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OO  mmoonnssttrroo  ddaa  llaaggooaa  
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ddeesseennvvoollvviimmeennttoo””    
  

O Brasil a figurar no rol dos “países em vias de 
desenvolvimento” (ou PEDs) poderá soar a ironia 
suprema dos dias atuais. Pois é essa, e não outra, a 
etiqueta impingida pelas grandes instituições financeiras 
internacionais (IFIs) aos retardatários da maratona 
capitalista. A expressão embute 
considerável dose de otimismo (ou 
retórica?) e mereceria, de nossa parte, 
ressalvas escrupulosas.  Afinal, que sinais 
há, no mundo sensorial (e extra-sensorial), 
de que tais PEDs – em especial, o Brasil –, 
vezes também discriminados como 
“economias emergentes”, encontram-se, de 
fato, en route para a redenção econômica? 
Se existem os tais sinais, devem estar 
criptografados. Infelizmente, não os 
podemos decifrar. 

 

Ironias e gracejos à parte, é 
curioso notar que boa parte dos debates (e 
debatedores) da problemática econômica 
internacional ainda se concentram 
polarmente.1 Em uma ponta, neo-
utilitaristas (neoclássicos) insistem no 
diagnóstico econômico calçado em 
individualismo metodológico. Fazem (ou 
querem) crer na dinâmica de auto-regulação do 
mercado. Da outra, dependentistas, e a perspectiva 
estacionária e rigidamente hierarquizada do sistema-
mundo. Centram-se no papel indutor do Estado 
desenvolvimentista. Pólo sul, pólo norte.2 Do embate, 
resultam muito barulho e pouca luz para a compreensão 
dos fenômenos econômicos.  

 

Mais do que polêmica, a questão do 
desenvolvimento parece crucial para as relações 
internacionais. Entre “os que chegaram depois”, 
reformas institucionais têm-se dado a todo vapor, sob a 

                                                 
1 HAGGARD, Stephan. Pathways from the Periphery: The Politics of Growth 
in the Newly Industrializing Countries. Cornell University Press, 1990, pp. 9-
48. 
2 “Pólo sul, pólo norte”. Assim se referia Pablo Picasso às divergências entre a 
sua obra e a concepção artística de Henri Matisse, seu coetâneo. 

promessa de que, se e quando concretizadas, 
pavimentarão o caminho para o progresso material das 
nações. Mas nos debates sobre a economia internacional 
contemporânea – que, como pudemos averiguar, 
polarizam-se com enorme facilidade –, que espaço tem 

sido reservado para a apreciação das 
instituições do mundo “emergente”? E, 
cabe questionar, o que há de 
verdadeiramente político no processo das 
reformas institucionais (ditas 
“neoliberais”) em curso? Em outras 
palavras, que valores respaldam a 
compulsão desenvolvimentista dos 
Estados contemporâneos? Talvez 
ostentem estas questões – e outras 
tantas – peso apenas secundário nas 
agendas das IFIs. Pouca atenção dá-se, 
costumeiramente, às esferas não 
estritamente econômicas do 
desenvolvimento. 

 

A tradição do discurso tecnicista 
das IFIs está impregnada, convém supor, 
por crenças, valores e escolhas políticas – 
que lhe são anteriores. Ao estudar as 
barganhas entre “emergentes” e o Fundo 

Monetário Internacional, nos alvores dos anos 1980, Miles 
Kahler concluía: “For the IMF, win-sets were more often 
defined formulaically, but behind the formulas lay the 
interests of the Fund’s key constituents, the industrialized 
countries”.3 Ao travestirem-se em tecnicalidades, as 
discussões no grande circuito global das finanças levam à 
perda de apelo das abordagens políticas. Vivemos, como 
constatara – com algumas décadas de antecedência – o 
teórico político Sheldon Wolin, a “era da organização”, “da 

                                                 
3 Sobre a lógica das políticas do FMI, o autor ilustra: “on the one hand, during the 
1980s an agreement that was perceived as ‘loose’ in its conditionality was unlikely 
to survive IMF Board scrutiny. On the other hand, individual countries, such as the 
United States, would also attempt to modify programs that were viewed as too 
tought on their favoured clients.” Ver KAHLER, Miles. “Bargaining with the IMF: 
two-level strategies and developing countries”. In: EVANS, JACOBSON & 
PUTNAM, 1993. Double-Edged Diplomacy. University of California Press, p. 390. 
Grifo nosso.  

BELO HORIZONTE 

DAWISSON BELÉM LOPES 
           editor-chefe 
 
                                          dawissonlopes@odebatedouro.com.br 

“Estados 
intervêm nas 
estratégias de 

desenvolvimento 
de seus povos. 
Flerta com o 

anacronismo, a 
essa altura, a 
confrontação, 

muito comum há 
algumas 

décadas, entre os 
estadofóbicos e 

os estadofílicos.”  
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sublimação da política”.4 O que era sólido, desfez-se no 
ar. Mas a sublimação não quer dizer o perecimento, 
tampouco a desimportância. Muito antes, o contrário. A 
política, hoje diluída nos receituários econômicos e nos 
arranjos organizacionais, deve ser redescoberta. E com 
urgência. Pelo bem do pensamento crítico. 
 

Portanto e para tanto, prestamo-nos a essa 
contribuição literária. Buscaremos decifrar as barganhas 
políticas que alimentam as relações econômicas 
internacionais da contemporaneidade. Para além do 
enfoque bipolar, que confronta gregos e troianos do 
pensamento econômico, nosso foco recairá sobre os 
mecanismos políticos (que incluem as instituições) do 
desenvolvimento econômico, a lógica da estratégia 
geoeconômica sul-sul e, como não poderia deixar de 
ser, a sempiterna busca do Brasil por desenvolvimento 
econômico, em face da competitiva economia global. 
Aos que embarcam, boa jornada! 
   

A que(m) serve o Estado?5  
 

Se nos é permitido traçar um amplo (e, 
portanto, não-detalhado) panorama da evolução do 
pensamento político, começaríamos por apontar que o 
Estado contemporâneo, largamente influenciado pelo 
ideário liberal dos séculos XVIII e XIX, persegue metas 
qualitativamente distintas daquelas almejadas no início 
da era moderna. Como os historiadores da tradição de 
discurso “maquiaveliana” poderão afiançar, fazer a 
guerra e garantir a ordem interna (evitando-se um 
estado de caos “hobbesiano”) constituíram as grandes 
tarefas do Estado moderno. Afirmava-se o diagnóstico 
de que, como entidades soberanas em um mundo 
anárquico, os principados (forma preferencial de 
organização do Stato para Maquiavel) deveriam 
preocupar-se, antes de qualquer outra coisa, com a sua 
sobrevivência militar. O ideário maquiaveliano já 
abrigava noções como as da importância do território 
para o governante (o que se transmuta, entre os 
geopolíticos alemães, em “Lebensraum”) e, sobretudo, 
do papel pivotal desempenhado pelos exércitos na 
manutenção da ordem interna. A atualização desse 
discurso, em nosso século, dá-se com os historiadores 
da matriz “realista”, dentre os quais Robert Kagan, Paul 
Kennedy e, mais recentemente, John Mearsheimer. 
Robert Gilpin, o economista político, condensa: “The 
modern nation-state is first and foremost a war-making 
machine that is the product of the exigencies of group 
survival in the condition of international anarchy”.6 Para 
além da análise histórica, que respalda o argumento de 
que o valor “guerra” presidiu a construção do Estado 
moderno, convém lembrar que a condição beligerante 
também possibilita – em termos simbólicos – a projeção 

                                                 
4 WOLIN, Sheldon. Politics and Vision: Continuity and Change in Western 
Political Thought. Boston: Little, Brown and Company, 1960. 
5 Não há como explorar a questão sem a preliminar advertência: não 
ofereceremos aqui mais que uma perspectiva das grandes linhas evolutivas do 
entendimento humano sobre a “missão do Estado”. A rigor, desde os helênicos, 
tem-se buscado, sem grande êxito, algum consenso em torno do tema. Não 
teríamos a pretensão de sintetizar a história da humanidade em um punhado de 
páginas. Faltam-nos espaço e, sobretudo, competência para tanto. 
6 GILPIN 1987 apud EVANS, Peter. Embedded Autonomy – States and 
Industrial Transformation. Princeton University Press, 1995, p. 05. Grifo nosso. 

do Estado como agente universal dos interesses sociais.7 
 

No entanto, conforme ressalvamos, é perceptível 
a mudança de foco no “mandato” do Estado 
contemporâneo. Às clássicas tarefas estatais de (i) fazer a 
guerra externamente e (ii) evitar o caos – este tomado 
como “estado de natureza hobbesiano” – internamente, 
agrega-se uma nova missão: (iii) a condução da 
transformação econômica. Essa transição no conteúdo do 
mandato estatal dá-se ao longo do século XIX.8 Eric 
Hobsbawm, em seus estudos sobre ‘nações e 
nacionalismos desde 1780’, percebe que, muito 
diferentemente da noção de nacionalismo praticada 
correntemente (derivada das correntes wilsonianas do 
pós-I Guerra e dos movimentos de descolonização do pós-
II Guerra), o “princípio da nacionalidade” tem origens 
liberal-burguesas, traduzindo-se na concepção de que “a 
autodeterminação das nações ajusta-se apenas àquelas 
consideradas viáveis; viáveis culturalmente e, é lógico, 
economicamente”. O fundamento da nacionalidade9 é, 
originalmente, econômico. Em resposta à pergunta “a 
que(m) serve o Estado?”, provocação com que iniciamos 
esta seção, convém mergulharmos na síntese apresentada 
por Peter Evans: 
 

“Making war and enforcing order are classic roles, 
shared by ancient and modern states. In modern 
times, a third role has increasingly stolen the 
limelight. As political survival and internal peace are 
more often defined in economic terms, states have 
become responsible for economic transformation. 
There was always a connection between the 
economic success and the ability to make war; 
economic failure meant eventual geopolitical decline. 
Now the state’s economic role goes beyond being a 
means to military ends. It is a source of legitimacy in 
itself as well as a means to accomplishing the classic 
goals of military survival and internal order.”10 

 

Estados, depositários (não-exclusivos, embora ainda 
hegemônicos) dos instrumentos de representação 
democrática e autoridade nas relações internacionais 
contemporâneas, intervêm nas estratégias de 
desenvolvimento de seus povos. Seja através de arranjos 
institucionais, de ordenamentos jurídicos ou de reformas 
econômicas. A suposição parece-nos evidente, qualquer 
seja a “economia nacional” do mundo atual que se resgate 
como exemplo. Flerta com o anacronismo, a essa altura, a 
confrontação, muito comum há algumas décadas, entre os 
“estadofóbicos” e os “estadofílicos”. A grande questão, 
hoje, sugere-se, é saber como (e não se) o Estado 
contemporâneo deverá intervir na busca por 
desenvolvimento.11 Desta charada, nós nos ocuparemos a 
seguir. 
 

                                                 
7 EVANS 1995, p. 05. 
8 É ilustrativo anotar que, para Friedrich List, um influente economista alemão 
oitocentista, a tarefa da economia era a de “realizar o desenvolvimento econômico 
da nação e preparar a sua entrada na sociedade universal do futuro”.  Nada muito 
surpreendente para um pensador do auge do liberalismo clássico. Ver 
HOBSBAWM, Eric. Nações e nacionalismos desde 1780. São Paulo: Paz e Terra, 
1990, pp. 41-42. 
9 Observar a distinção traçada entre ‘nacionalidade’ e ‘nacionalismo’ por 
Hobsbawm (HOBSBAWM 1990: cap. 1). 
10 EVANS 1995 : 05-06.  
11 Ver EVANS 1995; SACHS 1997. 
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Dos mecanismos de desenvolvimento (ou o 
resgate do ‘político’ na economia internacional)12  
 

“Progress was not the product of conscious purpose, but of a 
concatenation of factors which included many actions 

undertaken for ends quite different from the results that 
actually ocurred.” 
AAddaamm  SSmmiitthh1133  

 

Nossa intenção, na seção presente, é uma 
abordagem não-economicista do processo do 
desenvolvimento. O enfoque não é o das políticas 
(“policies”) e equações econômicas, pretensamente 
“assépticas”, infensas à afetação axiológica, e sim o da 
economia política, isto é, a economia modulada pela 
dimensão de conflito político que lhe é inerente.14 
Tentaremos apresentar, de modo resumido (em alguns 
momentos, até mesmo “telegráfico”), visões acerca dos 
valores, das crenças e das escolhas políticas que selam 
trajetórias de desenvolvimento econômico. Reiterando: 
não se trata de fórmulas inequívocas (porque não as 
há!), senão de mera compilação de “visões” acerca de 
distintos processos de desenvolvimento no mundo. 
‘Desenvolvimento’, aqui, compreendido como geração 
de riqueza nacional e bem-estar material da 
população.15 
 

Um primeiro fator a ser ressaltado é o papel 
das burocracias estatais na rota do desenvolvimento. 
Rubens Ricupero analisa que, dentre os casos de 
economias que mantiveram crescimento sustentado nas 
últimas duas décadas, todas elas contavam com 
burocracias competentes, bem treinadas, com alto grau 
de profissionalismo e tecnicalidade. No entanto, 
contrariamente ao ensinamento weberiano de que as 
boas burocracias deveriam insular-se por completo, 
entende-se hoje que as burocracias eficientes são 
aquelas capazes de partilhar valores e direções 
estratégicas com a sociedade que representam. As 
preferências sociais são fundamentais no processo, e 
não podem ser ignoradas. Para tanto, Peter Evans 
postula um modelo de burocracias autônomas, 
independentes em suas diretrizes das oscilações 
governamentais, conquanto estreitamente alinhadas 

                                                 
12 É indicativo da discussão em tela que, mesmo quando categorias de 
racionalidade tipicamente econômica são evocadas no plano do discurso, elas se 
referem, em sua essência, a relações sociais e políticas. Peter Hall e David 
Soskice, por exemplo, falam das vantagens institucionais comparativas como o 
critério central para o desenvolvimento. Países cujas instituições favoreçam a 
boa performance econômica tendem a levar vantagem na competição 
capitalista. O conceito se distingue daquele cunhado pelos economistas 
neoclássicos, que sublinhavam a importância da dotação comparativa de fatores 
(capital, terra, trabalho, matéria-prima etc.) para a competitividade de uma 
economia em um determinado segmento do mercado internacional. Schneider e 
Maxfield, por sua vez, mencionam os (geralmente) altos custos transacionais 
que estão implicados em um rompimento de parcerias nacionais público-
privado. Percebem que os relacionamentos duradouros tendam a gerar 
incentivos para um ambiente de ‘confiança’, o que desestimula guinadas e 
práticas enganosas de parte a parte (deception). No linguajar econômico, a 
incursão nas “deceptive practices” não pagaria os seus custos de oportunidade. 
Ver HALL & SOSKICE, 2001; Varieties of Capitalism; SCHNEIDER & 
MAXFIELD (eds.), 1997; Business and the State in Developing Countries. 
13 apud WOLIN 1960:321. 
14 Lembro o sentido clássico em que se emprega o  verbete ‘economia’, qual 
seja, o da alocação eficiente dos recursos escassos. De início, salta aos olhos o 
conflito distributivo, para o qual a técnica da ‘economia’ é prescrita como 
solução. 
15 A definição, exposta desta maneira, aproxima-se conceitualmente de 
‘crescimento econômico’. Não se considerarão, portanto, as categorias do 
desenvolvimento humano nesta abordagem. 

com os princípios orientadores e as opções políticas da 
sociedade. É o que se chamou, na literatura 
institucionalista, de “embedded autonomy”, ou, numa 
tradução corrente, de ‘autonomia inserida’. Ricupero nota, 
ainda a esse respeito, que o tipo de aparato estatal 
competente procura, o mais das vezes, agir em favor das 
– e não contra as – forças do mercado, facilitando as 
parcerias. Estado e sociedade devem ter uma visão 
estratégica clara do desenvolvimento.16 
 

Ben Schneider e Sylvia Maxfield destacam a 
importância dos entendimentos entre os grupos de 
interesse e o Estado para o desenvolvimento. Enfocam, 
sobretudo, os pactos políticos que devem existir entre o 
empresariado e o setor público para que o país possa 
seguir uma mesma direção estratégica, sem 
desencontros.17 Ricupero, exemplificando este tipo de 
relação, cita o caso de Cingapura, um país que aplicou 
políticas de liberalização, mas com grande nível de 
dirigismo estatal. O governo de Cingapura, no relato do 
secretário-geral da UNCTAD, empregava práticas como 
convidar anualmente executivos internacionais para saber 
quais os produtos que dominariam o mercado nos 
próximos cinco anos. E essas práticas, ao que se afere 
hoje, geraram bons frutos.18 Dani Rodrik entende que “a 
mera idéia de que os mercados e o Estado são 
complementares – reconhecida na prática, ainda que nem 
sempre em princípio – possibilitou a prosperidade sem 
precedentes vivida pelos Estados Unidos, pela Europa 
Ocidental e partes do Extremo Oriente na segunda 
metade do século XX”. Segundo o autor, a boa novidade 
do século XXI é que passamos a conceber, de forma mais 
cristalina, as virtudes das economias mistas.19 
 

Também fazem parte da concatenação de fatores 
relacionados ao desenvolvimento os constrangimentos 
internacionais. Choques econômicos, anota Stephan 
Haggard, costumam ter efeitos deletérios para as 
economias orientadas para fora, e efeitos ambíguos para 
as voltadas para dentro. O tamanho do país é 
fundamental nesta equação, diz Ricupero: “países 
monstros”, como Brasil, Índia e Rússia, têm uma inserção 
na economia internacional difícil de se coordenar; ao 
passo que “países de intermediação”, como Bélgica e 
Cingapura, inserem-se naturalmente, e têm no comércio 
exterior mais de 150% de seu PIB. Para Arend Lijphart, 
no entanto, essa relação é ambígua: os países grandes 

                                                 
16 Ver RICUPERO 2002; EVANS 1995. A respeito dos vínculos estreitos entre 
Estado e sociedade, e dos seus pretensos efeitos benignos sobre a gestão 
macroeconômica, cumpre registrar o ceticismo de Arend Lijphart. Ao tratar da 
relação entre regimes democráticos e performance econômica, o autor postula que 
democracias de consenso (presumivelmente, com maior congruência entre 
interesses de Estado e interesses sociais difusos) apresentam melhores 
desempenhos do que as democracias majoritárias na maior parte das variáveis do 
desenvolvimento econômico (inflação, em especial). Contudo, no cômputo geral, 
essa vantagem mostra-se relativamente fraca, e os resultados são mistos e não-
definitivos. Construindo as suas conclusões de forma ‘popperiana’, o autor 
assinala: o que se pode refutar nitidamente é a assertiva de que democracias 
majoritárias são superiores às consensuais na gestão econômica. Ver LIJPHART, 
2003; Modelos de Democracia. 
17 Ver SCHNEIDER & MAXFIELD 1997. 
18 RICUPERO, R. “Diversidade e Desenvolvimento” in ARBIX, G. et alii. Brasil, 
México, África do Sul, Índia e China: diálogo entre os que chegaram depois. São 
Paulo: Edusp-Edunesp, 2002, pp. 25-42. 
19 RODRIK, D.  “Estratégias de Desenvolvimento para o Novo Século” in ARBIX, 
G. et alii. Brasil, México, África do Sul, Índia e China: diálogo entre os que 
chegaram depois. São Paulo: Edusp-Edunesp, 2002, pp. 43-78. 



