira, ela é verdadeira para sempre e para qualquer público. Por seu turno, as asserções bem justificadas
podem se revelar falsas. Até há bem pouco tempo, o pensador alemão procurava explicar a verdade em função de
uma justificação ideal. Não mais. Tendo reformulado o antigo conceito discursivo de verdade (ou seja, a “verdade”
que se forjava pela via racional da argumentação), Habermas hoje entende que a ação comunicativa deve
conduzir à aceitabilidade racional de uma alegação, mas não à verdade – condição per se inalcançável para um
falível mortal. A relação intrínseca entre verdade e justificação é revelada pela função pragmática do
conhecimento, que oscila entre as práticas cotidianas e os discursos. “Os discursos são como máquinas de lavar:
filtram aquilo que é racionalmente aceitável para todos. Separam as crenças questionáveis e desqualificadas
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daquelas que, por um certo tempo, recebem licença para voltar ao status de conhecimento não-problemático”.
(Habermas, 2004: 63)

Verdades para o nosso tempo (I) – Outrora o enfant terrible da economia americana, hoje posa de “velho
sábio”. Menção faço a John Kenneth Galbraith, que, do alto de seus 96 anos de vida, há-nos proporcionado a sua
última provocação: o recém-publicado A Economia das Fraudes Inocentes. Nadando contra a maré do saber
convencional, Galbraith propõe um conjunto de “verdades” para o nosso tempo. Tome-se, por exemplo, a seguinte
passagem: “Assim como o voto dá autoridade ao cidadão, na vida econômica a curva da demanda confere
autoridade ao consumidor. Nos dois casos, há uma dose significativa de fraude. Tanto no caso de eleitores como
no de consumidores, existe um formidável e bem financiado controle da resposta do público. Isso se acentuou na
era da propaganda e das modernas promoções de vendas. Eis uma fraude aceita, inclusive no ensino universitário”
(Galbraith, 2004: 28). Ou, ainda, sua crítica à atuação dos oráculos econômicos, como as agências de risco-país:
“Existem muitas previsões, mas nenhuma certeza. Todas essas previsões envolvem uma combinação complexa de
ações governamentais incertas, comportamento desconhecido por parte de empresas e de indivíduos e, de modo
mais amplo, a paz e a guerra. E também lidam com inovações tecnológicas, entre outras, e com as respostas de
consumidores e investidores. Há o efeito variável das exportações e das importações, dos movimentos do capital e
das reações das empresas, do público e do governo. Ou seja, a conclusão é óbvia: o resultado da combinação do
que não é conhecido não pode ser conhecido (...) Nenhuma característica da atual economia é mais notável do
que o volume do faturamento – de empresas e pessoas – que vem da divulgação e venda do desconhecido” (p.
57; 81).

Mas as “verdades” de Galbraith que mais incomodam remontam às funestas conexões entre a política externa
estadunidense e o establishment militar. O autor narra que, durante a Segunda Guerra, quando dirigiu uma equipe
de economistas responsáveis pelo United States Strategic Bombing Survey (um serviço oficial de avaliação de
resultados dos bombardeios estratégicos), percebera que, malgrado a Alemanha já se encontrasse inteiramente
devastada em meados de 1944, a produção americana de aviões de caça aumentou. A guerra não seria abreviada.
Na palavra de Galbraith, a crueldade tornara-se “aleatória”. Mas isso não é tudo. Ainda havia o Vietnã. “Nesse
país, onde fui mandado em missão de investigação no começo dos anos 60, tive uma visão completa da
dominação militar sobre a política externa – dominação que hoje se estendeu a ponto de substituir a autoridade
civil. Na Índia, onde fui embaixador, em Washington, onde tinha acesso ao presidente Kennedy, e em Saigon,
adquiri uma visão extremamente negativa sobre o conflito. (...) Durante todo esse tempo, o establishment militar
em Washington defendia a guerra. Mais uma vez, a falsa diferenciação entre um setor público e um setor privado.
Eis aí o complexo industrial-militar de Dwight Eisenhower” (p. 76-7).