 
 

 
 
 

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

 

5

têm um poder maior nas relações internacionais – que 
pode ser usado na obtenção de benefícios econômicos 
para os seus cidadãos; por outro lado, maior influência 
internacional significa maior responsabilidade, 
materializada, muitas das vezes, em maiores despesas 
(especialmente com propósito militar).20 As 
contingências do poder na cena internacional também 
se mostram decisivas: Haggard percebe que, enquanto 
o leste asiático era compelido a desenvolver-se no pós-
II Guerra, a América Latina, geograficamente próxima 
do “grande arco de contenção americano”, não 
constituía ameaça estratégica e, portanto, não gerava 
estímulos para o aporte desenvolvimentista da potência 
capitalista. Em alguma medida, argúi-se, o cenário 
geopolítico de hoje é ainda importante para essa 
modalidade de “crescimento patrocinado”.21  
 

Sobre o papel que os Estados Unidos, a grande 
potência em um mundo de polaridade indefinidas, 
devem desempenhar na economia internacional 
contemporânea, há posturas intelectuais antitéticas: 
Robert Gilpin entende que, historicamente, sempre que 
houve crescimento sustentado da economia mundial, 
observava-se a liderança de uma grande potência (Pax 
Britannica no pré-I Guerra e Pax Americana no pós-II 
Guerra). O economista de Princeton adverte que, se 
queremos um mundo economicamente próspero, 
devemos nos submeter à “hegemonia benigna” dos 
Estados Unidos; estes, por seu turno, também devem 
estar dispostos a arcar com o fardo de uma liderança 
econômica global.22 Outro economista, Dani Rodrik, 
rejeita esta versão. Para tanto, alega o professor de 
Harvard, acompanhando o curso evolutivo, que o 
welfare state de estilo europeu dominou a cena nos 
anos 1970; o Japão tornou-se o modelo a ser emulado 
nos anos 1980; e que os anos 1990 favoreceram o 
capitalismo livre e desregulado da matriz anglo-saxã. 
Logo, “A evidência da segunda metade do século XX é a 
de que nenhum desses modelos domina claramente os 
outros. Seria um erro alçar o capitalismo de estilo 
norte-americano como modelo para o qual o resto do 
mundo deve convergir”.23   
  

Quanto a uma questão, muito especificamente, 
todos os autores de cujo pensamento aqui tratamos 
teimam em confluir: a importância de que se reveste o 
ajustamento entre Estado e sociedade para o processo 
de desenvolvimento econômico sustentável. E é 
justamente onde jaz todo o drama da civilização 
hodierna. Como se tem visto, a frágil saúde do Estado-
nação contemporâneo inspira incertezas. A capacidade 
de o Estado fazer convergir os projetos e os propósitos 
da Nação (comunidade mobilizada em torno de valores 
e metas) decresce – massiva e aceleradamente – em 
um mundo marcado por fluxos e meios de regulação 
elusivos. Essa é, mui provavelmente, a principal 
barreira que hão de transpor os PEDs na sua 

                                                 
20 LIJPHART 2003: 293-308. 
21 HAGGARD 1990; RICUPERO 2002. As reformas institucionais com vistas 
ao alargamento sustentável da União Européia embutem, conforme apontam 
alguns estudiosos da temática, um forte componente geopolítico. 
22 GILPIN, Robert. O Desafio do Capitalismo Global. Rio de Janeiro: Record, 
2004. 
23 RODRIK 2002 : 75. 

caminhada. É possível que menos otimismo retórico, da 
parte das grandes IFIs, e mais senso político, da parte dos 
formuladores de “política econômica”, não fizessem mal a 
ninguém. Eis a nossa aposta. Após este breve percurso 
pela literatura sobre desenvolvimento econômico e 
relações internacionais contemporâneas, 
transplantaremos a problemática em apreço para o 
ambiente doméstico brasileiro.  
 
A estratégia geoeconômica “sul-sul” e o poder da 
contra-intuição 
 

Num contexto de “brasilianização"24 do mundo, 
com concentração extrema da renda mundial no 
hemisfério norte, que cabimento pode haver nas 
chamadas estratégias de desenvolvimento econômico 
“sul-sul”? 
 

Contra-intuitivamente, é necessário aplacar o 
mal-entendido que propala a pretensa “irracionalidade 
econômica” dessas estratégias. E os dados podem ajudar 
neste intento: conforme aponta relatório anual do Banco 
Mundial, países periféricos (ou PEDs), tomados em 
conjunto, contabilizam aproximadamente 24% do PIB 
mundial, ou 4,5 trilhões de dólares americanos.25 Nada 
mal, não é verdade? Com efeito, ainda há de se ter em 
conta que os índices (nos últimos vinte anos) e projeções 
de crescimento dos PEDs em muito superam aqueles dos 
países do norte desenvolvido.26 Além disso, é fundamental 
acrescentarmos uma outra informação: PEDs concentram 
mais da metade do mercado consumidor global. Ante o 
gigantismo demográfico do sul não-desenvolvido, 
aumentos nos níveis de renda per capita das populações 
de economias periféricas significam um enorme potencial 
multiplicador de consumo (vertido em aumento de 
exportações ou de produção no mercado interno, para os 
empreendedores que nesses mercados puderem 
penetrar), para ficarmos apenas em um exemplo 
pedestre. O que nos leva a postular, sem margem à 
hesitação, um olhar dinâmico sobre as relações 
econômicas internacionais. Essa abordagem joga 
facilmente por terra a tese da “irracionalidade econômica” 
das estratégias geoeconômicas do sul para o sul.27 Rubens 
Ricupero – nunca é demais lembrar: comandante de uma 
entidade do sistema ONU voltada para o comércio e o 
desenvolvimento no mundo – resume: “Tem razão o 
presidente Lula: uma nova geografia do comércio se 
delineia. Para japoneses e americanos, os mercados das 
economias emergentes se aproximam de 50% de suas 
exportações e importações”.28 
 

Como bem sabemos, entretanto, nem só de 
estatísticas e dados econômicos faz-se o processo de 
desenvolvimento de um Estado. Longe disso. Partindo de 
uma concepção ampliada do desenvolvimento, que 
privilegia os seus aspectos não-econômicos, qual vem a 

                                                 
24 A expressão é do sociólogo alemão Ulrich Beck. 
25 World Bank Indicators, 2002. 
26 O que é, em certa medida, compreensível, uma vez que as populações dos países 
ricos já desfrutam de um nível de bem-estar material bastante satisfatório, fazendo-
se menos premente o seu crescimento econômico. 
27 O vigor potencial das relações comerciais entre Índia e China e o salto 
qualitativo havido nos relacionamentos comerciais bilaterais entre Brasil/México, 
Brasil/Índia e Brasil/China dão mostras em suporte à tese. 
28 RICUPERO, R. “Oportunidade que não se repetirá tão cedo” in Folha de São 
Paulo, 09 de maio de 2004. 
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ser a racionalidade das parcerias desenvolvimentistas 
sul-sul? Aqui, os motivos são mais intuitivos, porém não 
óbvios. Dividamo-los em três frentes: (i) os desafios 
comuns da globalização, (ii) a reforma do sistema 
internacional e (iii) o diálogo sobre governança 
nacional.29 Questões como a liberalização de mercados 
financeiros, a competitividade (espúria) no comércio 
internacional, os fluxos migratórios e a destinação de 
investimentos internacionais demarcam o campo de 
reflexão da primeira categoria. No tocante ao segundo 
feixe de questões, referente à governança global, o eixo 
sul-sul permanece valioso para a cooperação política. O 
professor francês Ignacy Sachs vislumbra: “a 
competição provável entre os três blocos de países 
industrializados – América do Norte, Europa e Japão – 
possivelmente criará oportunidades de um novo tipo de 
neo-neutralismo”.30 A reforma da ONU e as ações 
concertadas na OMC dão carne a esse ideal. Por fim, no 
relativo ao compartilhamento das “melhores práticas” 
de gestão interna dos PEDs, é Ricupero, novamente, 
quem toma a palavra: “(...) não podemos [Índia, China, 
Brasil] nos comparar aos Estados Unidos ou à União 
Européia, porque estes inventaram e plasmaram a 
globalização”. O emparelhamento de estratégias de 
desenvolvimento dos PEDs ajuda a compreender “como 
estão resolvendo seus problemas de inserção”.31   

 
O monstro da lagoa 
 

“Atordoado eu permaneço atento / Na arquibancada pra 
a qualquer momento / Ver emergir o monstro da lagoa” 

Chico Buarque e Gilberto Gil32 
 

 
No início dos anos 1930, em terras altas e 

gélidas da Europa do norte, o relato de moradores de 
um vilarejo assustava o mundo. Homens e mulheres 
davam conta da existência de um ser monstruoso a 
habitar as profundezas do Loch Ness, um grande lago 
situado nas cercanias de Inverness, Escócia. Em 1934, 
“Nessie”, nome de batismo da criatura, é 
(supostamente) apanhada, em registro fotográfico, por 
um médico da região, o que nutre, de forma definitiva, 
a lenda moderna do monstro da lagoa. Em paralelo, nos 
confins tropicais da Sulamérica, um outro ‘monstro’ era 
noticiado. Movido pelos ditames da modernização e da 
urbanização, o Brasil, então governado por um líder 
autoritário, substituía as suas importações via 
industrialização maciça. Esse novo portento industrial é 
bestificado nas palavras do influente diplomata 
americano George Kennan, para quem o país, 
considerados os seus atributos demográficos e 
territoriais, bem poderia ser catalogado no grupo dos 
“países monstro”. Essa lenda, a de um Brasil-monstro, 
seguiu alimentada pela crença inabalável no futuro 
grandioso da Nação. 
 

As duas estórias percorreram, como se 
defenderá nas linhas por vir, estradas bem parecidas. 

                                                 
29 A tipologia é de Ignacy Sachs, e serve aos propósitos do presente ensaio. Ver 
SACHS, I. “Brasil e Índia: duas baleias no oceano global” in GUIMARÃES, 
Samuel P. (org.); Estratégias: Índia e Brasil. Brasília: IPRI, 1997, pp. 67-78. 
30 SACHS 1997 : 73. 
31 RICUPERO 2002 : 36. 
32 Letra da canção “Cálice”, 1973. 

Nessie seguiu assombrando o imaginário coletivo por um 
bom tempo ainda, com os esporádicos aportes de 
factóides. A lenda perdeu fôlego gradativamente, à 
proporção que cientistas sérios propuseram-se à 
desmistificação deste ser sobrenatural. Em 1998, a rede 
pública britânica de televisão, BBC, repercutiu o “achado” 
científico de que o monstro não poderia existir, uma vez 
tendo sido operada uma extensiva busca por toda o seu 
hábitat, o Loch Ness, e nada encontrado. O Brasil-
monstro, por sua vez, depois de um auge 
desenvolvimentista nos anos 1960-70, iniciou a sua 
declinante trajetória, com crises de dívida externa, 
moratória, hiperinflação, desindustrialização e, hoje, 
grandes taxas de desemprego e vulnerabilidade externa. 
Internacionalmente, o país perdia prestígio. O professor 
Celso Lafer, ex-chanceler brasileiro, chegou a admitir: “[o 
Brasil] não é um monster country assustador”.33 Teria o 
Brasil-monstro, a “potência anunciada do século XXI”, um 
dia existido? Resta saber. 
 

Mas cumpre salientar: ainda hoje, há 
expedicionários de todos os quadrantes do planisfério a 
visitar o lendário Loch Ness; e câmeras ligadas por vinte e 
quatro horas diárias no entorno da lagoa, na expectativa 
de registrar-se uma nova (!) aparição da besta “Nessie”. A 
lenda vive nos corações e mentes de quem a cativa... O 
temor que trazemos conosco, aqui expresso sob a forma 
de parábola fantástica, é de que enquanto os cidadãos 
brasileiros – e de outros PEDs, bem assim – não nos 
mostrarmos capazes de (i) aquilatar a dimensão política 
das escolhas econômicas que se fazem em nome da 
Nação (por intermédio da ampliação das concepções 
desenvolvimentistas e da consideração de suas múltiplas 
dimensões); e de (ii) distinguir meios (organizações e 
instituições financeiras internacionais) de princípios e fins 
(valores, crenças e escolhas políticas que nucleiam as 
prescrições e fórmulas econômicas das IFIs); estaremos, 
resignadamente, a cativar o nosso próprio monstro da 
lagoa. Sem mudança atitudinal, continuaremos, “na 
arquibancada”, a vislumbrar o dia em que seremos o 
‘Brasil desenvolvido’ – a Nessie, que jamais veio à 
superfície! Mariano Grondona, ao diferençar os dois tipos 
de utopia das “culturas” desenvolvimentistas, bem expõe 
o dilema, de um ângulo inovador: “(...) na cultura 
progressista, o mundo progride lentamente para uma 
distante utopia, por meio da criatividade e dos esforços 
dos indivíduos. Na cultura resistente, o indivíduo busca 
uma utopia mais imediata, que está fora do seu alcance. A 
conseqüência é (...) uma espécie de fanatismo – ou 
cinismo”.34 É  hora, portanto, de reflexão, de um repensar 
de rumos. O componente ‘político’ da economia 
internacional há de ser resgatado. Basta de fanatismo. 
Basta de cinismo.  

                                                 
33 LAFER, C.  “Brasil: dilemas e desafios da política externa” in Dossiê Brasil: 
Dilemas e Desafios. São Paulo: Estudos Avançados (USP), 2000. Notar que o 
contexto da fala reproduzida do professor Lafer era outro, bastante distinto desse a 
que a aplicamos.  
34 GRONDONA, Mariano. “Uma tipologia cultural do desenvolvimento 
econômico” in HARRISON, L. & HUNTINGTON, S. (orgs.); A Cultura Importa. 
Tradução de Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 99. 
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Palavras, boas palavras 
 
“Li ‘O Debatedouro’ e achei o conteúdo interessante e de qualidade.” 
 
Leonardo Petronilha, leitor e editor da Revista de Ciência Política Achegas.NET 
 
“Parabéns pelo quiz artístico [edição 46], para não dizer ‘roqueiro’. É impressionante como a música, em especial o ‘rock’ - 
se o analisamos como expressão pura da juventude - possui voz ativa acerca dos grandes acontecimentos mundiais.” 
 
Juliano Alves Pinto, leitor 

 
Friedman e (neo)liberalismo 
 
“Creio que o monetarismo foi acertadamente indicado [Artigo: ‘A vertente neoliberal ou a utopia da sociedade de mercado 
desregulado’, edição 45] como forte influência naquilo que se chamou de ‘neoliberalismo’. Entretanto, Milton Friedman, por 
exemplo, é acusado de estatista, e de ‘o economista preferido do Estado’, por diversos motivos. Afirma-se: se Friedman é 
‘neoliberal’, então ‘neoliberalismo’ é composto, dentre vários fatores, pela intervenção do Estado, afirmada e defendida 
explicitamente em diversos pontos da teoria friedmanita. E se o ‘neoliberalismo’ se compõe em alguma medida do 
intervencionismo, então, ‘neoliberalismo’ e ‘liberalismo clássico’ diferem entre si, de modo que isso contraria a afirmação de 
que ‘neoliberalismo e liberalismo são a mesma coisa’.” 
 
Lucas Freire, leitor 
 
Teorias entrelaçadas 
 
“As teorias tem necessariamente de estar em evolução / sobreposição, assim como a própria história. Gostei da referência a 
Gaddis [Artigo: ‘A Guerra Fria e a cooperação fundada em instituições: uma reflexão’, edição 46] versando sobre ‘opção 
pelo emprego simultâneo de diversas perspectivas, mesmo que estas gerem sobreposições e redundâncias’. É difícil 
entender um fenômeno inteiramente observando por  somente um prisma. Gostei da multiplicidade de visões apresentadas 
- realmente, ‘a utilização, isoladamente, das teses’ (...) ‘não gera respostas conclusivas’. Muito legal! Parabéns!” 
 
Renato Orozco, leitor 
 
Gregos, turcos e onusianos 
 
“Houve uma falha na forma como eu me expressei quando me referi às externalidades positivas [Artigo: ‘Uma ilha dividia, 
apesar de tudo’, edição 46]. O que eu quis dizer é que, mesmo se a UE tratar o Chipre como único (apesar de ele estar 
dividido), pensando em benefícios que atingissem a população grega e turca, haveria sem dúvida alguma dificuldade na 
alocação dos mesmos para as partes turcas, uma vez que o governo oficial é greco-cipriota, e assumidamente antipático à 
causa dos nortistas. E nesse sentido, não há dúvidas de que a parte boa vai ser mantida nas mãos dos sulistas.” 
 
Guilherme Casarões, colunista 
 
 
Nota da Editoria 
 
A Editoria esclarece que o prazo final para a remessa de artigos para a EDIÇÃO ESPECIAL III (Tema: América Latina e o 
Mundo – Visões) fica postergado para o dia 15 de junho de 2003. 
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AA  GGuueerrrraa  FFrriiaa  ee  aa  ccooooppeerraaççããoo    
ffuunnddaaddaa  eemm  iinnssttiittuuiiççõõeess  --  ppaarrttee  IIII  
Mudanças Institucionais – Adaptação e Aprendizagem  
  

 
 

O fim da Guerra Fria é amplamente considerado 
como sendo um dos “marcos” das Relações 
Internacionais do século passado. Dentre 
outras de suas características que são 
alvo do interesse de estudiosos de todos 
as orientações teóricas da disciplina, 
sobressaiu-se a constatação de seu 
caráter de “mudança pacífica”,35 
preservando em funcionamento as 
instituições internacionais antes 
existentes (dentre elas, a Organização 
das Nações Unidas – doravante, ONU). 
Desta constatação emergiram, por sua 
vez, interpretações das mudanças 
ocorridas no curso da Guerra Fria como 
eventos diretamente relacionados com 
mudanças ocorridas no seio das referidas 
instituições internacionais – e que, numa 
extensão do argumento, poderiam se 
estender aos principais contendores, as 
Superpotências.  

 
Dentre a miríade de análises 

feitas, notáveis foram as tentativas de 
abordar o processo de mudanças então 
em curso no cenário internacional pela 
ótica da própria ONU, entendida como 
uma organização capaz de reavaliar sua 
atuação pregressa e de mudar suas 
práticas para se adequar à “realidade” 
internacional.36 Abundaram análises 
(muitas feitas por estudiosos ligados 
institucionalmente à própria 
organização)37 acerca das mudanças institucionais que 
tiveram lugar, com “fôlego” variado, nos diversos órgãos 
que compõem o chamado “sistema ONU” desde sua 
criação, em 1945. Este artigo trará alguns insights de 

                                                 
35 GADDIS, John Lewis. The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War. 
Oxford, Oxford University Press, 1991 
36 HAAS, Ernst. When Knowledge is Power. Berkeley: University of California Press, 
1990, p.2 
37 Caso de John G. Ruggie, dentre outros 

relevo nesse sentido, fechando a série iniciada na última 
edição de O DEBATEDOURO. 

 
As Organizações Internacionais 

(doravante, OIs) foram alvo de constante 
investigação no campo das Relações 
Internacionais, perpassando muitos dos 
ditos “grandes debates” formadores da 
disciplina38 (por vezes como parte do mais 
amplo escopo dos estudos sobre 
Instituições Internacionais). Podemos 
caracterizá-las como: 

 
“Associações voluntárias de Estados, 
estabelecidas por acordo internacional, 
dotadas de órgãos permanentes, próprios e 
independentes, encarregadas de gerir 
interesses coletivos e capazes de expressar 
vontade juridicamente distinta da de seus 
constituintes.” 39 

 
A multiplicação de OIs, fenômeno 

especialmente marcante no século XX,40 
ensejou uma miríade de abordagens 
oriundas ou relacionadas com as Relações 
Internacionais desde os primórdios da 
disciplina. Para as diversas correntes do 
Realismo, elas seriam epifenômenos das 
relações de poder interestatais fundantes 
do sistema internacional, tendo, pois, o seu 
estudo, limitada relevância.41 Para os 
autores do Funcionalismo e Neo-

                                                 
38 KAHLER, Miles. “Inventing International Relations”, in DOYLE, M.W. & 
IKENBERRY, G.J. (eds) New Thinking in International Theory. Westview Press, 
1997, p. 21 
39 VELASCO, Manuel Diez de. Las Organizaciones Internacionales. Madrid: Tecnos, 
1990, 7a ed 
40 HAAS, Ernst. Obra citada, p.1 
41 Para uma discussão mais aprofundada sobre as diversas abordagens realistas das 
instituições internacionais, vide SCHWELLER, Randall & PRIESS, David. “A Tale 
of Two Realisms: Expanding The Institutions Debate”, Mershon International Studies 
Review, n.41, 1997 

CARLOS FREDERICO GAMA 
            colunista 
 
                                               carlosgama@odebatedouro.com.br RIO DE JANEIRO 

“As experiências 
vividas no seio de 
organizações, ao 
longo do tempo, 

ocasionam 
mudanças 

significativas na 
atuação e nas 

policies geradas 
intra-

organizacionalmen
te, uma vez que a 

organização 
encontra-se 

envolvida num 
constante 

processo de 
(re)avaliação de 

sua práticas contra 
o pano de fundo do 
histórico de suas 

atividades” 
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Funcionalismo (como Mitrany42, Nye Jr.43 e Haas nos 
seus primeiros escritos44), por sua vez, a relevância das 
OIs poderia inclusive superar, num tempo de longa 
duração, a primazia estatal no sistema internacional. 
Estes autores caracterizaram a cooperação internacional 
por meio de instituições como sendo capaz de resolver 
problemas que são comuns aos estados ou relacionados 
com a interação destes, limitando progressivamente o 
horizonte de disputas capazes de serem solucionadas via 
força. Taylor e Groom,45 ao fazerem um sumário dos 
mais relevantes princípios funcionalistas e 
neofuncionalistas, afirmam que: 

 
1) O Estado-nação, embora ainda seja 

capaz de suprir boa parte da demanda dos indivíduos, 
tende a sacrificar o bem-estar público em prol da 
satisfação de interesses descolados do interesse dos 
indivíduos (como prestígio e conquistas militares); 

2) As organizações internacionais, criadas 
para satisfazer às demandas individuais sem se prender 
a limitações de fronteira, podem produzir maiores 
benefícios aos indivíduos; 

3) O trabalho das organizações pode 
acabar minando a lealdade dos indivíduos ao Estado 
através da implementação de um sistema de construção 
de paz e pela satisfação das demandas em bases não-
nacionais. 