Verdades para o nosso tempo (II) – A descrição que Trotsky fez de Stalin, atribuindo-lhe “destacada
mediocridade”, foi amplamente assimilada como exata. Mas seria realmente plausível tomar Stalin como um
néscio? De Trotsky quer discordar Dmitri Volkogonov, coronel-general do exército soviético, que teve acesso
integral aos arquivos do Partido Comunista da URSS. Em um evento ocorrido por volta do ano de 1925, teria Stalin
encarregado um de seus assessores de arranjar-lhe uma boa biblioteca pessoal. Diante da hesitação do assistente,
o líder soviético teria redigido, de improviso, uma nota para o bibliotecário. Na nota, solicitava (ou, se se preferir,
ordenava):

1. Os livros devem ser organizados por assunto, não por autor: a) filosofia; b) psicologia; c) sociologia; d)
economia política; e) finanças; f) indústria; g) agricultura; h) cooperativas; i) história russa; j) história de
outros países; k) diplomacia; l) comércio exterior e interno; m) assuntos militares; n) questões nacionais; o)
congressos e conferências do partido; p) posições dos operários; q) posição dos camponeses; r) Komsomol; s)
história da revolução em outros países; t) 1905; u) Revolução de Fevereiro de 1917; v) Revolução de Outubro
de 1917; w) Lênin e leninismo; x) história do RKP e do Comintern; y) sobre discussões no RKP; z) sindicatos;
aa) literatura criativa; ab) crítica artística; ac) periódicos políticos; ad) periódicos científicos; ae) diversos
dicionários; af) memórias.

2. Livros a destacar e arrumar em estantes separadas: a) Lênin; b) Marx; c) Engels; d) Kautsky; e) Plekhanov;
f) Trotsky; g) Bukharin; h) Zinoviev; i) Kamenev; j) Lafargue; k) Luxemburgo; l) Radek.

A julgar que a referida lista foi rabiscada quase sem reflexão, uma certa amplitude de visão fica aqui demonstrada
– admita-se. No topo da pirâmide, cumpre perceber como Stalin destaca os que, para ele, enunciavam os
fundamentos do marxismo, a história e as diversas áreas do conhecimento relacionadas com a sua atividade
política. Destes autores “fundamentais”, Stalin extrairia os seus dogmas políticos – fique bem claro, em base
altamente seletiva. Resume Volkogonov: “Velho mestre do pensamento dogmático, Stalin sabia como matar as
proposições e mumificá-las em clichês deformados” (2004: 570). Ver Stalin: Triunfo e Tragédia, competente (e
surpreendente) biografia editada em dois volumes, de Dmitri Volkogonov.
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Refresco (mas não muito) – Passagens extraídas do Dicionário Filosófico de Citações, acerca do verbete
“verdade”:

 “Para examinar a verdade, é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida o máximo possível.”
(Descartes, Os princípios da filosofia)
“O que jamais se questionou não foi provado.” (Diderot, Pensamentos filosóficos)
“A verdade é uma tocha, mas uma tocha formidável: é por isso que todos procuramos passar diante dela piscando
os olhos e com medo de nos queimarmos.” (Goethe, Pensamentos)
“As verdades são ilusões que esquecemos serem ilusões.” (Nietzsche, O livro do filósofo)
“Podemos ainda pretender que procuramos a verdade, nós que nos debatemos na falta de sentido?” (Deleuze,
Signos e acontecimentos)
“O verdadeiro e o falso são atributos da linguagem, não das coisas. E onde não há linguagem, não há verdade
nem falsidade.” (Hobbes, Leviatã)

As OBRAs:

• HABERMAS, J. A Ética da Discussão e a Questão da Verdade. São Paulo: Martins
Fontes, 2004.