 
Mais recentemente, uma das principais 

correntes teóricas do dito mainstream das Relações 
Internacionais, o Institucionalismo,46 dedicou especial 
atenção à questão conceitual, buscando lançar luz sobre 
a relevância das instituições internacionais (inclusas as 
OIs) hodiernamente. Para Keohane47 as instituições, 
uma vez criadas pelos Estados para resolver problemas 
através de determinados efeitos, constrangem e 
moldam o comportamento dos referidos Estados, 
mesmo sendo constantemente desafiadas e reformadas 
por estes. Martin & Simmons48 vão além, caracterizando 
as instituições como “causas” e “efeitos” da ação estatal 
– os Estados as têm como “meio e fim de escolhas 
estratégicas”.  

 
Funcionalistas, Neofuncionalistas e 

Institucionalistas compartilham um mesmo pressuposto 
ontológico: os Estados são caracterizados como entes 
racionais maximizadores de determinado conjunto de 
preferências (curiosamente, os Realistas não se 

                                                 
42 MITRANY, David. The Progress of International Government. Londres, 
Longmans, 1934 
43 NYE JR, Joseph S. "Comparing Common Markets:  A Revised Neo-Functionalist 
Model" in International Organization, Autumn 1970 
44 HAAS, Ernst. Beyond The Nation-State: Functionalism and International 
Organization. Stanford, Stanford University Press, 1964 
45 GROOM, A.J. & TAYLOR, Paul. “Introduction: Funcionalism and International 
Relations”, in A. J. Groom & Paul Taylor (eds) Functionalism – Theory and Practice 
in International Relations. NY, Crane, Russak & Co., 1975, p.1 
46 KEOHANE, Robert O. "Neoliberal Institutionalism: A Perspective on World 
Politics" in KEOHANE, Robert O. International Institutions and State Power: Essays 
in International Relations Theory. Boulder, Westview, 1989. 
47 KEOHANE, Robert O. “Institutional Theory and the realist Challenge After the 
Cold War” in D. A. Baldwin. Neorealism and Neoliberalism: the Contemporary 
Debate. New York, Columbia University Press, 1993. 
48 MARTIN, L. L. and B. A. SIMMONS. “Theories and Empirical Studies of 
International Institutions”. International Organization 52(4), 1998 

distanciam dessa caracterização, apenas divergindo 
quanto ao telos da ação estatal – fundamentalmente, a 
autopreservação num contexto anárquico, que limita 
sobremaneira a relevância das instituições). Guiados 
pelo “raciocínio instrumental” weberiano, eles criam 
instituições (e OIs), como instrumentos para a 
otimização dos resultados da interação estatal, 
“reduzindo os custos de transação e gerando 
previsibilidade no processo”.49 Entes racionais como os 
Estados, as OIs têm, pois, sua relevância diretamente 
relacionada com sua capacidade de otimizar a interação 
estatal relativa a determinado problema – uma questão, 
sobretudo, de eficiência (esta, no caso dos 
Funcionalistas, pode inclusive superar a performance 
estatal no longo prazo, colocando as OIs em posição 
privilegiada).  

 
Esta linha de abordagem “racionalista”, 

apontam Ness & Brechin50, deriva da Ciência Política, ao 
passo que são mais raras nas Relações Internacionais 
abordagens sociológicas (fundadas na “Sociologia das 
Organizações”) das OIs, preocupadas com o fluxo de 
conhecimento que tem lugar intra-organizacionalmente 
e entre as organizações e seus ambientes. As 
organizações, pois, são tomadas (para além de simples 
maximizadoras de preferências alheias) como: 

 
“Coletividades vivas interagindo com seus 

ambientes, contendo membros que buscam usar 
as organizações para seus fins particulares e que, 
por vezes, lutam com outros membros a respeito 
do conteúdo e alocação do produto das 
organizações. Estas dinâmicas produzem um 
caráter organizacional distinto através do 
tempo.”51 
 
Uma tal abordagem implica problematizar as 

OIs, colocando-as no centro de uma reflexão mais 
ampla sobre as Relações Internacionais e o 
relacionamento entre seus agentes (cabendo, por sua 
singularidade,52 destaque especial à ONU). Tal tarefa foi 
abraçada, no princípio da década de 1990, por um dos 
autores capitais do Funcionalismo em Relações 
Internacionais, Ernst Haas, aprofundando e 
transcendendo sua obra pregressa. 

 
Partindo de um “olhar retrospectivo hipotético” 

sobre a segunda metade do séc. XX, Haas vê os Estados 
soberanos como crescentemente interdependentes entre 
si, processo que deu origem a uma verdadeira 
“proliferação” de OIs. Na década de 1980, porém, os 
Estados “se desapontam” com as OIs, lançando dúvidas 
sobre o futuro da cooperação nelas fundada.53 

 

                                                 
49 KEOHANE, Robert O, obra citada, p. 273 
50 NESS, Garyl D. & BRECHIN, Steven R. “Bridging the gap: international 
organizations as organizations” in International Organization v42 n2, 1988 
51 Idem, p.24 
52 ROBERTS, Adam & KINGSBURY, Benedict. “Introduction: UN Roles in 
International Society since 1945” in ROBERTS, Adam & KINGSBURY, Benedict 
(eds). United Nations, Divided World: the UN’s roles in international relations. 
Oxford: Oxford University Press, 1993. 
53 HAAS, Ernst. When Knowledge is Power. Berkeley: University of California Press, 
1990, p. 1-2 
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Uma vez que a satisfação dos Estados com a 
OIs não é, pois, uma constante, Haas, em seguida, se 
propõe a fazer uma abordagem “problem-solving” e 
“colaborativa” das Ois,54 afirmando que a cooperação 
pressupõe interesses explicitamente articulados mas que 
estes, em contraposição ao apontado pelas correntes do 
mainstream das Relações Internacionais, não se opõem 
a valores ou idéias – pelo contrário, os interesses 
derivam dos valores dos atores.55 Os Estados buscam 
nas OIs tanto a minimização dos riscos, quanto a 
satisfação de seus interesses (satisfação essa que 
deriva, por sua vez, dos valores de que estão imbuídos). 
Para o autor, a cooperação futura deriva do histórico de 
cooperação prévia nas mentes dos atores coletivos 
(conjuntos de burocracias oriundas dos governos e 
funcionários das próprias OIs, atuando conjuntamente) 
responsáveis pelo gerenciamento das OIs.56 Da 
avaliação, por estes referidos atores coletivos, das 
experiências pregressas, deriva a “moldagem” das 
policies a serem adotadas pela OI, buscando satisfazer 
(atender aos interesses/valores) dos Estados – o que 
Haas denomina “o problema a ser resolvido”.57 OIs, 
então, são entidades que constantemente se “auto-
interpretam” à luz de sua “tarefa” de satisfação dos 
interesses/valores (cambiantes) de seus fundadores. 

 
Haas afirma ser seu objetivo explicar “como 

muda o problema a ser resolvido nas OIs”.58 Para tal, 
aponta duas hipóteses: “Adaptação” e “Aprendizado”. A 
Adaptação consistiria na “adição ou retirada de novas 
tarefas sem modificação dos valores, metas e regras 
primordiais, sem redefinir todo o framework 
cooperativo” (conjunto de mudanças pragmáticas e 
“cumulativas”, fundadas numa racionalidade 
“técnica”).59 O Aprendizado, por sua vez, envolveria a 
“redefinição do framework da cooperação, uma vez que 
os valores, metas e regras originais são repensados, 
podendo mudar” (conjunto de mudanças 
“revolucionárias”, não-cumulativas, fundadas numa 
racionalidade “substancial”).60 Haveria, ainda, a 
possibilidade de que uma OI sofresse os efeitos da 
constante ausência de consenso a respeito de valores, 
metas e regras – o que o autor denominou “turbulência 
sem consenso”.61 

 
O autor se propõe a “mapear” como as 

mudanças ocorrem e em que medida, nas OIs, 
trabalhando com variáveis descritivas e conceitos 
avaliativos – através de uma tipologia de inspiração 
weberiana,62 com vistas a colaborar para o 
aperfeiçoamento das OIs frente aos interesses/valores 
dos Estados. “Por que e como os atores mudam suas 
visões (explícitas ou não) sobre o que eles consideram 
‘o problema’ num processo cooperativo” é a pergunta 

                                                 
54 Idem, 2 
55 Ibidem 
56 Idem, 2-3 
57 Ibidem 
58 Ibidem 
59 Ibidem 
60 Ibidem 
61 Idem, 4 
62 Idem, 9 

que norteia a argumentação de Haas, culminando na 
caracterização das OIs como “inovadoras” (ainda que 
não sejam responsáveis exclusivas pela mudança). OIs 
provêem “espaços políticos” para criação e adoção de 
inovações, mais do que serem simples instrumentos de 
“escolha racional” para maximização dos interesses dos 
Estados.63 OIs são “satisfatoras”, não otimizadoras. Na 
busca por efetividade, as OIs mudam, inovando – via 
Adaptação ou Aprendizado. 

 
A lógica desta análise é dita “cognitiva”,64 pois 

se predispõe a analisar a formação dos interesses, 
“porque demandas particulares são ligadas em pacotes, 
porque problemas são concebidos de forma simples ou 
complexa”.65 Para o autor, mudanças nas aspirações e 
instituições humanas no longo prazo são causadas 
principalmente pela forma como o conhecimento sobre a 
Natureza e a Sociedade é articulado com interesses e 
objetivos políticos.66 Insights de relevo, nesse sentido, 
são providos pela análise que Cox & Jacobsen efetuaram 
acerca da “anatomia da influência” nas OIs.67  

 
Paralelamente ao histórico da cooperação 

“presente” na mente dos atores coletivos, o processo de 
reavaliação (feedback) também depende do 
“conhecimento disponível sobre ‘o problema’ a ser 
resolvido” – o que Haas denomina de “conhecimento 
consensual”: 
 

“Entendimentos aceitos sobre ligações causais 
acerca de qualquer conjunto de fenômenos 
considerados importantes pela sociedade, dado 
que somente a finalidade da cadeia de causação 
aceita é sujeita a contínuo teste e exame pelos 
procedimentos adversários.”68 
  
Este tipo de conhecimento extra-organizacional 

provém de fontes científicas e não-científicas, tidas 
como dotadas de autoridade e “confiabilidade” – as 
chamadas “comunidades epistêmicas”: 
 

“Comunidades de trabalho orientadas pelo 
conhecimento no qual padrões culturais e arranjos 
sociais se interpenetram ao redor de um 
compromisso primário para com um critério 
epistêmico na produção e aplicação do 
conhecimento.”69  

 
O conhecimento consensual acena com o 

aperfeiçoamento da função “problem-solving” das OIs, 
muitas vezes redefinindo “o problema a ser 
solucionado”. A promessa de eficiência é o que leva as 
OIs (e os atores coletivos) a se embasar neles no 
processo decisório. Dois vetores, pois, influenciam o 
processo de tomada de decisão: conhecimento 

                                                 
63 Idem, 14 
64 Idem, 9 
65 Idem, 10 
66 Idem, 11 
67 COX, Robert W. & JACOBSEN, Harold K. The Anatomy of Influence: Decision 
Making in International Organization. New Haven, Yale University Press, 1975, caps. 
1, 11. 
68 HAAS, Ernst, obra citada, p.21 
69 Idem, 40 
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“presente” e “passado”. Elementos que têm relevo na 
análise “cognitiva” de Haas são o chamado “desenho 
institucional” das OIs, o estado da tecnologia disponível 
para os atores coletivos em cada período histórico e 
ainda “constrangimentos externos” (por exemplo, 
relacionados com o financiamento das OIs, inteiramente 
dependentes dos Estados nesse sentido). 

 
Haas, enfim, afirma que, uma vez que “quem 

aprende” são burocracias, é necessário reformular o 
estudo das últimas no seio das Relações Internacionais. 
Tradicionalmente, a abordagem conferida a estas 
provém da Ciência Política – na qual burocracias, entes 
racionais, maximizadores, buscam manter o maior 
controle possível sobre seu “ambiente”, buscando 
sobreviver. As mudanças levadas a cabo, pois, são de 
caráter pragmático, coadunando-se com a manutenção 
do framework cooperativo pré-existente (o que se 
traduz como o conceito de Adaptação de Haas). Para o 
autor, “nenhuma dessas condições é consistentemente 
preenchida pelas OIs”.70 É exatamente por isso que as 
OIs podem questionar seus próprios objetivos, sendo, 
portanto, capazes de não somente se adaptar, mas 
também de aprender (caso haja “desejabilidade de 
novas soluções, possibilidade de encontrá-las e 
urgência”).71 Haas ainda diferencia sua proposta da 
análise funcionalista aplicada às Relações Internacionais, 
no sentido que aquela compreendia mudanças no 
comportamento dos atores derivadas apenas de 
processos cooperativos bem-sucedidos (o chamado 
“efeito spill-over”).72 Erros podem ser indicadores de 
necessidade de inovações, para os Estados, bem como 
resíduos de processos adaptativos continuamente bem-
sucedidos. Para o autor, enfim, Adaptação é algo 
relativamente abundante e Aprendizado, algo deveras 
raro, dada a complexidade da definição de “quão rápida 
e prontamente” as OIs estariam dispostas a re-examinar 
suas “fundações”.73 

 
Em suma, as experiências vividas no seio de 

organizações, ao longo do tempo, ocasionam mudanças 
significativas na atuação e nas policies geradas intra-
organizacionalmente, uma vez que a organização (seus 
constituintes74) encontra-se envolvida num constante 
processo de (re)avaliação (feedback) de sua práticas 
contra o pano de fundo do histórico das atividades da 
organização. Esta reavaliação das práticas, por sua vez, 
pode se chocar com o “desenho institucional” da mesma 
organização,75 ensejando movimentos de “reforma 
institucional” em variados graus. Como resultado desse 
complexo processo de auto-avaliação, as organizações 
podem ou não modificar seus “propósitos essenciais”, 
fazendo alterações meramente tópicas em suas 
atividades (curso de ação dito “adaptação”76), ou então 

                                                 
70 Idem, 30 
71 Idem, 27 
72 NYE JR, Joseph S, obra citada. 
73 HAAS, obra citada, p.36 
74 Idem, p.26 
75 MEYER, John W. & ROWAN, Brian. “Institutionalized Organizations: Formal 
Structure as Myth and Ceremony” in POWELL, Walter W. & DIMAGGIO, Paul J. 
The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago, University of Chicago 
Press, 1991, p. 50 
76 HAAS, obra citada,  p.3 

se engajar em horizontes de “mudança profunda” no 
curso prazo sem precedentes (“aprendizado”77).  

 
A mudança institucional, por sua vez, reverbera sobre 
“o ambiente” no qual se situam as organizações. O 
sistema internacional, pois, “colhe os frutos” da 
mudança institucional que teve lugar não somente na 
ONU, bem como em outras organizações e instituições. 
Levando além as premissas dessa abordagem, pode-se 
aventar a hipótese de que os próprios Estados (eles 
mesmos, organizações complexas) também participem 
de um processo “simbiótico” de 
adaptação/aprendizagem em relação ao sistema 
internacional (e às instituições). De fato, os Estados 
Unidos e a União Soviética de 1989 apresentavam-se 
modificados em relação a suas “configurações” de 1945. 
Não seria demasiado ousado, num tal contexto, aventar 
a possibilidade de as mudanças ocorridas no campo 
soviético (mais especificamente, na era Gorbachev) 
terem dado lugar a conseqüências imprevistas (como, 
por exemplo, o florescer do nacionalismo nas ex-
repúblicas soviéticas). Uma vez mudado “o problema a 
ser resolvido” (via adoção de uma economia filo-
capitalista e da liberalização do sistema político), a 
busca pela emancipação política das repúblicas 
soviéticas pode ser tomada como sintoma de uma 
tentativa fracassada de aprendizagem – um processo de 
turbulência sem consenso, enfim, que motivaria o 
próprio desaparecimento da “organização” soviética, 
nesse caso específico.  

                                                 
77 Ibidem 
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A Escola de Copenhague e os praticantes 
de Washington 

 
 
 

AA  EEssccoollaa  ddee  CCooppeennhhaagguuee  ee  ooss  
pprraattiiccaanntteess  ddee  WWaasshhiinnggttoonn  

 
 
A Escola do Copenhague 

 
O campo de estudo de Segurança Internacional 

passou por grandes mudanças desde o fim da ordem 
bipolar. Os analistas teriam, a partir de então, que 
buscar instrumentos de análises que tratassem de 
temas como as ‘novas ameaças’ e os impactos 
provenientes da posição de poder sem 
precedentes alcançadas pelos EUA. É com 
este pano de fundo que surge a Escola de 
Copenhague, cujo pensamento constitui hoje 
referência obrigatória para os interessados no 
assunto.  

 
Apesar da existência de outras 

contribuições teóricas, neste artigo nos 
limitaremos a um dos conceitos criados pela 
Escola, o de securitização, que, segundo 
Michael Williams, é um dos mais inovadores, 
produtivos e, no entanto, controverso no 
campo de pesquisas sobre segurança 
internacional.78 A proposta do artigo é utilizar 
este conceito como uma ferramenta analítica 
para melhor entender as atuais dificuldades 
que os EUA encontram na Guerra do Iraque.  

 
Securitização: a segurança vista como 
um processo social de construção das percepções 

 
Buzan, Weaver e seus colaboradores são os 

responsáveis pela cunhagem do conceito. Os autores 
afirmam que “segurança” é um lócus de decisão situado 
além das regras ordinárias do jogo da política. Assim, 
um tema tido como de extrema urgência e importância 
(e.g., uma suposta ameaça à existência de uma 
sociedade ou de seus valores essenciais) justificaria 
lidar com ele por meios extraordinários, quebrando as 
regras normais do jogo político (por exemplo, através 
do segredo de Estado, de limitação de liberdades que 
antes eram tidas como invioláveis, etc.). Portanto, o 

                                                 
78 William, Michael C., Words, Images, Enemies: Securitization and International 
Politics, IN International Studies Quarterly, 2003, pp 511-531.  

conceito de securitização significa um processo social 
em que atores buscam trazer temas da política para um 
lócus de decisão imune às regras ordinárias do jogo 
político. 

 
Tal processo deve ser analisado a partir de três 

unidades: 1) O objeto referente, cuja existência é tida 
como ameaçada e que possui demandas 
relativamente legítimas para ser protegido 
(os valores e fronteiras de uma nação, a 
pureza de uma etnia ou mesmo a biosfera, 
dependendo do contexto social em que os 
atores se encontram); 2) o ator securitizador, 
que, através de seu ato-discurso (speech-
act), busca securitizar um objeto de 
referência, declarando que a proteção deste, 
dada a sua extrema importância, deve ser 
feita e está acima das regras normais do jogo 
político (pode ser um governo instituído, um 
líder carismático ou uma ONG de defesa do 
meio-ambiente); 3) a audiência, que o ator 
securitizador tentará convencer da 
necessidade de se colocar a proteção do 
objeto referente acima das regras ordinárias 
do jogo político (a população de um país, os 
seguidores de um líder carismático ou alguns 
membros da sociedade civil).  

 
No entanto, este processo da construção social 

da percepção e aceitação de que um tema é ou não 
assunto de segurança tem limites. Estes limites são 
justamente a capacidade do ator securitizador de 
convencer suas audiências de que é necessária e 
legítima a quebra das regras do jogo em nome de um 
determinado objetivo (obviamente, esta capacidade 
varia de acordo com o contexto, sendo mais fácil em 
sociedades politicamente fechadas – onde não há 
muitos a se convencer ou dar satisfação da quebra das 
regras do jogo). Observem, portanto, que um tema é 
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securitizado “only if and when the audience accepts it as 
such”.79 

 
 Vejamos doravante como podemos utilizar este 

conceito para melhor compreender as dificuldades 
americanas doméstica e internacionalmente na Guerra 
do Iraque. 

 
Os praticantes de Washington 

 
Podemos pressupor que a Guerra do Iraque 

pode se encaixar nos moldes do processo de 
securitização acima expostos. Utilizando o modelo de 
Buzan e seus colaboradores, podemos identificar neste 
caso específico os atores securitizadores – Bush e seus 
neoconservadores; a audiência a ser convencida: a 
população americana e congressistas no plano interno. 
Como a guerra implicou uma quebra na regra do jogo 
político internacional, audiências devem ser convencidas 
também internacionalmente. Estas audiências 
internacionais são os atores mais relevantes da cena 
internacional, quais sejam, governos de outros Estados 
e instituições internacionais relevantes. No entanto, 
qual o objeto de referência no processo, ou seja, que se 
está querendo proteger e contra o quê? Vejamos melhor 
este ponto. 

 
As falsas promessas do Iraque 

 
Em artigo recente, o filósofo esloveno Slavoj 

Zizek aponta com maestria as contradições e confusões 
da justificativa americana para a invasão do Iraque80 – 
estas justificativas podem ser interpretadas como o ato-
discurso de atores que pretendem securitizar um tema, 
segundo o modelo acima descrito. Revisando, segundo 
Zizek, as posições tomadas por Washington, temos que 
a) inicialmente, a Casa Branca defendeu que o regime 
de Hussein possuía armas de destruição em massa que 
significavam uma ameaça para seus vizinhos, para 
Israel e todas as democracias ocidentais, além de  
vínculos com a Al-Qaeda, servindo como plataforma de 
operacionalização de ataques terroristas;  b) 
Washington também argumentou que o regime 
ditatorial de Hussein era uma catástrofe para seu povo 
e que era uma obrigação moral para os EUA e o mundo 
ocidental retirá-lo do poder e ali instalar uma 
democracia.  

 
Em vista disso, os objetos de referência seriam 

a) integridade dos vizinhos do Iraque, do estado de 
Israel e das democracias ocidentais e  b) o regime e os 
valores democráticos, mesmo que em outros países.  

 
Os desafios de Washington: encontrando os 
limites do ato-discurso 

 
Observem que os teóricos da Escola de 

Copenhague têm como condição necessária para o 
processo de securitização bem-sucedido a aceitação 

                                                 
79 BUZAN, B. et al. Security A New Framework for Analysis. Boulder and London: 
Lynne Rienner Publisher, 1998. 
80 Folha de São Paulo de 21 de março de 2004. 

pela audiência do discurso do ator securitizador de 
colocar o objeto a ser protegido além das regras 
ordinárias da política. 

 
 Ora, afora as recentes dificuldades militares 

encontradas pelas forças de ocupação no Iraque, os 
grandes estorvos dos praticantes de Washington na 
Guerra do Iraque e contra o terrorismo são justamente 
as limitações do ato-discurso explicitadas pelos teóricos 
da Escola de Copenhague, ou seja, é cada vez mais 
custoso convencer suas audiências sobre seus 
propósitos. Vejamos.  

 
Uma das motivações subjacentes dos países 

que condenaram a guerra do Iraque é não encontrar 
relação suficiente que justificasse a quebra das regras 
do jogo da política internacional, entre a invasão e 
ocupação do Iraque e as necessidades de se 
protegerem contra as ameaças terroristas. A queda de 
Hussein e a ocupação das forças aliadas é a forma mais 
eficiente de nos protegermos de ameaças terroristas? 
Ou este curso de ação só reforçaria os quadros e 
ideologias do radicalismo islâmico? E as ADMs e vínculos 
de Saddam com Al-Qaeda que ainda não foram 
encontrados? São estes questionamentos que se fazem 
diversos governos e é este tipo de dúvida que 
enfraquece a coalizão e as posições domésticas de Bush 
e dos outros governos pró-Guerra. Como bem lembrou 
Bob Herbert, do The New York Times, “todos os 
americanos e a maior parte do mundo teriam se unido 
em torno de Bush para uma guerra total contra a Al 
Qaeda”. 

  
Vejamos a segunda justificativa da Guerra, de 

que é moralmente imperativo retirar Saddam do Iraque. 
A idéia de intervenções militares para “salvar” um povo 
de um regime tirânico é referendada pelos instrumentos 
jurídicos internacionais apenas em casos excepcionais, o 
que dificilmente foi o caso do Iraque e, mais uma vez 
no caso do Iraque, a seletividade quanto ao regime que 
será invadido enfraquece a  suposta altivez moral 
destas iniciativas. Ademais, as fotos dos presos 
torturados solapam uma suposta vantagem moral do 
governo Bush sobre a antiga ditadura de Hussein. 
Muitos passam a perceber os sublimes salvadores como 
moralmente iguais ao antigo ditador. 

  
Ora, vendo a segurança pela perspectiva de 

uma construção social e não uma condição objetiva, fica 
mais inteligível a compreensão do analista sobre as 
dificuldades e questionamentos sofridos pelos EUA em 
levar adiante a sua guerra. Vejamos o porquê.  

 
Dados os dois objetos referentes da Guerra 

acima descritos, as audiências (doméstica e externa) 
podem se deparar com as seguintes situações: 1) não 
estão mais seguras de que o curso de ação para 
proteger um dos objetos referentes (a integridade dos 
países suscetíveis a ataques terroristas) é o mais 
eficiente dentre as alternativas para contrapor a ameaça 
terrorista; 2) não percebem a urgência na proteção do 
outro objeto referente (os valores democráticos em 
outras sociedades) como grande o suficiente para 
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permitir uma quebra das regras usuais do jogo político 
ou percebem que a ação para proteger este objeto de 
referência se desviou de seu objetivo original, ou seja, 
os salvadores do Iraque se transformaram em seu 
martírio.  

 
As constatações 1 e 2 acima podem ser 

evidenciadas por a) enfraquecimento da coalizão, 
consubstanciado na retirada de tropas da Espanha e 
outros países e b) pesquisas de opinião pública que 
mostram a queda dos níveis de popularidade de Bush e 
aceitação da Guerra do Iraque para os mais baixos 
índices desde o início da mensuração. 

 
Algo de podre no reino da Dinamarca? 

 
O que este artigo pretendeu fazer foi usar um 

instrumental teórico criado pela Escola de Copenhague 

para facilitar o entendimento das dificuldades de 
Washington na Guerra do Iraque. Mas são 
desnecessários instrumentos teóricos para enxergar o 
que nos salta aos olhos e que é corroborado pelo vir à 
tona dos casos de tortura, o crescente número de 
mortes de civis no Iraque e a continuidade de ataques 
terroristas pelo mundo. Fato é que esta guerra 
dificilmente tornará o mundo mais seguro (senão o 
contrário), já que se desvirtuou do objetivo inicial da 
Guerra contra o Terrorismo; que as forças de invasão 
no Iraque são tão repugnantes quanto o regime que 
eles pretenderam derrubar; e que o respaldo desta 
guerra no Direito Internacional só poder ser encontrado 
através de malabarismos jurídicos. Como um analista 
bem disse, ela é mais que um crime, é um erro. Em 
linha com o que afirmava o personagem 
shakespeariano, há algo de podre por aí, mas desta vez 
não parece estar no reino da Dinamarca.  
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AA  vveerrtteennttee  NNeeoolliibbeerraall    
oouu  aa  uuttooppiiaa  ddaa  ssoocciieeddaaddee  ddee  
mmeerrccaaddoo  ddeessrreegguullaaddoo  --  ppaarrttee  IIIIII  
  
 

A Crítica ao Neoliberalismo 
 

O neoliberalismo impõe uma ideologia, em que 
seus termos são traduzidos com pretensões universais. 
Livre de qualquer intervenção perturbadora, a economia 
exprimiria espontaneamente as leis da natureza, 
quaisquer que fossem as conseqüências, 
inclusive o esmagamento do fraco pelo mais 
forte. Assim, os sacrifícios que as teorias 
neoliberais impõem - e dos quais se eximem - 
não se devem, portanto, à malícia dos homens 
ou aos vícios do sistema, mas à natureza das 
coisas. Sendo as únicas a obedecerem à lei 
natural, as teorias neoliberais pretendem-se 
universais e intemporais, declaram-se eternas e 
definitivas. 
 

O pensamento intemporal se imobiliza 
em sua eternidade e se condena a propor para 
os problemas de seu tempo apenas respostas 
do passado; ele deixa de ser intemporal e 
passa a ser ultrapassado. O caráter eterno pode 
ser expresso na tentativa do pensamento 
ortodoxo que busca preservar a justificação dos 
mecanismos mercantis que consagrariam a 
superioridade natural de um sistema liberal e 
de concorrência. Mas se esquecem de que o 
processo de destruição criadora – processo de 
mutação causado por uma inovação que 
revoluciona do interior a estrutura da 
economia, destruindo seus elementos 
envelhecidos e criando elementos novos – constitui um 
dado fundamental do capitalismo. O pensamento também 
não pode se autodeterminar definitivo, pois a todo o 
momento o futuro é feito de vários acontecimentos 
possíveis, sendo impossível dizer, a priori, qual 
prevalecerá. E é esta articulação de indeterminismo e 
determinismo que constitui a própria condição de toda 
liberdade do homem. O homem é, portanto, ator da 

história, mesmo que essa história seja suscetível de ganhar 
impulso e escapar a todo seu controle.81 
 

O mundo mudou com a importância adquirida pelo 
imaterial. Com o surgimento da informática, novas 
realidades se manifestam: a eficácia da organização em 

rede explica a tendência à multiplicação; a 
estrutura de custos se modifica, com 
despesas prévias de pesquisa e avaliação 
de mercado; formação, organização, 
instalação de infra-estruturas e cadeias de 
produção tornam-se preponderantes e são 
determinadas antes mesmo do processo 
produtivo; a atividade econômica se 
desenrola em novos campos como o espaço 
mundial, a natureza e a realidade física dos 
fluxos que ela transforma. “Com o 
imaterial, o mundo nos pertence” (PASSET, 
2002:98). 
 

Já o discurso permanece o mesmo. 
O lucro individual continua sendo 
apresentado como o melhor estímulo da 
atividade econômica; o custo excessivo dos 
salários explica o subemprego; ao excesso 
de Estado deve-se contrapor à onipresença 
do mercado; e a livre circulação de capitais 
em escala mundial permite efetuar a 
distribuição ideal de fatores que leva 
supostamente cada nação a especializar-se, 
para seu bem e para o da humanidade. 

Repetem-se os mesmos argumentos há dois séculos, sem se 
prestar devida atenção nas transformações da realidade. 
 

O mercado já não resolve desequilíbrios entre a 
oferta e a demanda, mas os agravam – a tendência natural 
dos mercados hoje é a superprodução. O mercado também 
já não é mais auto-regulador. Políticas de absorção e fusões 

                                                 
81 Ver PASSET, René. A Ilusão Neoliberal. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

        LEONARDO  &  SYLVIA  
               RAMOS      MARQUES 
               colunista         convidada  

                        
                              leonardoramos@odebatedouro.com.br RIO DE JANEIRO 

“a alternativa 
seria o caminho 

inverso: a 
colocação da 

democracia em 
um primeiro 

plano, buscando 
não uma 

limitação da 
participação 

democrática mas 
um 

aprofundamento 
da democracia, 

no qual a 
democracia 

liberal seria não 
o fim, mas 

apenas as bases 
para um 

desenvolvimento 
democrático 
posterior”. 
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destroem o próprio princípio de liberdade. Em muitos 
segmentos simplesmente já não há livre concorrência – 
cinco empresas de biotecnologia controlam 95% das 
patentes mundiais. A especialização internacional em 
função das vantagens comparativas perdeu seu 
fundamento: os principais países exportadores de 
automóveis, por exemplo, são também seus principais 
importadores. Os mecanismos que supostamente 
reequilibram a balança comercial sob o efeito das altas e 
baixas de preços dos países exportadores e importadores 
também já não funcionam mais: a flutuação das cotações 
de divisas não tem mais grande coisa a ver com a 
paridade do poder de compra. Nenhum mecanismo de 
mercado é capaz, hoje, de corrigir espontaneamente e 
fenômeno do “dumping pelo câmbio”. 
 

Além disso, a livre flutuação das divisas pela 
desregulamentação (desmantelamento dos sistemas 
nacionais de controle de câmbio), desintermediação 
(financiamento direto de empresas e Estados via emissão 
de títulos no mercado financeiro), e pela 
descompartimentalização (supressão das fronteiras que 
delimitavam o compartimento da especulação) libera o 
caminho para uma especulação financeira feroz. Fundos 
especulativos, de pensão, de seguros e outros investem 
maciçamente nos mercado considerados lucrativos, e aos 
primeiros sinais adversos, os abandonam com a mesma 
rapidez que chegam. A especulação que teria a função 
essencialmente reguladora – que reagiria 
espontaneamente a qualquer defasagem não justificada 
das cotações de câmbio, mantendo-as permanentemente 
em torno dos “fundamentais” – já não pode ser observada 
neste sentido. As tecnologias de informação confundem a 
finança com a informação, e a lógica dos movimentos 
financeiros mais nada têm a ver com as bases sólidas 
(nível de preço, crescimento, etc.) da economia. 
 

O terreno financeiro apresentado pelo 
neoliberalismo como um vigia que anuncia o futuro não 
passa do “macaquinho de imitação”. Os movimentos 
especulativos funcionam em ondas que crescem e 
esvaziam por si mesmas. As crises financeiras tornam-se 
cada vez mais freqüentes à medida que os fluxos de 
capitais disseminam-se e aumentam em escala mundial. 
Capital que o fluxo traz, o refluxo leva. 
 

A finança tornou-se o centro de todas as 
atividades econômicas. As empresas são subordinadas a 
uma lógica de lucratividade imediata, passam de células 
produtivas a mercadorias, e a atividade especulativa 
torna-se para elas uma importante fonte de lucros. 
 

O poder econômico desloca-se do nível das 
nações para o planeta, e da esfera pública para os 
interesses privados. As grandes decisões políticas que 
deveriam ser tomadas em debates nacionais são 
confiscadas por um pequeno número de agentes “não-
eleitos” para essa função. Esses governantes não-eleitos, 
sejam eles burocracias transnacionais, bancos centrais 
independentes e poderosos, União Européia ou inspetores 
do FMI ou até mesmos juizes, são em parte reflexo da 
financialização, globalização e polarização da riqueza nos 
anos 80 e 90 e gozam de forte apoio de comunidades 

corporativas multinacionais e financeiras. Essa erosão da 
soberania nacional e o conseqüente declínio da participação 
dos eleitores nos debates nacionais criam um déficit 
democrático ou uma lacuna na legitimidade. 
 

A influência pública encolheu à medida que os 
experts não-eleitos se tornaram mais proeminentes no 
processo de tomada de decisão. As influências corporativas 
e financeiras dominam as decisões de legisladores e 
executivos, pois elas são responsáveis por gigantescas 
contribuições em campanhas eleitorais e exercem uma forte 
política de lobby. Muitas vezes, a transferência de poder 
para as mãos dos não-eleitos envolve também a escalada 
das determinações judiciárias e administrativas em questões 
sociais (funções estas que antes eram desempenhadas por 
atores representativos); isso favorece a expansão do poder 
judiciário e do Banco Central ligados aos interesses das 
corporações. A judicialização da governança é um fenômeno 
identificado claramente em países europeus e nos Estados 
Unidos. E, além disso, um processo decisório que tende a 
servir os propósitos da elite e ameaça seriamente a 
democracia. 
 

Por fim, o pensamento neoliberal acredita que a 
desvalorização cambial restabelece a competitividade. Mas a 
ajuda do Banco Mundial e do FMI, que evita a 
desvalorização e introduz a garantia pública de ganhos em 
mercados com princípios especulativos, socializa o prejuízo. 
As pessoas comuns pagam a conta através de uma 
austeridade monetária e do desemprego. Ora, um mercado 
que só funciona no sentido das vantagens perde seu caráter 
regulador. 
 

No novo mundo da era high tech, o pensamento 
neoliberal promete, dentre outras coisas, que a 
informatização aproximará os homens, reforçará as 
convergências dos países do sul com as técnicas avançadas 
do norte, que a coleta de informações serão facilitadas por 
satélites de observação, que redes interativas de provedores 
abrirão o espaço mundial, que o correio eletrônico 
multiplicará o número de pessoas com acesso à 
comunicação internacional, que a Internet proporcionará os 
meios financeiros necessários às redes criadoras de moda, 
música artes plásticas e etc. Mas essa promessa não passa 
de uma ilusão. 
 

Em primeiro lugar, é artificial o tratamento dado 
pelo neoliberalismo aos países subdesenvolvidos, como se 
eles fizessem parte de uma mesmo realidade. Os países 
subdesenvolvidos são divididos por uma variedade de 
situações determinadas por lógicas diferentes: países 
asiáticos em desenvolvimento, países latino-americanos, 
países do antigo bloco soviético e países africanos não têm 
muita coisa em comum. 
 

Segundo, assiste-se a uma crescente 
marginalização das regiões que não encontraram seu lugar 
no novo modelo de crescimento, como a África. “E a 
diferença essencial entre regiões que tiveram maior ou 
menor êxito parece encontrar-se em seu grau de controle 
das tecnologias da informática” (PASSET, 2002:161). 
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Terceiro, onde quer que haja redução e 
eliminação das proteções, a situação do fraco é degradada 
em benefício do mais poderoso. Após a entrado em vigor 
do NAFTA, 20.000 pequenas e médias empresas e 
indústrias do México fecharam as portas, o cinema 
mexicano foi esmagado pela produções hollywoodianas e 
o número de desempregados e dos precariamente 
empregados dobrou. 
 

Por último, a tecnologia continua centrada no 
‘Norte’ está muito longe do alcance do ‘Sul’. Desse modo, 
o instrumento de aproximação torna-se o instrumento de 
ruptura. Sob a aparência das convergências globais está a 
marginalização e o isolamento crescente da parcela mais 
desfavorecida do planeta. 
 

Esse fato é confirmado por diversos indicadores: 
 
1. Fluxos Internacionais de capitais: a Tríade (EUA, 
Europa Ocidental e Japão) detém 80% dos fluxos 
internacionais de capitais. O fluxo Norte/Sul se dá 
essencialmente sob a forma de capital volátil, pouco 
propício ao financiamento de estratégias de 
desenvolvimento ao longo prazo. Em busca de segurança 
e rendimento, 68% dos investimentos estrangeiros diretos 
(produtivos) são absorvidos pelo quinto mais rico da 
população, contra 1% do quinto mais pobre; 
2. Participação no mercado financeiro: os países em 
desenvolvimento, com exceção de 25, estão excluídos do 
mercado de capitais privados por sua insolvabilidade (+- 
70% dos países). As crises financeiras atingem 
diretamente os homens. Na Indonésia, 13 milhões de 
pessoas perderam o emprego, os salários caíram de 40 a 
60% e 1,5 milhão de crianças deixaram a escola; 
3. Participação no comércio mundial: a participação 
dos países mais pobres nas importações caiu de 9% em 
1980 para 1,4% em 1990. Um quinto (1/5) dos países 
mais ricos do planeta absorve 82% das exportações 
contra 1% do um quinto (1/5) mais pobre. E os países 
deixados para trás estão profundamente integrados nas 
trocas mundiais – a África subsaariana ostentava uma 
razão exportação/PIB de 29% na década de 90, mais 
elevada que a da América Latina (15%); 
4. Repartição: quase metade dos países apresentou, 
em 1998, renda per capita inferior à de dez anos antes. 
Os 20% mais ricos representam 86% do PIB mundial, e 
os 20% mais pobres, 1%. E a desigualdade aumenta 
quando se passa do global para o particular. A disparidade 
de rendas entre o quinto mais rico e o quinto mais pobre, 
que era de 30 para 1, em 1960, passou para de 74 para 
1, em 1997; 
5. Atendimento às necessidades básicas: em 1998, 
1,3 bilhão de indivíduos viviam com menos de um dólar 
por dia, 1 bilhão não conseguiam atender às suas 
necessidades elementares e 840 milhões sofriam de 
desnutrição. Além disso, as regiões menos favorecidas 
devem experimentar aumentos demográficos, enquanto 
as regiões ricas pouco aumentarão sua população. 
Teremos uma maioria cada vez mais maciça de povos, 
cada vez mais deserdados em face de uma minoria cada 
vez mais reduzida de povos cada vez mais ricos, situação 
esta que parece insustentável; 

6. Diversificação cultural: O virtual apresenta capacidade 
de interferir no real e de transformá-lo, e o fluxo de 
informação desencadeia no mundo atual um processo de 
padronização, homogeneização e uniformização em todos os 
terrenos da vida social, com a preponderância do estilo 
estadunidense (PASSET, 2002).  
 

Quanto às questões de salários e empregos, o 
neoliberalismo oferece duas modalidades de 
empobrecimento: ou a combinação de salário com proteção 
social, que resulta no crescimento do desemprego (caso 
europeu); ou a combinação de salários baixos com 
empregos precários e biscates, que resultaa em pleno 
emprego (caso dos países anglo-saxônicos). A participação 
dos salários no valor agregado das empresas recua por toda 
a parte: de 1965 a 1994, passa de 68.5% para 66.7% nos 
EUA, e de 67.6% para 60% na França. Empregos de tempo 
parcial, baixa qualificação e má remuneração 
representavam 90% dos empregos criados nos Estados 
Unidos em 1994, e 70% dos empregos criados na Europa.  
 

O bom funcionamento da máquina econômica passa 
a ser assegurado pelo sacrifício dos homens, e o 
desemprego vira meio e gestão. O enxugamento da 
empresa passa a ser o de se adquirir competitividade. Os 
métodos de avaliação do desemprego diferem 
sensivelmente de um país para outro, e as mesmas palavras 
nem sempre se referem à mesma realidade. Portanto, a 
comparação de estatísticas nacionais requer grande 
prudência. Atualmente, a maioria dos países segue os 
critérios do Escritório Internacional do Trabalho (EIT), mas 
nem por isso desapareceram complemente as distorções. 
Quando os elementos “maquiadores” do índice de 
desemprego são levados em conta, os Estados Unidos 
apresentam, no período entre 1983 e 1993, um índice de 
10,1%, muito próximo da média dos dez países mais 
importantes da OCDE (11,1%). A flexibilidade do sistema 
americano provoca a redução dos salários reais, que é 
acompanhada de uma maior volatilidade do emprego, do 
aumento do número de empregos de baixos salários ou de 
meio expediente, da multiplicação dos duplos empregos e 
da aceitação das jornadas exorbitantes de trabalho. 
 