• GALBRAITH, J. K. A Economia das Fraudes Inocentes. São Paulo: Companhia das
Letras, 2004

••  VOLKOGONOV, D. Stalin: Triunfo e Tragédia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2 v.,
2004
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Teste aqui  seus  conhecimentos !
1) Dos 10 países com mais alto percentual de dívida
pública em 2002, 7 eram caribenhos. Os outros três eram:

a – Paraguai, Zimbábue e Moldova;
b – Equador, Belarus e Serra Leoa;
c – Venezuela, Tadjiquistão e Uganda;
d – Japão, Brasil e Ilhas Fiji;
e – Argentina, Uruguai e Líbano.

2) Qual cidade tem o maior custo de vida?

a – Sarajevo;
b – Tel-Aviv;
c – New York;
d – Tóquio;
e – Helsinki.

3) De acordo com o ranking do Índice de Desenvolvimento
Humano (ONU) de 2004,

a – o Chile é um melhor país para se viver do que a Argentina;
b – a Inglaterra é um melhor país para se viver do que a França;
c – a China é um melhor país para se viver do que o Brasil;
d – a Eslovênia é um melhor país para se viver do que a
Alemanha;
e – os Estados Unidos são um melhor país para se viver do que a
Austrália.

4) Conforme os dados disponíveis, qual é o país cuja
população tem maior propensão a ataques cardíacos?

a – Azerbaijão;
b – Israel;
c – Estados Unidos;
d – Argentina;
e – Cuba.

5) Dentre os países cujas economias mais dependem da
agricultura (% do PNB), estão:

a – Austrália e Nova Zelândia;
b – Quirguistão e França;
c – Brasil e Argentina;
d – Guiné-Bissau e Mianmar;
e – Hong Kong e Singapura.

6) “O mundo é independente de minha vontade.” Essa
frase é creditada a:

a – Lula da Silva, justificando o seu bom relacionamento com o
dirigente do FMI, o sr. Horst Köller;
b – Ludwig van Beethoven, desgostoso com a coroação do
Imperador Napoleão Bonaparte, na França;
c – Ludwig Wittgenstein, em passagem constante de sua magnum
opus ‘Tratado lógico-filosófico’;

d – Durão-Barroso, ex-primeiro ministro português, ao ser
questionado sobre o abandono do governo português e a
migração para os quadros da União Européia;
e – Itzak Rabin, ex-premiê israelense, explicando a não-criação
de um Estado palestino, malgrado todos os seus esforços
naquele sentido.

7) Segundo um levantamento promovido pelo think-tank
liberal The Fraser Institute, em 2004, os países mais
“livres economicamente” no mundo são:

a – Chile e Israel;
b – Estados Unidos e Inglaterra;
c – Austrália e Nova Zelândia;
d – Irlanda e Bélgica;
e – Singapura e Hong Kong.

8)  “You be the flower and I’ll be the bumblebee / Oh
she loves me; oops, she loves me not. / People say
you’re cold, but I think you’re hot.” Essas linhas, do
cantor country americano Steve Earle, foram inspiradas
por:

a – Margaret Thatcher;
b – Jenna Bush;
c – Hillary Clinton;
d – Condoleezza Rice;
e – Madeleine Albright.

9) Que líder político ganhou o apelido de “Bambi” em seu
país?

a – Hamid Karzai, do Afeganistão;
b – Ricardo Lagos, do Chile;
c – Tony Blair, da Inglaterra;
d – Jonichiro Koizumi, do Japão;
e – Jose Luis Zapatero, da Espanha.

10) Completar lacunas: pelas pesquisas realizadas em
março de 2004, 60% dos ___, 58% dos ___ e 54% dos
___ acreditavam que a II Guerra do Golfo era motivada
exclusivamente pelo “desejo de controle do petróleo do
Oriente Médio”.

a – chineses, norte-coreanos e argentinos;
b – brasileiros, portugueses e angolanos;
c – americanos do estado de Massachussetts, canadenses e
californianos;
d – iranianos, egípcios e sauditas;
e – franceses, alemães e paquistaneses.
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