O índice de emprego “não-pobre” (emprego 
qualificado com boa remuneração) aproxima o desempenho 
dos dois sistemas, dando uma pequena vantagem à Europa: 
no período de 1990 a 1996, é de 51,7% na Alemanha, 
49,6% na França, 49% nos Estados Unidos e 48,4% no 
Reino Unido. O milagre do pleno emprego vindo do 
liberalismo anglo-saxônico é, portanto, empobrecer 
trabalhando. 
 

De fato, observa-se uma queda nos indicadores 
sociais americanos no período dominado pelo pensamento 
neoliberal. O índice de saúde social, em que metade dos 
critérios é econômica e a outra metade é não-econômica, 
despenca de 76.9, em 1973, para 46, em 1999. O indicador 
de progresso genuíno, que incorpora atividades não-
produtivas no cálculo do PIB, também apresentou queda 
neste período. Essa tendência também foi seguida pelo 
indicador de liderança cultural e pelo índice de bem-estar 
econômico sustentável. O departamento de trabalho admite 
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que, sob certas circunstâncias, o desemprego em 2000 
pode ter chegado a 12 milhões de pessoas. 
 

Entre os 65 países de língua inglesa, no final dos 
anos 90, Estados Unidos, Austrália e Inglaterra 
apresentaram as maiores porcentagens de pobreza. Na 
pobreza infantil, os ganhadores foram os Estados Unidos, 
a Inglaterra, a Austrália, o Canadá e a Irlanda. Os Estados 
Unidos foram aqueles com menor percentagem de 
formandos no segundo grau e com maior desigualdade 
geral. 
 

Além disso, segundo o novo índice de pobreza 
humana produzido pelo PNUD, os maiores produtores de 
riqueza da OCDE são também os maiores produtores de 
pobreza. Em 1997, a proporção que vivia na pobreza 
chegava a 16.5% nos Estados Unidos, 15.1% no Reino 
Unido, 11.9% na França, 10.4% na Alemanha e 7% na 
Suécia. Os dois países símbolos do neoliberalismo são os 
campeões de pobreza dentre os países industrializados. 
 

Por toda parte, agravam-se as desigualdades 
entre rendimento de trabalho e rendimento de 
patrimônio; entre mão-de-obra qualificada e não-
qualificada, e entre gerações. Tais desigualdades 
transmitem-se em função do meio social. O próprio 
sistema educativo reproduz as desigualdades sociais: as 
chances de aquisição de conhecimento não são as 
mesmas para os filhos dos desempregados, operários, 
profissionais liberais especializados ou empresários. 
 

Esta situação implica custos sociais consideráveis. 
Pobreza, precariedade e desigualdade são causas de 
patologias. As condições de trabalho estão na origem de 
algumas dessas patologias: o estresse torna-se um 
fenômeno social ligado ao medo de perder o emprego. O 
desemprego e a exclusão são acompanhados de um 
aumento significativo de suicídios. Os baixos salários 
fazem alguns se voltarem para a delinqüência. Em dez 
anos, a população carcerária aumentou 126%. O aumento 
de 1% no desemprego aumentaria os assassinatos em 
6%, os crimes violentos em 3,4%, os assaltos a 
residência em 2,4%. Isso explicaria, em parte, os baixos 
índices de desemprego americano: os desempregados 
estão na prisão. 
 

A competitividade transforma a substituição do 
homem pela máquina em exclusão social. A exclusão 
revolta a juventude sem futuro que não suporta mais a 
provocação permanente de uma publicidade que o convida 
a desfrutar de artigos a que não pode ter acesso. Nos 
mais fracos esse sentimento de impotência pode levar à 
fuga nas drogas. Por um lado, as leis do mercado 
arruínam o agricultor dos países em desenvolvimento em 
nome da liberdade das cotações internacionais, 
condenando-os à reconversão. Na mesma área, o cultivo 
da cocaína proporciona com menos esforço renda sete 
vezes superior à que extrairia de colheitas tradicionais. O 
cultivo de plantas ilegais surge onde as rendas sejam 
baixas demais, e o desespero do homem garanta o 
consumo. Outros se apegam na religião, mas a busca de 
valores pode escambar para o delírio, o sectarismo e a 
violência: integrismo, fanatismo e seitas. E a exclusão 

social pode levar, portanto, ao terrorismo e à limpeza 
étnica. 
 

No novo tempo, a natureza se vê entre duas 
lógicas: o processo técnico que a poupa e a corrida 
produtiva que a degrada. O cuidado com a natureza 
transforma-se em depilação e o respeito aos organismos 
vivos dá lugar a um empreendimento de confisco pelos 
interesses privados, passando por cima das mais 
elementares leis da natureza. As populações mais 
desfavorecidas do planeta são também as mais gravemente 
afetadas pela degradação ambiental – são mais 
dolorosamente atingidas com a diminuição da colheita, 
agravamento da escassez de água e elevação dos níveis dos 
mares em decorrência do efeito estufa, por exemplo. Todo 
os anos, 3 milhões de pessoas morrem dos efeitos da 
poluição atmosférica e 5 milhões de doenças associadas à 
diarréia, provocadas pela contaminação das águas. 
 

Chegamos hoje ao encontro da biologia com a 
informática, celebrado pela clonagem genética. Interesses 
mercantis tentam impor ao mundo organismos 
geneticamente modificados (transgênicos) sem nem antes 
se saber suas conseqüências para o homem e para a 
natureza. Pressionados pelas guerras entre as grandes 
multinacionais que lhes vendem matérias-primas e produtos 
fitossanitários, impondo normas e condições por um lado, e 
pelas grandes redes de distribuição, que lhe impõem seus 
preços, por outro, o agricultor se torna um simples 
trabalhador em domicílio, sem proteção social, inteiramente 
submetido à lei do capital. Assim, tudo que constituía a 
natureza humana, inclusive o genoma humano, entra para o 
campo do manipulável e do mercantilizável. O homem se 
submete aos critérios dos interesses mercantis. 
 
Conclusão: Neoliberalismo versus Democracia 
 

Como vimos anteriormente, as origens do que hoje se 
convencionou chamar de neoliberalismo são o pensamento 
liberal e conservador dos séculos XVIII e XIX, mais 
especificamente no que diz respeito às contribuições de 
David Hume, John Locke e Adam Smith. Conforme afirma o 
próprio Buchanan,  
 

“(...) la teoría económica de la política no es en absoluto 
nueva. Representa el redescrubimiento y elaboración de 
una parte de la sabiduría convencional de los siglos XVIII 
y XIX, y principalmente de la sabiduría convencional que 
informó la economia política clásica” (BUCHANAN, 
1980:217). 

 
Hayek, por sua vez, remonta-se a Hume, quando da 

sua explanação acerca das regras do jogo catalático: 
 

“As características principais dos sistemas legais um 
pouco mais desenvolvidos são semelhantes, a ponto de 
parecerem meras elaborações daquilo que David Hume 
definiu como três leis fundamentais da natureza: a lei de 
estabilidade da posse, da transferência por 
consentimento e do cumprimento de promessas” (HAYEK 
apud VADELL, 2002:8). 

 
Segundo tais bases, o neoliberalismo reafirma, 

calcado em sólidas bases individualistas, o conceito de 
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liberdade como a ausência de interferência ou, mais 
especificamente, de coerção no uso das forças 
espontâneas da sociedade. Ou seja, a ênfase aqui é dada 
na liberdade do indivíduo, principalmente na liberdade 
econômica deste. 
  

Tal perspectiva de liberdade entra em sério conflito 
com as práticas democráticas históricas. Enquanto o 
mercado é um mecanismo no qual os agentes individuais 
decidem acerca da “alocação ótima de seus recursos 
escassos para fins alternativos” – recursos esses que são 
sempre desigualmente distribuídos –,  é na democracia 
que as pessoas, na qualidade de cidadãos, têm a 
possibilidade de expressar suas preferências quanto à 
alocação de recursos que elas não possuem, com direitos 
distribuídos num contexto de maior igualdade. 
  
A solução de tal conflito para o neoliberalismo é a ênfase 
no mercado, ou seja, a preferência pelo mercado em 
detrimento da democracia, que deixa de ser um fim a ser 
atingido pela sociedade. Conforme afirma Hayek, “A 
democracia é essencialmente um meio, uma invenção útil 
para salvaguardar a paz interna e a liberdade individual 
(grifo nosso)” (HAYEK, 1977:66). A escola de Virgínia 
(Public Choice), como vimos, aponta para uma redefinição 
da democracia, defendendo a imposição de limites 
constitucionais à ação do Estado, a fim de garantir a 
liberdade individual e, por conseguinte, a liberdade do 
mercado.82 Como afirma Przeworsky, 
 

“A preferência ideológica pela propriedade privada (...) 
leva os escritores neoliberais não apenas a 
rejeitarem todas as noções de que uma alocação de 
recursos possa ser avaliada segundo critérios 
distributivos (...). A inclinação metodológica leva à 
desconsideração ou completa rejeição do processo 
democrático” (PRZEWORSKY, 1995:35). 

 
Em outras palavras, podemos afirmar que o 

âmago da perspectiva neoliberal é que o mercado aloca 
recursos para todos os usos mais eficientemente do que 
as instituições políticas. O processo democrático é 
defeituoso e o Estado é uma fonte de ineficiência. “O 
Estado sequer precisa fazer qualquer coisa para que as 
ineficiências ocorram: basta a mera possibilidade de que 
possa vir a fazer qualquer coisa” (PRZEWORSKY, 
1995:26). 
 

É neste ponto que se inserem muitas das críticas 
ao neoliberalismo, ou seja, em sua colocação da 
democracia em um segundo plano, frente à primazia do 
mercado. Já em 1985, Przeworsky levantava, com 
extrema propriedade, a seguinte questão acerca da 
viabilidade do neoliberalismo na prática:  
 

“(...) que tipo de sociedade seria aquela onde a 
acumulação fosse livre de qualquer forma de 
controle político, de restrições quanto à distribuição 
da renda, de considerações sobre o emprego, meio 
ambiente, saúde dos trabalhadores e segurança dos 
consumidores? (...) As relações econômicas seriam 

                                                 
82 Como afirma o próprio Hayek, “(...) não é a fonte do poder (democracia), mas a 
sua limitação, que o impede de ser arbitrário” (HAYEK, 1977:67). 

despolitizadas. (...) A legitimação ficaria por conta do 
mercado. (...) Seria viável tal sociedade? A experiência 
chilena mostra que sim, quando acompanhada de uma 
brutal repressão, da destruição de instituições 
democráticas e da liquidação de todas as formas de 
atividade política. (...) Mas será ela possível sem a 
destruição formal, sem uma ‘chilenização’ das 
democracias capitalistas?”83 

 
Atilio Borón, por sua vez, quando discorrendo acerca da 
relação existente entre neoliberalismo, desigualdade de 
renda e democracia nos países latino-americanos, afirma 
que 
 

“Ao referir-se à polis oligárquica, Platão percebeu (...) 
que quando governava a plutocracia, o resultado era a 
constituição de duas cidades, uma de pobres e outra 
de ricos, que coexistiam de modo violento e 
‘conspirando sem cessar uns contra os outros’. Na 
cidade oligárquica – e as democracias latino-
americanas se converteram, graças à ortodoxia 
neoliberal, em sociedades que respondem em traços 
gerais a essa caracterização clássica de Platão – ‘onde 
vejas mendigos, andarão ocultos ladrões, gatunos, 
saqueadores de templos e delinqüentes de todo o tipo’. 
Uma cidade desse tipo (...) não constitui precisamente 
o melhor cenário para o florescimento das práticas 
democráticas, salvo que com isto simplesmente se 
queira aludir a certas formalidades, que, ao estarem 
esvaziadas de todo conteúdo, carecem por completo de 
significação.”84 

 
Em suma, é na questão da ênfase que se coloca a 

crítica. Se em geral, para o liberalismo clássico, a liberdade 
é a ausência de restrições às opções disponíveis para os 
agentes, pode-se dizer que a tradição liberal tende a 
oferecer uma interpretação muito limitada sobre quais 
possam ser essas restrições – normalmente entendidas 
apenas como interferências deliberadas –, sobre quais 
sejam as opções relevantes – que são geralmente 
restringidas àquilo que os agentes na verdade concebem ou 
escolhem – e sobre quem são os próprios agentes – vistos, 
via de regra, como indivíduos isolados que perseguem seus 
fins concebidos independentemente, sobretudo no mercado. 
Da mesma forma, oferece um conceito muito restrito de 
democracia, colocando-a não como um fim, mas como um 
meio para a garantia do livre desempenho das vontades 
individuais no mercado. Desta forma, a alternativa seria o 
caminho inverso: a colocação da democracia em um 
primeiro plano, buscando não uma limitação da participação 
democrática, mas um aprofundamento da democracia, no 
qual a democracia liberal seria não o fim, mas apenas a 
base para um desenvolvimento democrático posterior. 

 
 
Sylvia Marques é mestranda em Relações Internacionais 
pelo IRI/PUC-Rio. 

                                                 
83 PRZEWORSKY, Adam. Capitalismo e Social-Democracia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989, págs. 258 e 259. 
84 BORÓN, Atilio. A sociedade civil depois do dilúvio neoliberal. In: GENTILI, Pablo & 
SADER, Emir. op. cit., pág. 107. 
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LLuullaa  bbêêbbaaddoo  oouu    
aammeerriiccaannoo  iiggnnoorraannttee??  

 
 
As culturas apresentam histórias diferentes, de 

forma que cada indivíduo imerso em uma cultura 
apresenta uma percepção própria da realidade. Foi 
imersa nesta problemática que surgiu e se desenvolveu a 
antropologia, uma ciência ocupada do estudo das 
diversas culturas. Ainda que na origem desta ciência, os 
seus cientistas estivessem convictos de sua 
“superioridade”, com o tempo perceberam 
que as diferenças culturais não indicam 
evolução ou qualquer idéia de superioridade. 
 

Do continente europeu, origem da 
antropologia, essa perspectiva na forma de se 
apreciar outros povos ganhou espaço e 
legitimidade. Entre os principais antropólogos 
que surgiram nesta fase, destaca-se a 
americana Ruth Benedict, com seu estudo O 
Crisântemo e a Espada, e que procurava 
entender a sociedade japonesa da II Guerra 
Mundial. O objetivo do estudo era municiar o 
governo americano com informações acerca 
da sociedade japonesa, de forma a tomarem 
decisões sobre a forma de conduzir o 
desfecho da guerra. 
 

A antropologia vem passando por 
importantes mudanças desde então, porém 
continua tão válida quanto era. Importantes 
conceitos como a ‘alteridade’ foram cunhados 
e hoje a percepção de outras sociedades é 
cada vez mais sofisticada. 
 

Evidentemente, não é possível 
acreditar que o desenvolvimento da 
antropologia está ao alcance de todas as pessoas. No 
entanto, por mais que a ciência seja assunto para 
cientistas, suas conclusões e idéias são, em alguma 
medida, compartilhadas com a sociedade. Desta forma, 
devemos esperar que a sociedade americana seja capaz 
de aplicar minimamente os conhecimentos mais básicos 
da antropologia: reconhecimento da diversidade cultural 
e não-hierarquização das culturas. Se essa idéia não 
deve ser aplicada rigorosamente com relação à sociedade 

como um todo, ao menos deve ser observada pelos 
meios de comunicação. 
 

Os principais meios de comunicação americanos 
são sustentados por jornalistas e outros especialistas que 
certamente apresentam uma boa qualificação 

profissional, de forma que em algum 
momento de sua formação tomaram 
contato com a antropologia. Desta forma, é 
de se esperar destes que, quando 
comentando questões internacionais, sejam 
capazes de compreender a realidade que 
comentam a partir de perspectivas próprias 
e daquelas do seu objeto de estudo. 
Entretanto, não foram estas as 
características apresentadas pelo 
importante diário americano The New York 
Times. Em um recente artigo assinado por 
Larry Rohter, intitulado Brazilian Leader’s 
tippling becomes national concern 
(Inclinação do líder brasileiro torna-se 
preocupação nacional), encontramos 
estranhas – para dizer o mínimo – 
afirmações sobre o presidente Lula. 
 

Independentemente de nossas 
filiações político partidárias e do apreço que 
podemos nutrir por nosso presidente, fato é 
que os comentários são totalmente 
descabidos de sentido. Para começar o 
artigo insinua que o presidente Lula está 
com problemas alcóolicos e que isto tem 
afetado seu governo. Some-se a isto, o 
artigo busca legitimidade para tais 

afirmações em ninguém menos do que Leonel Brizola – 
um político desgastado em si mesmo e que já há algum 
tempo faz afirmações um tanto quanto “exóticas”. 
 

Não bastando estes comentários, o artigo segue 
comentando os churrascos que ocorrem no Alvorada com 
uma certa freqüência. Momento em que insinua que a 
bebida, numa tradução idiomática para o português, 
“rola solta” (“liquor flows freely”). Para alguém que não 
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mora e nem conhece o Brasil, não será muito difícil 
reforçar a idéia de que somos um país no qual as 
pessoas passam o dia todo sambando e bebendo. 
 

Essa imagem é prejudicial por si mesma, porém 
responde a algo ainda mais grave e que perpassa toda a 
matéria. Como que solta na argumentação, está a idéia 
de que o Brasil está mergulhado num caos profundo, 
com governantes festeiros. Logo no segundo parágrafo, 
como que para contextualizar os comentários que serão 
feitos, apresenta-se a idéia de que o governo está sendo 
assolado por uma crise após a outra, de escândalo de 
corrupção ao fracasso de programas sociais cruciais 
(“government has been assailed by one crisis after 
another, ranging from a corruption scandal to the failure 
of crucial social program”). 

 
Portanto, além do caráter altamente político por 

trás do artigo, podemos notar a total incompetência do 
jornalista para perceber o perfil cultural brasileiro. Se 
faltou nas aulas de antropologia ou preferiu ignorar suas 
lições, não sabemos, mas sabemos que cerveja, 
caipirinha e churrasco são comuns na vida de muitos 
brasileiros. O presidente, qualquer que seja ele, deve 
manter a respeitabilidade que o cargo exige, porém isso 
não significa que ele não deva também fazer coisas que 
aprendemos em nossa cultura. Até onde sei, bebidas 
alcóolicas não são proibidas para maiores de idade, e 
churrascos não enfrentam restrições. 
 

Se nem mesmo os brasileiros questionam o fato 
de o presidente Lula beber, por que um jornalista de um 
jornal importante como o The New York Times o deve 
fazer? A cultura americana está muito mais preocupada 
com o que fazem suas figuras proeminentes do que nós 
brasileiros (à exceção do caso dos artistas). Projetar o 

moralismo americano na conduta de uma figura 
brasileira, além de totalmente inadequado, é bastante 
complicado na medida em que esta figura é o mais 
importante representante do Estado brasileiro. 
 

Se a preocupação central do autor era pensar 
em como o comportamento de uma pessoa influi no 
destino de várias outras, seria mais interessante 
repensar o artigo que é apresentado logo a seguir do 
artigo sobre Lula. No artigo “Bush propõe um plano para 
ajudar os oponentes de Castro em Cuba” (Bush proposes 
a plan to aid opponents of Castro in Cuba), de 
Christopher Marquis, é apontado o anúncio que fez o 
presidente Bush para “aumentar drasticamente o 
dinheiro para cubanos críticos do governo do presidente 
Fidel Castro”. 
 

Independentemente de nossa percepção acerca 
da legitimidade do governo de Fidel em Cuba, deveria ao 
menos causar um certo espanto a forma de atuação do 
governo Bush. Ao invés de repensar um bloqueio que 
vem limitando a qualidade de vida dos cubanos, o 
presidente anuncia orgulhosamente que gastará recursos 
para desestabilizar o governo cubano. Isso representará 
o desvio de outros programas de ajuda internacional na 
ordem de US$ 59 milhões. Assim, se a preocupação é 
analisar o comportamento presidencial, deveriam fazer 
esta análise para todos, inclusive para eles mesmos. No 
entanto, que reservem para o presidente Bush todo o 
moralismo americano, deixando ao presidente Lula toda 
a cordialidade brasileira. Talvez tenha chegado a hora de 
traduzirmos alguns livros seminais brasileiros para 
assim, quem sabe, ensinarmos um pouco mais para 
pessoas que se acham competentes para realizar 
análises. 
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IImmpplleemmeennttaannddoo  aa  rreevvoolluuççããoo  
mmaarrxxiissttaa  ddoo  MMaanniiffeessttoo  
UUmmaa  lliissttaa  aattuuaalliizzaaddaa  ddee  mmeeddiiddaass  
  

 
Os leitores (assim como os militantes de 

esquerda) medianamente familiarizados com o 
“Manifesto do Partido Comunista”, o profético panfleto 
escrito em colaboração por Karl Marx e 
Friedrich Engels, em fevereiro de 1848, para 
glorificar o “modo burguês de produção” e 
antecipar sua futura substituição pelo modo 
socialista de produção, sabem que na sua 
seção sobre “proletários e comunistas” há um 
conjunto de medidas, exatamente dez, que 
deveriam ser implementadas para a melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores e 
cidadãos em geral. 

 
Essa lista de medidas, à distância de 

mais de 150 anos, tem um certo sabor 
“gótico”, como seria inevitável, mas o 
problema é que a maior parte da esquerda, 
pelo menos a brasileira, continua aderindo ao 
seu espírito centralizador, estatizante, enfim, 
socialista. Pois bem, em “manifesto 
alternativo” que eu redigi por ocasião 
daqueles 150 anos, eu propunha uma 
atualização das medidas, para torná-las 
compatíveis não apenas com nossos tempos 
de globalização, como também com as 
necessidades de uma esquerda moderna, 
ágil, pronta a enfrentar os problemas reais do 
mundo contemporâneo, sem vê-la praticando 
os mesmos mecanismos litúrgicos de um 
velho culto que quase já não é mais praticado 
em lugar algum. 

 
Como eu escrevia em “meu” 

manifesto de 1998, a próxima revolução 
socialista deverá ser a mais radical ruptura 
com a velha cultura comunista conhecida até aqui. Não é 
de surpreender que esse desenvolvimento leve a uma 
ruptura com as concepções mesmas defendidas pela 
velha esquerda, com seu cortejo de slogans 

ultrapassados e preconceitos ideológicos. O novo 
socialismo não mais vai usar sua eventual supremacia 
política, conquistada democraticamente nas urnas, para 

centralizar todos os meios de produção 
nas mãos do Estado, como pretendiam 
algo ingenuamente Marx e Engels. Isto 
seria uma grande irracionalidade 
política, como já tinham descoberto 
alguns socialistas “revisionistas” desde 
o começo do século XX. Não é dessa 
maneira que se logrará incrementar o 
conjunto das forças produtivas tão 
rapidamente quanto possível. 

 
A revolução completa nas 

relações de produção resultará da 
plena capacitação individual dos 
trabalhadores, de sua educação 
refinada e preparação adequada para 
enfrentar os desafios de um mercado 
mundial capitalista, hoje dominado pela 
burguesia, mas que não tem por que 
permanecer sob o seu jugo 
monopólico. Para retirar à burguesia 
esse poder incomensurável, os 
trabalhadores devem realizar, eles 
também, seu processo de “acumulação 
primitiva”, a começar pelo mais 
comezinho dos direitos humanos, a 
educação de base, pública, universal e 
gratuita. 

 
As medidas a serem adotadas 

em prol do estabelecimento das novas 
relações de produção serão 
evidentemente diferentes em cada 

país. Entretanto, as seguintes medidas seriam 
geralmente aplicáveis num país da periferia ainda 
insuficientemente desenvolvido, do ponto de vista 
capitalista, como o Brasil: 

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 
               convidado 
 
                                             BRASÍLIA 
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Dois manifestos em busca de um mundo melhor 
Manifesto do Partido Comunista, 1848 Paulo Roberto de Almeida, 1998 
1. Expropriação da propriedade fundiária e 
emprego das rendas fundiárias para despesas do 
Estado. 

1. Abolição do “monopólio” da terra, como 
desejado no Manifesto de 1848; essa abolição 
seria feita progressiva mas rapidamente, por 
meio de pesada imposição fiscal; esse imposto 
da terra já estava aliás previsto na “Lei de 
Terras” votada quase 150 anos atrás no Brasil, 
mas os latifundiários que então dominavam o 
parlamento não deixaram passar o princípio do 
imposto territorial rural. Essa medida, do mais 
comezinho significado econômico e tributário, 
teve de ser implementada, já no final do século 
XX, por um governo dito social-democrata, 
notoriamente inspirado nos sãos princípios 
liberais da atividade econômica. Um programa 
amplo de “reforma agrária”, num país 
fundamentalmente urbano como o Brasil de 
hoje, não tem obviamente o mesmo impacto 
econômico que teria tido se tivesse sido 
realizado décadas atrás, mas ele tem um 
profundo significado social em regiões onde a 
terra se encontra concentrada nas mãos de uns 
poucos latifundiários “feudais”. O que se deve 
buscar é a disseminação da propriedade rural 
produtiva, ao lado do minifúndio organizado em 
cooperativas e do agribusiness totalmente 
capitalista. 

2. Pesado imposto progressivo. 2. Além de um imposto sobre a renda, de 
caráter altamente progressivo e graduado, como 
desejado por Marx há 150 anos, estabelecer 
uma reforma tributária de escopo racional e de 
aplicação insonegável. De modo geral, as 
atividades produtivas deveriam ser desoneradas, 
em favor de um imposto universal sobre o 
consumo final (com dedução correspondente das 
etapas anteriores e das exportações), 
introduzindo-se para corrigir a eventual injustiça 
da imposição indireta um sistema de alocações 
diretas e indiretas para as camadas de menor 
renda. O imposto sobre transações financeiras 
poderia eventualmente substituir à maior parte 
dos demais, eliminando-se aliás os problemas de 
uma imensa máquina arrecadadora, mas ele 
deveria estar na base de um federalismo fiscal 
rigoroso e dotado de mecanismos de correção 
de desigualdades inerentes à capacidade fiscal 
diferenciada dos estados e municípios. O direito 
de herança, assim como a fortuna, seriam 
moderadamente taxados, apenas para fins de 
“justiça social”, pois que o retorno fiscal desse 
tipo de imposição é inversamente proporcional 
ao esforço da máquina arrecadadora. 
Determinados bens — álcool, tabaco — também 
poderiam ser taxados pesadamente, para fins de 
contenção do consumo e financiamento de 
programas destinados a combater seus efeitos 
nefastos. As loterias e concursos seriam todos 
revertidos a finalidades sociais. 
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3. Abolição do direito de herança. 3. Revisão do conjunto de dispositivos 
regulatórios do trabalho, no sentido de adequar 
sua oferta e demanda à flexibilidade e 
adaptabilidade de mercados típica de uma 
economia globalizada e de liberá-lo da camisa de 
força de uma legislação característica do regime 
das guildas medievais. O trabalho não vai 
conseguir contrapor-se à preeminência do 
capital pela introdução de limites, 
condicionalidades ou restrições à sua utilização, 
mas sim pelo aumento contínuo de sua 
qualificação intrínseca. O desemprego, aliás, não 
resulta da falta de proteção contra a 
“prepotência” do capital ou do aumento da 
concorrência estrangeira que sustenta preços de 
“dumping” com base em trabalho aviltado e mal 
pago, mas de causas propriamente internas, 
geralmente vinculadas à rigidez das economias e 
de sua incapacidade de adaptação às mudanças 
tecnológicas em curso. 

4. Confiscação da propriedade de todos os 
emigrados e rebeldes. 

4. Política deliberada de acolhimento de 
imigrantes, sobretudo por meio de mecanismos 
de atração de “cérebros”, abrindo-se as 
universidades e os laboratórios públicos a todos 
os pesquisadores estrangeiros que quisessem 
estabelecer-se no Brasil. Desmantelamento das 
exigências abusivas que se fazem à vinda de 
imigrantes individuais — aprovação prévia de 
contrato de trabalho ou 200 mil dólares de 
investimento direto — pois a maior parte da 
riqueza potencial que possa ser trazida pela 
mão-de-obra de outros países está no cérebro — 
como no caso de especialistas de software — e 
não em sistemas industriais pesados. 

5. Centralização do crédito nas mãos do Estado, 
através de um banco nacional com capital de 
Estado e monopólio exclusivo. 

5. Descentralização do crédito e privatização dos 
poucos bancos que ainda restam em mãos do 
Estado, com a preservação de um banco 
nacional para fins de desenvolvimento regional, 
de crédito educativo, de pesquisa científica e 
tecnológica e de financiamento de atividades de 
ponta, sem retorno imediato. 

6. Centralização de todo o sistema de 
transportes nas mãos do Estado. 

6. Descentralização e desmonopolização radicais 
de todos os meios de comunicação e de 
transporte, sobretudo naquelas áreas vinculadas 
à transmissão de dados e de imagens, base da 
nova civilização do saber e do conhecimento. 
Estabelecimento de completa abertura à 
concorrência nessas áreas, com a finalidade de 
baratear custos e democratizar o acesso. 

7. Multiplicação das fábricas nacionais, dos 
instrumentos de produção, desbravamento de 
terras e melhoramento dos terrenos agrícolas de 
acordo com um plano comunitário. 

7. Privatização de todas as atividades produtivas 
não vinculadas à ação precípua do Estado – 
saúde, educação, segurança, justiça —, uma vez 
que as empresas estatais ou nacionalizadas no 
passado criaram quistos de privilégios 
corporativos e focos de ineficiência 
administrativa, quando não de corrupção direta, 
numa nação inspirada por princípios igualitários 
e animada pela justa e proporcionada retribuição 
pelos esforços dos funcionários do Estado, sem 
privilégios individuais ou de casta. Não haverá 
estabilidade de cargos, senão naquelas funções 
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temporariamente vinculadas a um tipo de 
desempenho que se requer autônomo e 
independente das instâncias políticas e 
econômicas, em setores tidos como envolvendo 
uma responsabilidade coletiva (juízes, membros 
por mandato definido do Conselho Monetário 
ampliado, etc.). 

8. Obrigatoriedade do trabalho para todos, 
instituição de exércitos industriais, em especial 
para a agricultura. 

8. Igualdade de chances na intervenção do 
Estado nos serviços públicos de saúde e de 
educação básica e no sistema de seguridade 
social, com a unificação progressiva dos regimes 
existentes. Disseminação da aposentadoria 
complementar por sistemas de capitalização, 
poderoso indutor da poupança privada. 
Investimentos maciços no ensino básico e 
introdução de mecanismos de compensação no 
ensino médio e superior. Estabelecimento de 
serviço civil de utilidade pública para atuação 
nos setores carentes e marginalizados. 

9. Unificação da exploração da agricultura e da 
indústria, atuação com vista à eliminação 
gradual da oposição entre cidade e campo. 

9. Abertura irrestrita de todos os setores 
produtivos e de serviços ao regime de livre 
concorrência, inclusive com a participação do 
capital estrangeiro, sem nenhum tipo de reserva 
ou restrição que não seja justificada pela 
segurança nacional (estritamente definida), 
defesa do meio ambiente ou ordem pública. 

10. Educação pública e gratuita de todas as 
crianças. Eliminação do trabalho das crianças 
nas fábricas na sua forma atual. Integração da 
educação com a produção material etc. 

10. Educação livre, pública e gratuita para todas 
as crianças no sistema de ensino básico, com 
atribuição de sistemas de retribuição para os 
setores carentes, que deverão ser objeto de 
atenção especial, retirando-se as crianças do 
exercício de atividades econômicas até a 
adolescência. Padrões uniformes de ensino no 
nível médio, com intervenção pontual do Estado 
se necessário. O ensino superior se organizará 
com base em critérios de mercado, inclusive as 
universidades públicas, que definirão 
mecanismos equivalentes aos de mercado na 
aferição da qualidade do ensino, na avaliação 
das atividades acadêmicas e na retribuição 
daqueles engajados em setores de pesquisa e 
desenvolvimento. Sistema de bolsa-educação 
para o amplo acesso da universidade por parte 
de todos aqueles qualificados nos escalões 
inferiores de ensino. 

Fonte: Paulo Roberto de Almeida, Velhos e novos manifestos: o socialismo na era da globalização 
(São Paulo: Juarez Oliveira, 1999) 

  
  
  

Ainda parafraseando o jovem Marx, no lugar da 
velha sociedade burguesa, com seus antagonismos 
sociais e de classe, se construirá progressivamente uma 
associação de cidadãos, na qual o livre desenvolvimento 
de cada um será a condição para o livre desenvolvimento 
de todos. 

 
 

O CONVIDADO: Paulo Roberto de Almeida é doutor 
em Ciências Sociais pela Universidade Livre de Bruxelas. 
Diplomata de carreira desde 1977. Autor de diversos 
livros na área de Relações Internacionais. 
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MMééxxiiccoo  yy  ssuuss  TTrraattaaddooss  ddee  LLiibbrree  CCoommeerrcciioo  
¿¿CCuuáánnttooss  ssoonn  ssuuffiicciieenntteess? 
  
  

En el pasado mes de enero se cumplieron diez 
años de la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), piedra angular de la 
liberalización comercial de nuestro país en los años 90, 
con lo que se reactivo un debate constante en el cual los 
análisis de diversos ámbitos y posiciones 
ideológicas concuerdan en algo: el TLCAN, y 
en general los TLC´s firmados por México, no 
han sido la panacea planteada esbozada por 
el ex Presidente Salinas para salir del 
subdesarrollo y acceder al primer mundo. Los 
efectos económicos de dicho tratado son 
variados y encontrados. El sector maquilador-
exportador vivió sus mejores épocas en los 
primeros años de vigencia del tratado. Con la 
misma suerte han corrido los horticultores 
(tomate, brócoli, espárragos, etc.) al 
encontrar en el mercado estadounidense el 
lugar ideal para colocar sus excedentes de 
producción a un bajo costo de transporte y un 
precio mayor del que se venden sus 
productos en el mercado nacional. La historia 
no ha sido favorable para los productores de 
grano (maíz, fríjol, trigo, etc.) que con el 
TLCAN han tenido una feroz competencia de 
los productores estadounidenses, 
beneficiados por los enormes subsidios y 
economías de escala con las que cuentan. 
 

El día de hoy tenemos firmados diez 
tratados de este tipo con 32 países. 
Prácticamente cada año, a partir de 1994, se 
ha firmado por lo menos un Acuerdo de Libre Comercio.  
 

La última historia de estas negociaciones express 
es la reciente negociación de un TLC con Japón (el 
número 11, en caso de firmarse y ratificarse). Dicha 
negociación ha dado mucho de que hablar en los círculos 
oficiales y privados del comercio exterior. Japón, uno de 
los países más proteccionistas de los países 
desarrollados, con solo un TLC firmado con Singapur, 
buscó la negociación con México por diversas razones: la 
primera de ellas es la pérdida de acceso al mercado 
estadounidense y el desplazamiento de Japón por parte 

de México como uno de los principales socios comerciales 
de Estados Unidos (hay que ver, entre otras cosas, que 
la mayoría de los bienes originarios del Japón entran al 
mercado estadounidense pagando sendos aranceles, los 
bienes originarios de México no lo hacen); la segunda es 

conseguir el acceso al mercado mexicano 
(de alrededor 100 millones de personas), 
por parte de sectores como la industria 
automotriz y del acero, en igualdad de 
condiciones como lo hacen los 
estadounidenses y europeos amparados 
bajo los respectivos TLC´s que se tienen 
firmados con ellos.  
 

No obstante estas razones, la 
negociación no fue fácil. México 
suspendió las negociaciones a finales del 
año pasado derivado de la falta de 
acuerdos en dos productos en específico: 
las exportaciones mexicanas de carne de 
puerco y jugo de naranja. Japón, un país 
que es importador neto de alimentos y 
que cuenta con una serie de programas 
gubernamentales de subsidio y 
promoción de cadenas productivas 
agrícolas, es reacio a la dependencia 
alimenticia del exterior. A inicios de este 
año se reanudaron las negociaciones en 
donde las dos partes tuvieron que ceder. 
Los japoneses ampliaron sus propuestas 
respecto a las cuotas de acceso para la 
carne de puerco y el jugo de naranja 

mexicanos y nuestro país, cosa que el Secretario Canales 
no ha dicho, tuvo que ceder en el sector en donde Japón 
es altamente competitivo: se otorgó una cuota de 
importación anual para 50,000 automóviles japoneses 
(alrededor del 5% del mercado nacional) a partir de la 
entrada en vigor del tratado.  
 

Diversos sectores han lanzado ya la advertencia 
de que este TLC con Japón tampoco será la panacea, a 
pesar de que podrá ser un impulso para el campo 
mexicano si realmente se sabe explotar este tratado. En 
este sentido, en el pasado mes de octubre, en una 

LUIS GUILLERMO VILLAVICENCIO 
                   convidado 
 
                                             MONTERREY 

“El gobierno de 
Fox no ha hecho 
gran cosa para 

explotar los 
tratados de libre 

comercio a los que 
nos hemos 

comprometido. El 
potencial de 

explotar los otros 
tratados es alto, la 
desinformación y 
la falta de apoyos, 
también. No basta 

con firmar los 
TLC´s, hay que, 

también, 
explotarlos y 

promoverlos.” 
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reunión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador 
Empresarial donde se discutía la suspensión de las 
negociaciones del TLC entre México y Japón, los 
capitanes de las empresas mexicanas entraron en debate 
sobre la conveniencia de que nuestro país siga firmando 
Acuerdos de Libre Comercio. "¿Para qué nos sirve ser 
campeones en las firmas de tratados si no hemos 
explotado en nuestro beneficio los que tenemos 
suscritos?", se preguntaron en dicha reunión. El sentir 
unánime de los empresarios fue que, en efecto, los 32 
tratados firmados por México no han traído un beneficio 
extraordinario al país. Y al parecer el gobierno ha 
entendido el mensaje de los empresarios al afirmar que 
el TLC con Japón será el último que firme México, por lo 
menos hasta el año 2006 que dura el gobierno foxista. 
 

¿Es compartido el sentir de los empresarios 
mexicanos? Al parecer sí. Varios sectores de la economía 
del país han resentido la fuerte competencia derivada de 
la apertura comercial express de los últimos 10 años. La 
firma de estos tratados ha traído consigo dos escenarios 
posibles: el primero, una mayor competencia derivada de 
la posibilidad de un mejor acceso de productos 
extranjeros provenientes de los países con los que 
tenemos TLC y de algunos productos que utilizan dichos 
tratados para triangular los bienes y aprovechar la 
exenciones en los aranceles que se cobran. Y el segundo, 
una mayor capacidad y potencial exportador de los 
productores mexicanos, sobre todo aquellas pequeñas y 
medianas empresas que buscan en el sector exportador 

su salvavidas ante la caída del consumo en el mercado 
interno.  
 

El gobierno no ha podido ayudar a que se 
sienten las bases para hacer posible el segundo 
escenario. Es decir, el gobierno de Fox no ha hecho gran 
cosa para explotar los tratados de libre comercio a los 
que nos hemos comprometido. Derivado de diversos 
factores como el espasmo en que se encuentra la 
burocracia foxista o su afán en cumplir los lineamientos 
de las Instituciones Financieras Internacionales, el 
gobierno ha enviado varios mensajes contrarios a lo que 
se espera. Por ejemplo, hace unos meses se propuso la 
fusión de Bancomext con Nacional Financiera. Esto no 
tendrá otra consecuencia que una mayor desatención 
para promover que las pymes exporten no solamente a 
Estados Unidos, sino que lo hagan a otros países con los 
que tenemos tratados. Lo que se necesita es más 
instituciones como Bancomext que funjan como 
organismos gubernamentales promotores de las 
exportaciones y especializados por regiones. El potencial 
de explotar los otros tratados es alto, la desinformación y 
la falta de apoyos, también. No basta con firmar los 
TLC´s, hay que, también, explotarlos y promoverlos. 
 
  
OO  CCOONNVVIIDDAADDOO::  LLuuiiss  GGuuiilllleerrmmoo  VViillllaavviicceenncciioo  éé  
ddoouuttoorraannddoo  ppeellaa  UUnniivveerrssiiddaadd  CCoommpplluutteennssee  ddee  MMaaddrriidd..  
PPrrooffeessssoorr  ddoo  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  HHuummaanniiddaaddeess  ddoo  IInnttiittuuttoo  
TTeeccnnoollóóggiiccoo  yy  ddee  EEssttúúddiiooss  SSuuppeerriioorreess  ddee  MMoonntteerrrreeyy,,  
MMééxxiiccoo..  
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PPaarraaddiipplloommaacciiaa    
AAss  RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  ddooss  GGoovveerrnnooss  LLooccaaiiss  ––  ppaarrttee  IIII  
Modelo Para uma Atividade Paradiplomática 
     

Dando continuidade ao artigo anterior, 
gostaria de compartilhar fragmentos adaptados de um 
de meus escritos anteriores,85 que propõe um modelo 
para a atuação paradiplomática.  Obviamente, é 
apenas um dentre vários modelos possíveis, e não 
tenciona ser dominante, mesmo por propor 
ações que, talvez, pela falta de recursos, 
capacidade de coordenação e histórica falta 
de continuidade entre projetos de gestões 
governamentais que se sucedem a cada 
eleição, tornem-se inviáveis para a realidade 
brasileira.   
 

A atividade paradiplomática se 
baseia, não poucas vezes, em uma estrutura 
em rede.  A inserção de um governo local 
nestas, por sua vez, pressupõe ações 
empreendidas interna e externamente com 
tal objetivo. Tendo em vista a dinâmica de 
ação dos atores sub-nacionais ao se 
promoverem internacionalmente para com 
seus interlocutores externos, resta perceber 
como as políticas dos primeiros permitirão, 
considerando o quadro perceptual de seus 
interlocutores,86 abertos, portanto, a 
filtragens cognitivas, uma mais numerosa (e, quiçá, 
proveitosa) inserção nas redes internacionais 
existentes. 

 
Como a inserção internacional nas redes, 

proveniente dos variados regimes internacionais, 
pressupõe a existência de uma convergência de 
expectativas entre os atores ligados a essa, conclui-se 
que a forma como estes atores se “enxergam” tem 
crucial importância na inserção de um ator nesta rede.  
Deste modo, as ações dos atores na alteração da 

                                                 
85 OROZCO, R. A Diplomacia dos Estados Federados, Províncias e Cidades, in: 
Fronteira, Vol. 2, Nº 3, Belo Horizonte. Editora Puc Minas, 2003.  
86 Consideraremos como interlocutores à todo e qualquer ator internacional a quem 
seria necessário conseguir a confiança e interesse de modo a favorecer a inserção a 
uma dada rede internacional (por área  temática). 

percepção cognitiva dos seus interlocutores sobre si 
próprios influenciam grandemente na maneira como a 
inserção internacional se estruturará.   

 
Em outras palavras, para se inserir 

internacionalmente, é necessário “dançar conforme a 
música” (seguir o regime), ou, ao 
menos, dar esta impressão, atuando na 
percepção cognitiva dos interlocutores. 
Assim, por exemplo, a inserção em um 
regime de financiamento internacional 
pressupõe que o ator seja “percebido” 
como responsável e honrador de suas 
dívidas. As considerações de 
KRATOCHWILL e RUGGIE87 oferecem 
um bom ponto de partida para a nossa 
análise: 

 
International regimes are commonly 
defined as social institutions around which 
expectations converge in international 
issues areas. The emphasis on 
convergent expectations as the 
constitutive basis of regimes gives 
regimes an inescapable intersubjective 
quality.  It follows that we know regimes 

by their principled and shared understandings of 
desirable and acceptable forms of social 
behaviour. Hence, the ontology of regimes rests 
upon a strong element of intersubjectivity 
(KRATOCHWILL e RUGGIE, apud HERZ, 1988, 
p.76).88 

 

                                                 
87 HERZ, Mônica. A dimensão cultural das relações internacionais e os atores não-
governamentais. In: Contexto Internacional. Rio de Janeiro: PUCRJ, Jul./Dez. 1988, 
Ano 4, N. 8. 
88 “Regimes Internacionais são usualmente definidos como instituições sociais em 
que há uma convergência de expectativas em uma área temática internacional.  A 
ênfase em expectativas convergentes como a base constitutiva dos regimes confere 
aos regimes uma qualidade intersubjetiva inescapável.  Como conseqüência, nos 
conhecemos os regimes pelo mútuo entendimento que este provoca sobre as formas 
sociais de comportamento aceitáveis e desejáveis.  Daí o fato da ontologia dos 
regimes estar apoiada em um elemento muito forte de intersubjetividade.” 
(Kratochwill and Ruggie, apud Herz, 1988, p. 76) (Tradução livre do autor).  

RENATO OROZCO 
      convidado 
 
                                             BELO HORIZONTE 

“É imprescindível 
a conscientização 

dos dirigentes 
governamentais 
locais quanto à 
importância da 

ação 
internacional dos 

atores 
subnacionais, 

como forma de 
promover o 

desenvolvimento 
local.” 
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A percepção dos atores, portanto, se torna 
peça importante nas considerações sobre os 
mecanismos que favorecem a inserção internacional 
(baseada em regimes). Novamente, a percepção 
coletiva, mais ou menos compartilhada, dos atores em 
posição de interlocução ao ator sub-nacional, se torna 
bastante determinante da capacidade deste de se 
inserir internacionalmente.   

 
Nem tudo, porém, são aparências. No 

cognitivismo existem dois ambientes a serem 
analisados: o ambiente operacional e o ambiente 
psicológico.  O primeiro é composto por elementos 
externos e internos reais que afetam diretamente no 
resultado da interação (cooperação e/ou inserção).  O 
segundo é formado por estes mesmos elementos, 
influenciados e filtrados pelas imagens, valores, 
crenças, percepções e atitudes dos tomadores de 
decisões.  Como parece fácil de inferir, será o 
ambiente psicológico o responsável pela decisão, muito 
embora o ambiente operacional seja aquele que se 
aproxime mais da realidade.  Obviamente, o ambiente 
psicológico poderá ser idêntico ao ambiente 
operacional, caso o ator tenha uma percepção 
totalmente acertada da realidade – neste caso, o 
ambiente operacional será mais determinante da 
interação do que o ambiente psicológico.  

 
Na medida em que os decisores 

percebem o ambiente operacional corretamente, 
sua atuação em política externa será baseada na 
realidade e tenderão estes a ter sucesso.  Na 
medida em que suas imagens são incorretas, 
escolhas de políticas públicas não terão sucesso, 
ou seja, haverá um abismo entre os objetivos 
definidos pelas elites e os resultados da política 
implementada(MICHAEL BRECHER, apud HERZ, p. 
79).89  

 
Na prática, porém, é extremamente difícil um 

ator possuir informações suficientes para ostentar 
ambientes psicológicos e operacionais idênticos.  Não 
obstante, é necessário o esforço de adequação, em 
maior ou menor grau, tanto do ambiente operacional 
quanto do psicológico (do interlocutor) para a inserção 
internacional.  
 

Deste modo, a promoção internacional de um 
governo local está intrinsecamente ligada ao quadro 
cognitivo dos atores. Para promover uma região 
internacionalmente, é necessário que se modifique a 
percepção de seus interlocutores quanto a ela. Políticas 
públicas, declarações oficiais, notas publicitárias e 
outras ações de âmbito interno e estatal podem influir 
nos padrões de inserção existentes em toda uma 
região, já que alteram a percepção cognitiva do 
interlocutor sobre o assunto e, conseqüentemente, seu 
cálculo de interesse em levar adiante a parceria 
internacional. Esta modificação do quadro cognitivo do 

                                                 
89 Ibidem  

interlocutor pelo ambiente psicológico não consegue se 
auto-sustentar caso não seja acompanhada, também, 
por uma alteração no ambiente operacional, com 
modificações estruturais que venham a endossar o que 
foi exposto no plano das idéias. Essas modificações 
estruturais são variadas, mas, de forma geral, pode-se 
pensar em modificações que melhorem a 1) nova base 
econômica; 2) infra-estrutura urbana; 3) qualidade de 
vida; 4) interação social; 5) governabilidade (BORJA, 
1996, p. 82).90  
 

Percebe-se, então, que para realizar a inserção 
internacional, são considerados elementos de ordem 
objetiva (infra-estrutura local, instituições existentes, 
capital físico e humano) e subjetiva (percepções 
cognitivas – como o protagonista enxerga os 
elementos objetivos), já que os interlocutores estão 
tratando com informações muitas vezes imperfeitas. 

 
Esta ação visando à mudança do quadro 

perceptual dos interlocutores externos, de modo que o 
ator sub-nacional aparente possuir as características 
necessárias à sua inserção, não pode, de maneira 
alguma, ficar somente na retórica. É absolutamente 
importante a existência de significados compartilhados 
intersubjetivamente entre os atores participantes do 
regime. Um entendimento coletivo mínimo para um 
determinado assunto é condição necessária para a 
escolha de um corpo substantivo de regras (adesão ao 
regime), caso contrário, a cooperação internacional 
estará destinada ao fracasso.  Novamente, a inserção 
de um ator de forma continuada a um regime só se dá 
caso haja respeito (real) à estrutura do próprio regime.  

 
Uma política de fomento à cooperação e 

inserção internacional deve, então, reforçar os pontos 
vistos como positivos pelos interlocutores 
internacionais e refutar os pontos vistos como 
negativos pelos mesmos.  Para isto, a escola 
cognitivista enfatiza aspectos comunicacionais, tais 
como a dinâmica de conhecimento e identidades entre 
atores plurais, partindo de uma visão sociológica.  
Assim, temos que ações ligadas à comunicação têm 
um grande impacto nas interações entre os atores no 
que se refere à temática de inserção internacional. 

 
Entretanto, engana-se quem pensa que o ator 

sub-nacional deva empreender ações alteradoras da 
percepção cognitiva somente dos interlocutores 
externos. O próprio ator sub-nacional não é facilmente 
definido em termos de coesão, e a alteração da 
percepção cognitiva do interlocutor externo necessita 
da existência e posterior emissão de um elemento de 
coesão interna que, minimamente, consiga articular o 
todo em torno da emissão deste fluxo informacional.  
Assim, percebemos que o ator sub-nacional, ao emitir 
esses fluxos, deve agir como  

                                                 
90 BORJA, Jordi. As Cidades e o Planejamento Estratégico: uma Reflexão Européia 
e Latino-Americana. In: FISCHER, Tânia. (org) Gestão contemporânea, cidades 
estratégicas e organizações locais. Rio de Janeiro: 
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um espaço simbiótico (poder político/sociedade 
civil) e simbólico (que integra culturalmente e 
confere identidade coletiva a seus habitantes, 
tendo um valor de troca com o exterior) que se 
transforma em um campo de respostas 
possíveis aos desafios econômicos, políticos e 
culturais de nossa época (BORJA, 1996, p. 
85).91     

 
Esta nova identidade deve estar em 

consonância com os anseios dos interlocutores 
externos e quase sempre é associada às idéias de 
harmonia social, desenvolvimento, estabilidade, 
modernidade e eficiência dos atores locais.  Assim, o 
ator sub-nacional será promovido positivamente, 
inserindo-se internacionalmente como pólo atrativo de 
investimentos, cooperação, parcerias, etc. 
 

A conscientização interna desse novo papel é 
fundamental para sua viabilização.  Atores públicos e 
privados devem se articular para descobrir esta nova 
identidade a ser projetada tanto internamente como 
internacionalmente, reduzir os antagonismos entre 
discurso e realidade (ambiente psicológico x 
operacional) e, finalmente, se projetar 
internacionalmente e estar preparados para respeitar o 
regime.   
 

A partir da união dos atores públicos e 
privados em prol desta nova identidade a ser projetada 
(interna e externamente) e utilizando-se de 
mecanismos de indução desta, visa-se a promover a 
região no exterior, 

 
desenvolvendo uma imagem forte e positiva 
apoiada numa oferta de infra-estrutura e de 
serviços (e comunicações, fatores econômicos, 
culturais, de segurança, etc.) que atraia para a 
cidade investidores, visitantes e usuários 
capazes de consumir, e que facilite suas 
exportações (de bens e serviços, de 
profissionais, etc.)(BORJA, 1996, p.90).92  

 
A dimensão cultural passa a ser, então, quadro 

de referência para a constituição de imagens  
(formação de convicções e expectativas dos atores) e 
também como quadro de referência interna, da cultura 
internacional,93 formada a partir de elementos 
simbólicos domésticos e externos, a partir dos quais 
atores estatais e não-estatais dão sentido e 
significação às suas ações quando as projetam para o 
cenário internacional. A identidade, em forma de um 
símbolo que aglutine os atores internos (dando coesão) 
e sensibilize os externos (criando expectativas), deve 

                                                 
91 Ibidem 
92 Ibidem. 
93 Isto é, cultura como prática continuada de interação com atores externos.  

ser capaz de gerar cultura internacional94 que se 
perpetue inercialmente ao longo do tempo.  
 

A criação desta cultura internacional se dá por 
meio da criação de identidade comum a ser projetada 
externamente.  A formação da identidade e da cultura 
de interação com o “internacional” pode ser induzida, 
utilizando-se de estratégias de convencimento 
desenvolvidas pelo poder púbico e por grandes 
empresas (liderança partilhada).  O uso recorrente de 
figuras imagéticas, que remetam à identidade a ser 
reforçada localmente, faz com que sejam reproduzidos 
os traços culturais relacionados com esta identidade, o 
que faz, após a codificação no imaginário popular, que 
efetivamente se transforme na identidade típica da 
região (imagens-síntese).   
 

Nesse sentido, verdade e mitificação 
[participam], concretamente, de sínteses 
culturais (imagens-síntese) da vida coletiva... 
[que] conformam valores e crenças, fornecendo 
elementos àqueles que, envolvidos [por 
exemplo] com o marketing e a mídia, procuram 
articular as atividades econômicas e sociais, 
determinados elementos consensuais do 
discurso sobre a cidade (RIBEIRO e GARCÍA,  
apud LOBO  e PEREIRA,  1998. p.35).95  

 
O exemplo de Curitiba é bastante didático. Ao 

longo dos anos, foram construídas e projetadas várias 
imagens-síntese de Curitiba.  De cidade modelo para 
capital da qualidade de vida, capital de primeiro mundo 
ou capital ecológica, foram várias as identidades 
construídas para Curitiba. Com estes títulos, Curitiba 
conseguiu lançar-se no mercado externo e captar 
recursos e investimentos que, de outra forma, 
dificilmente conseguiria. Independentemente da 
correspondência destas imagens com a realidade, a 
simbologia projetada externamente para a promoção 
da cidade foi eficaz ao inseri-la nos regimes 
internacionais de financiamento, investimento e 
cooperação. Todas estas temáticas eram condizentes 
(ao menos em termos de pré-requisitos) com as 
imagens-síntese apresentadas. 
 

Barcelona e Lisboa também são 
paradigmáticas. Ao atrelarem suas imagens e 
identidades a, respectivamente, Jogos Olímpicos de 
1992 e Exposição Universal de 1998, elas conseguiram 
ligar, efetivamente, suas imagens à modernidade e ao 
cosmopolitismo inerentes a esses eventos.  A 
promoção destas cidades para o turismo, 
investimentos e cooperação se estendeu para muito 
além do ano dos respectivos eventos. Em parte, isto foi 

                                                 
94 Entenda-se como cultura internacional uma predisposição de atores locais por se 
envolver com atores internacionais a fim de auferir ganhos estratégicos para si 
próprio ou para sua comunidade. 
95 RIBEIRO e GARCÍA apud LOBO, Fernanda D. F. e PEREIRA, Chyara S. O 
Estado-Nação e as cidades – A redefinição do papel do Estado e a emergência das 
cidades no cenário internacional. In: IV Encuentro de Estudiantes e Egresados de 
Relaciones Internacionales.  Montevidéu, 1997. 
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devido a processos de reforço destas identidades por 
meio de investimentos reais em qualidade de vida96 e 
desenvolvimento urbano.    

 
Sumarizando,  os mecanismos que favorecem 

a inserção internacional de um ator sub-nacional serão 
aqueles que alterem a percepção cognitiva dos atores 
externos (interlocutores) de modo a exaltar as 
conformidades do ator para com o regime internacional 
de uma certa área temática.  Para tanto, será 
necessário envolvimento de atores públicos e privados 
em torno da construção de uma identidade única a ser 
projetada externamente; a articulação de atores em 
objetivos comuns visando à adequação regional aos 
anseios/necessidades externas para conformidade com 
os regimes (normalmente pressupondo 
desenvolvimento em geral); o marketing regional, 
utilizando-se, inclusive, de instrumentos de divulgação 
em massa; e a criação de uma maior cultura de 
envolvimento de atores locais com atores estrangeiros. 

 
Conclusão 
 

Diante da falta de tradição dos atores sub-
nacionais brasileiros no que tange à sua promoção 
internacional, as oportunidades para tal abundam.  
Exigem, como se viu ao longo deste artigo, 
comprometimento extensivo por parte dos governos 
sub-nacionais, pois é necessário que os esforços para a 
inserção aconteçam de forma sistemática, contínua e 
que ocupem lugar central na agenda do ente público. 

 
No Brasil, historicamente, os governos sub-

nacionais não têm mantido vínculos internacionais nem 
se lançado em direção a parcerias além fronteiras.  O 
Rio de Janeiro, no governo de Brizola, foi o primeiro 
estado a criar um órgão voltado às relações 
internacionais (ainda nos anos 80), seguido por Rio 
Grande do Sul e, atualmente, a maioria dos governos 
estaduais.  Não obstante, estes órgãos costumam 
ocupar espaço marginal na agenda dos governos 
estaduais, atuando, muitas vezes, como meros órgãos 
de cerimonial e não como unidades intersetoriais 
fomentadoras de ação internacional.  

 
Com as cidades, ocorreu o mesmo. Desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que 
caracterizou os municípios como entes da Federação, 
percebemos que grandes cidades, na sua maioria 
capitais de estados importantes, têm começado a 
investir em sua dimensão internacional.  Não obstante, 
raros são os casos em que a área internacional 
efetivamente ganha destaque na agenda municipal 
frente às suas possibilidades de auferir benefícios à 
municipalidade. 

 
Atento à situação de tímido interesse dos 

atores sub-nacionais brasileiros em suas ações 

                                                 
96 Após os Jogos Olímpicos de 1992 a vila olímpica foi convertida em habitações 
populares. 

externas, mas atento também às tendências mundiais 
de engajamento dos poderes locais nesta área, o 
Ministério das Relações Exteriores instituiu, em 1997, 
uma Assessoria de Relações Federativas (ARF), 
responsável por  

 
intermediar as relações entre o Itamaraty e os 
governos dos estados e municípios brasileiros, 
com o objetivo de assessorá-los em suas 
iniciativas externas, tratativas com governos 
estrangeiros, Organismos Internacionais e 
Organizações Não-Governamentais (FILHO, 
2000).97 

  
Em que pese a determinação constitucional, 

que sustenta ser de exclusividade da União a 
formulação e implementação da política externa 
brasileira, nota-se, pelo próprio Itamaraty, a percepção 
da necessidade e importância de integrar e subsidiar 
esforços dos atores sub-nacionais para sua atuação 
internacional. Em especial, percebem-se esforços em 
prol de programas de irmanamento entre cidades e 
estados, promovendo maior aproximação e parcerias 
entre povos de diferentes regiões do mundo. 

 
Louvável que seja o esforço do Itamaraty em, 

a exemplo de outros países como a Bélgica, a Rússia, a 
Argentina, a Itália, a África do Sul e o México, criar em 
sua Chancelaria uma unidade específica para as 
relações com as unidades da federação, muito ainda 
deve ser empreendido na direção de fortalecermos os 
atores sub-nacionais em suas relações internacionais.  
É necessária a formatação de um pacto federativo mais 
descentralizado e com delimitações claras de funções e 
obrigações dos entes federados. É imprescindível a 
conscientização dos dirigentes governamentais locais 
quanto à importância da ação internacional dos atores 
sub-nacionais, como forma de promover o 
desenvolvimento local.  Finalmente, e espero que esta 
seja a humilde contribuição deste artigo, mobilizar a 
academia e os técnicos responsáveis hoje por esta 
internacionalização do ente sub-nacional para a 
discussão e formatação de modelos, críticas, teorias e 
considerações teóricas sobre esta nova, e ainda pouco 
explorada, realidade internacional. 
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97 FILHO,  Hélio Vitor Ramos. O Itamaraty e as Relações Federativas. In: Estados e 
Municípios, 2002 
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eeffeemméérriiddee  

  
HHáá  6600  aannooss,,  oo  ““DDiiaa  DD””  

  
Por Fabiana Lima 

 

1944.  
 

Dentre os diversos Dias D98 que já existiram, o mais célebre é 06 de junho de 1944, que é usualmente aludido 
como “o Dia D”. Esse foi o primeiro dia da Operação Overlord – codinome da invasão aliada do noroeste europeu. A 
incursão seria precedida por intensos bombardeios navais e aéreos das defesas germânicas e de outros pontos 
estratégicos, como ferrovias, pontes e instalações de rádio, radar e navegação. Mais de 155.000 tropas aliadas 
(61.175 britânicas, 21.940 canadenses e 73.000 estadunidenses)99 cruzariam o Canal da Mancha e invadiriam a costa 
da Normandia em cinco setores previamente determinados: Gold, Sword, Juno, Utah e Omaha. Os dois primeiros 
ficariam ao encargo das forças britânicas, o terceiro de britânicas e canadenses e os dois últimos das norte-
americanas. Durante a aurora, milhares de formações aerotransportadas britânicas e norte-americanas encetaram o 
assalto. O desembarque marítimo começou pela manhã. Na noite do penoso e extenuante dia, as forças aliadas já 
controlavam todos os setores; a maior resistência alemã ocorrera em Omaha. As tropas anglo-canadenses ainda 
tentaram tomar Caen, mas fracassaram. As fatalidades aliadas (mortos, feridos e desaparecidos) suplantaram 
10.000.100 A Batalha da Normandia estava apenas no início. 
 

antecedentes.  
  

EEmm  11994411,,  aa  pprriimmeeiirraa  ffrreennttee  ddooss  AAlliiaaddooss  nnaa  EEuurrooppaa  jjáá  eessttaavvaa  eemm  ccuurrssoo  nnoo  lleessttee,,  oonnddee  oo  EExxéérrcciittoo  VVeerrmmeellhhoo  
ccoommbbaattiiaa  ttrrooppaass  ddoo  EEiixxoo..  EEmm  nnoovveemmbbrroo  ddee  11994433,,  nnaa  CCoonnffeerrêênncciiaa  ddee  TTeeeerrãã,,  JJoosseepphh  SSttaalliinn,,  FFrraannkklliinn  DD..  RRoooosseevveelltt  ee  
WWiinnssttoonn  CChhuurrcchhiillll  aasssseennttiirraamm  eemm  ccrriiaarr  aa  sseegguunnddaa  ffrreennttee,,  nnoo  ooeessttee  ddoo  ccoonnttiinneennttee..  SSuuaa  eexxeeccuuççããoo  ffooii  pprroojjeettaaddaa  ppaarraa  mmaaiioo  
ddee  11994444..    
  

OOss  ppllaannooss  ppaarraa  aa  iinnvvaassããoo  sseerriiaamm  ttrraaççaaddooss  mmeettiiccuulloossaammeennttee..  AA  ddeecciissããoo  ssoobbrree  oo  llooccaall  eerraa  ccaappiittaall..  IInniicciiaallmmeennttee,,  
PPaassssoo  ddee  CCaallaaiiss  ccoonnssttiittuuíírraa  aa  ooppççããoo  pprreeffeerreenncciiaall  ppoorr  ooffeerreecceerr  mmaaiiss  vvaannttaaggeennss  llooggííssttiiccaass,,  mmaass  sseeuu  ddeessccaarrttee  ffooii  iinneevviittáávveell  
eemm  ffaaccee  ddee  ssuuaa  oobbvviieeddaaddee  ((ooss  AAlliiaaddooss,,  aapprroovveeiittaannddoo--ssee  ddiissssoo,,  eennvviiaarraamm  mmuuiittaass  ppiissttaass  ffaallssaass  qquuee  ccoonndduuzziirraamm  oo  EEiixxoo  aa  
ccrreerr  qquuee  aa  iinnvvaassããoo  sseerriiaa  lláá))..  AAppóóss  aa  ccooggiittaaççããoo  ddee  oouuttrrooss  lluuggaarreess,,  aa  NNoorrmmaannddiiaa,,  rreeggiiããoo  ssiittuuaaddaa  nnoo  nnoorrooeessttee  ddaa  FFrraannççaa,,  
ffooii  oo  ssííttiioo  eelleeiittoo..  CCiinnccoo  sseettoorreess  ddee  ssuuaa  ccoossttaa  ffoorraamm,,  eennttããoo,,  ddeeffiinniiddooss  ee  ccooggnnoommiinnaaddooss..  OO  tteemmppoo,,  oo  eessttaaddoo  ddaa  lluuaa  ee  aa  
ccoonnddiiççããoo  ddooss  mmaarreess  eerraamm  oouuttrraass  qquueessttõõeess  ccrruucciiaaiiss  ppaarraa  aa  ddeetteerrmmiinnaaççããoo  ddoo  DDiiaa  DD..  AAtteennttaannddoo  aa  iissssoo,,  oo  ggeenneerraall  DDwwiigghhtt  
DDaavviidd  EEiisseennhhoowweerr,,  CCoommaannddaannttee  SSuupprreemmoo  ddaass  FFoorrççaass  EExxppeeddiicciioonnáárriiaass  AAlliiaaddaass,,  eessccoollhheeuu  oo  ddiiaa  0055  ddee  jjuunnhhoo..110011  
  

AAnntteess  ddoo  eemmbbaarrqquuee,,  eellee  pprrooffeerriiuu  aallgguummaass  ppaallaavvrraass  ppaarraa  eennccoorraajjaarr  aass  ttrrooppaass::    
  

""YYoouu  aarree  aabboouutt  ttoo  eemmbbaarrkk  uuppoonn  tthhee  GGrreeaatt  CCrruussaaddee  [[......]]  TThhee  hhooppee  aanndd  pprraayyeerrss  ooff  lliibbeerrttyy--lloovviinngg  
ppeeooppllee  eevveerryywwhheerree  mmaarrcchh  wwiitthh  yyoouu  [[......]]  YYoouurr  eenneemmyy  iiss  wweellll  ttrraaiinneedd,,  wweellll  eeqquuiippppeedd  aanndd  bbaattttllee--
hhaarrddeenneedd..  [[......]]  BBuutt  tthhiiss  iiss  tthhee  yyeeaarr  11994444!!  [[......]]  TThhee  ttiiddee  hhaass  ttuurrnneedd!!  [[......]]  WWee  wwiillll  aacccceepptt  nnootthhiinngg  lleessss  
tthhaann  ffuullll  vviiccttoorryy!!””  110022  

  

                                                 
98 Dia D (D-Day) é o termo militar que denota o dia em que uma operação ou exercício começa. 
99 Em contingentes menores, entre essas forças havia também nacionais da Austrália, Bélgica, França, Grécia, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Polônia e Tchecoslováquia.  
100 O Dia D – parte II – Invasão. Grandes Guerras. Disponível em: http://www.grandesguerras.com.br/artigos/text01.php?art_id=107  
101 Operation Overlord: The Invasion of Fortress Europe. Princeton University. Disponível em: http://www.princeton.edu/~ferguson/adw/d-day.shtml#20  
102 Ibid. 
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FFoorrttuuiittaammeennttee,,  oo  mmoorraall  ddooss  ssoollddaaddooss  ssooffrreeuu  uumm  bbaaqquuee  llooggoo  eemm  sseegguuiiddaa,,  qquuaannddoo  uumm  tteemmppoorraall  ssuurrddiiuu  nnaa  
IInnggllaatteerrrraa,,  ddee  oonnddee  eelleess  ppaarrttiirriiaamm..  AAlléémm  ddiissssoo,,  aa  iinntteemmppéérriiee  qquuee  ssoobbrreevveeiioo  nnoo  CCaannaall  ddaa  MMaanncchhaa  ppooddeerriiaa  ttoorrnnaarr  oo  ttrraajjeettoo  
aassssaazz  vveennttuurreeiirroo..  CCoonnttuuddoo,,  aappóóss  aapprreecciiaarr  ooss  eessttuuddooss  mmeetteeoorroollóóggiiccooss  ddooss  ddiiaass  ssuubbsseeqqüüeenntteess,,  oo  ccoommaannddaannttee  rreessoollvveeuu  
nnããoo  aaddiiaarr  aa  aaççããoo  ppoorr  mmaaiiss  ddoo  qquuee  uumm  ddiiaa,,  ppoorrqquuaannttoo  uummaa  pprrootteellaaççããoo  mmaaiioorr  ppooddeerriiaa  sseerr  mmaaiiss  ccuussttoossaa..  AA  ddeessppeeiittoo  ddaa  
iinnssuuffiicciieennttee  mmeellhhoorraa  ddoo  tteemmppoo,,  oo  DDiiaa  DD  sseerriiaa  eeffeettiivvaammeennttee  0066  ddee  jjuunnhhoo..  
 

desdobramentos. 
 

No Dia D+7 (dia 13 de junho), os cinco setores já estavam ligados e a cabeça-de-ponte estava consolidada. 
Os Aliados pretendiam, então, avançar pelo leste de sua posição para atravessar Caen e o “Bocage”103 e chegar a 
Paris. Os alemães, cientes de tal intenção, reforçaram a defesa nessa área e lograram estorvar a progressão dos 
invasores. Em virtude do contratempo, os Aliados alteraram temporariamente sua estratégia: o oeste, que estava 
menos resguardado, passaria a ser sua direção precípua; o leste serviria para ludibriar e enfraquecer os alemães. A 
mudança de tática seria bem-sucedida. As forças anglo-canadenses, com apoio de bombardeios aéreos, 
empreenderam ataques no leste que convenceram os alemães de que essa era a maior ameaça à região entre Caen e 
Paris (suas melhores unidades foram mantidas lá). Enquanto isso, as tropas norte-americanas avançavam pelo oeste: 
em 27 de junho, libertaram Cherburgo e capturaram o porto da cidade; em 18 de julho, chegaram a Saint-Lo, que só 
seria cabalmente dominada no final do mês. No limiar de julho, Caen voltara a ser alvo da acometida central. A cidade 
estaria finalmente sob o controle das forças anglo-canadenses no dia 19. Em meados de agosto, o domínio das tropas 
estadunidenses já se estendia da península de Cotentin a Le Mans. Nesse momento, as forças canadenses chegaram 
ao norte de Falaise com o objetivo de encontrar-se com as norte-americanas, que viriam do sul – as britânicas 
estariam no oeste. Em 21 de agosto, quando norte-americanos e canadenses se encontraram, encurralando 50.000 
tropas alemãs no chamado “Bolsão de Falaise”, a batalha da Normandia chegou ao fim. Os Aliados libertariam Paris 
quatro dias depois.  
 

De junho a agosto, mais de 850.000 tropas aliadas desembarcaram no noroeste francês. Ao cabo da batalha, 
a Normandia estava em ruínas. As fatalidades aliadas, alemãs e de civis franceses superaram 500.000.104 A vitória dos 
Aliados na França seria seguida de muitas outras. Nas frentes leste e oeste, eles continuariam libertando muitos povos 
do controle nazista. Não se tratava, todavia, de mera libertação. A União Soviética e os Estados Unidos estavam 
também assentando suas zonas de influência; a Guerra Fria já estava em germinação. O desfecho da Segunda Guerra 
Mundial ocorreria mais de um ano depois da invasão da Normandia, que foi um evento peremptório ao fado da guerra. 
Realmente, como disse Eisenhower, em 1944, a maré mudara de direção. 

                                                 
103 Área da Normandia de difícil passagem após a qual havia um terreno desimpedido que permitiria fácil deslocamento dos tanques até a capital francesa 
104Casualty Figures for the Normandy Invasion. Encyclopaedia Britannica. Disponível em: http://www.britannica.com/normandy/week5/casualties01a.html  
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AARRSS  
  

DDIISSSSIIPPAANNDDOO  AA  NNÉÉVVOOAA  
  
Por Filipe Nasser & Thiago Jabor 

  
  

Robert S. McNamara é daqueles homens nascidos para brilhar, 
pisassem seus pés onde fosse. Dentre todos os futuros a que poderia aspirar 
em tantos universos paralelos, optou por um menos ortodoxo, menos seguro, 
menos recompensador financeiramente, menos acalentador de consciência e, 
certamente, mais sujeito às indimensionáveis intempéries da vida política. Decidira-se, pois, por perseguir a glória do 
estadismo, ou fora, simplesmente, cumprir seu múnus kármico.  

 
Nascido nos idos de 1916, McNamara graduou-se na Universidade da Califórnia, logo partindo para o mestrado 

em Harvard. Lá, destacou-se como um promissor administrador de recursos, sendo imediatamente recrutado para 
servir a Força Aérea Americana, que, em 1943, concentrava seus esforços para definir os rumos da 2ª Guerra Mundial. 
No serviço militar, McNamara aplicou seus conhecimentos para criar métodos de avaliação e incremento de eficiência 
das missões de bombardeio lançadas pelos EUA no Pacífico. Promovido ao posto de Tenente em apenas três anos, 
deixa as forças armadas em 1946, tornando-se o mais jovem professor-assistente de Harvard à sua época. 
Posteriormente, fora convidado a assumir a presidência mundial da Ford Motors – o primeiro fora da linha de sucessão 
familiar. Sem tempo para respirar, fora convocado para compor a promissora geração de jovens líderes norte-
americanos que chegara à presidência dos Estados Unidos - a charmosa geração de JFK, a que se também 
convencionou chamar de Camellot. Sete anos depois, assumiria a direção do Banco Mundial. 

 
Presidente da Ford, Secretário de Defesa dos presidentes Kennedy e Johnson, presidente do Banco Mundial. 

Largou um promissor futuro acadêmico para assumir o controle gerencial de uma das maiores multinacionais da 
história da indústria. Largou um salário obsceno na presidência da Ford para servir a seu país. Foi largado da pasta 
beligerante da maior potência do mundo no início da decadência moral norte-americana e, em seguida, foi convidado 
para guiar o Banco Mundial na condução de suas políticas de assistência financeira, sendo um dos responsáveis pelo 
crescimento do prestígio e da relevância da instituição como promotora do desenvolvimento humano. Direta ou 
indiretamente, mandou matar homens aos milhares, tanto quanto ajudou a colocar em risco ou salvar as vidas de toda 
uma geração, possivelmente de todas as seguintes também. 
 

Pode-se dizer que a história pessoal de McNamara é marcada pela triste mancha da guerra, já que o mesmo 
afirma ser sua primeira lembrança, com apenas dois anos, a enorme festa nas ruas de São Francisco ao final da 1° 
Guerra Mundial. Seu caminho como funcionário da Força Aérea e como um dos mais brilhantes ocupantes da cadeira 
de Secretário de Defesa, parafraseadas as palavras de Henry Kissinger, parece, tão-somente, o cumprimento de uma 
sina. A longa vida do quase nonagenário McNamara, espectador ou artífice de processos decisórios conformadores da 
história humana contemporânea, homem que travou contato com quase todas as personalidades relevantes da 
segunda metade do século XX, é daquelas experiências terrenas que efetivamente merecem o lançamento de um sem-
fim de livros; ou, quiçá, de um filme.  

 
Pois que, no ano passado, o cineasta Errol Morris evita a perda de uma oportunidade singular, documentando 

a vida de “Mac” em curtos e longos 107 minutos. “Sob a névoa da guerra” (The Fog of War: Eleven Lessons From the 
Life of Robert S. McNamara, Estados Unidos, 2003) é o relato  (auto)biográfico de McNamara e de seu encontro com a 
história do engajamento internacional dos Estados Unidos. O filme tem como foco principal as lições aprendidas pelo 
entrevistado, sempre na delicada posição do homem público, durante a 2ª Guerra Mundial, a Crise dos Mísseis de 
Cuba, a Guerra do Vietnã e outras das passagens mais tensas da Guerra Fria. 
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Reunindo os melhores momentos de 25 horas gravadas de entrevista, Morris estrutura seu documentário sem 
dar tanta ênfase a critérios cronológicos, como a maioria das biografias (que é, no fundo, o que o filme pretende ser). 
Primando pelas experiências vividas em momentos específicos, a fita pode não satisfazer aqueles ávidos por conhecer 
mais do homem. O que vemos é o estrategista de guerra, com todo o brilho e crueldade inerentes ao papel, e não sem 
certa arrogância e sentimento de onipotência, tão comum aos homens que, em busca da paz ou de uma moral 
superior, erguem-se por trás das razões dos Estados e aceitam, com a resignação apropriada, os custos inerentes ao 
processo. Ou vice-versa.  

 
Do ponto de vista artístico, Morris furta-se deliberadamente de fazer arte: ele simplesmente deixa o velhinho 

falar à vontade. Recheando a tela com uma rica (e rigorosamente selecionada) documentação de imagens históricas e 
com uma locução de pouca relevância, perfilam-se 11 lições de vida de “Mac”, que fora do contexto podem soar como 
saídas de um livro de auto-ajuda ou de um guia falsificado de filosofia oriental. Várias delas chegam a ser mesmo 
bastante óbvias; e só o deixam de ser uma vez que são percebidas em seu contexto e do alto da experiência de quem 
verdadeiramente habitou o mundo. Em uma das mais interessantes dentre elas, McNamara aponta que agentes 
racionais, envolvidos em situações de risco e munidos de informações imperfeitas, nem sempre chegam a soluções 
racionais. O fio condutor do documentário é mesmo as tais 11 lições, cuja importância, evidente no título original e na 
estruturação filmográfica, perde-se na sutil falha de tradução para o português, que deixa de lado a referência aos 
ensinamentos. Ao final, fica resguardado ao espectador o direito de interpretar as lições como um manual de conduta 
para futuros estadistas ou como um simples receituário de como lidar com o ser humano. 

 
O filme também contém declarações potencialmente bombásticas que só adquirem credibilidade historiográfica 

se externadas por alguém que percorreu os corredores do poder com a desenvoltura do protagonista do documentário. 
E dessa mistura resulta que as lições simples, talvez mesmo banais, acabam por adquirir dimensão de corolários em 
tempos como os nossos. Alguns dados sobre o genocídio norte-americano no Japão chocam aqueles que acreditaram 
maniqueisticamente na vitória das democracias liberais sobre os fascistas na Segunda Guerra. A declaração de que a 
saída pacífica da Crise dos Mísseis de Cuba foi pura sorte assusta – “at the end we lucked out. We came that close to 
nuclear war”, diz o homem. A conversa reveladora com o Comandante Castro, ambos já em idade avançada, desnuda 
o estado de nervos dos tomadores de decisão nos dias do equilíbrio do terror nuclear. As duras constatações acerca do 
atoleiro de nome Vietnã põe-nos a refletir sobre o atoleiro de nossos tempos e os que podem vir por aí. 

 
Aos estudiosos da Crise dos Mísseis, da Guerra do Vietnã e da vida de McNamara, o filme poderá decepcionar. 

Isso porque perguntas fundamentais persistem, convenientemente, sem resposta. Não ficam claras, por exemplo, as 
exatas circunstâncias que envolveram sua saída do posto de Secretário de Defesa, dado que seu plano para o futuro 
do conflito no Vietnã colidia frontalmente com as aspirações de Johnson. Também não se esclarecem quais razões o 
teriam levado a se manter discretamente calado quando o Presidente Johnson decidiu levar os esforços de Guerra às 
últimas conseqüências, contrariando seus próprios alertas. Seria mera integridade, ou receio de exposição a fatos que 
deveriam restar confortavelmente sepultados? O filme opta pelo silêncio. 

 
“Sob a névoa da guerra” arrebatou a estatueta na cerimônia do Oscar 2004, na categoria de Melhor 

Documentário. Talvez porque, paradoxalmente, a despeito da falta de apelo estético ou a relativa despreocupação com 
o modo de apresentação, o simples fato de exibir um velhinho do gabarito de “Mac” prosar tão lucidamente sobre sua 
trajetória pessoal e a interseção dela com a história humana seja arte o suficiente.  

 
 

O CONVIDADO: Thiago Jabor é bacharelando em Direito pela Universidade de Brasília (UnB).  
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RREELLeeiittuurraass  
 
 

AA  ppoollííttiiccaa  eexxtteerrnnaa  nnoorrttee--
aammeerriiccaannaa,,  ppoorr  qquueemm  
eenntteennddee  ddeellaa  
 
  

AA  OOBBRRAA::    
 

KISSINGER, Henry. Does America need a foreign policy?: Toward a 
Diplomacy for the 21st Century. New York: Simon & Schuster, 2001. 
 
por Danilo Limoeiro 
 

São poucos os diplomatistas americanos que inspiram respeito e polêmica acerca de sua pessoa como o ex-
Secretário de Estado (de 1973 a 1977) Henry Kissinger. Sr. Kissinger é um daqueles tipos de homens que mesmo aqueles 
que o odeiam parecem nutrir-lhe uma certa admiração velada. Ademais das controvérsias, o único ponto consensual que se 
tem a respeito de sua pessoa é a robusta capacidade intelectual de analisar o modus operandi do sistema internacional, 
conjuntural ou estruturalmente.  

 
Não é diferente em Does America  Need Foreign Policy?. Nesta obra, Kissinger examina quais os principais desafios 

dos Estados Unidos quanto a sua posição ascendente no cenário internacional, assim como os desafios colocados à 
diplomacia convencional pelos desenvolvimentos tecnológicos da globalização; as implicações da modernização da China; os 
efeitos da queda rápida da Rússia de seu status de superpotência; os estranhamentos entre EUA e o bloco europeu, as 
relações, marcadas por ambigüidades, com a América Latina, África e Oriente Médio; a questão de se fazer das intervenções 
humanitárias um elemento da “Nova Diplomacia” e a perspectiva de que uma posição dominante dos EUA no cenário 
internacional ensejaria uma coalizão de países contra suas presumidas aspirações imperialistas. O livro data de antes do 
11/09 e, portanto, sente-se falta de apreciações sobre os desafios da Guerra contra o Terror para os EUA. Não obstante, 
algumas das análises são totalmente atuais e Kissinger chega a antecipar algumas dificuldades enfrentados pelos norte-
americanos no pós-11/09, como as fraquezas da Aliança Atlântica. 

 
Dentre outras, Kissinger se propõe a discutir, nas áreas temáticas apresentadas acima, as seguintes questões: 1) O 

que os EUA devem buscar prevenir, não importa o quão custoso seja? 2) Quais objetivos devem buscar, não importando a 
fragilidade do consenso internacional acerca deste objetivo, ou, se necessário, sozinhos? 3) Que objetivos estão inteiramente 
fora do alcance dos Estados Unidos? 

 
Vejamos o que Kissinger nos tem a dizer sobre alguns destes pontos. 
 
Quanto à Europa, Kissinger chama a atenção para os perigos da construção de uma União Européia cuja identidade é 

feita sobre a idéia de ser um contrapeso à hegemonia americana no cenário internacional. Esta idéia e uma eventual 
aproximação maior com a Rússia que com os EUA provocaria uma revolução nas relações transatlânticas, cuja erosão no 
longo prazo minaria os valores compartilhados que unem as sociedades ocidentais - e fariam com que estas relações se 
degenerassem em rivalidades do mesmo tipo das que foram responsáveis pelos principais conflitos europeus na história 
recente. É de interesse americano que a Europa se torne um participante mais ativo  nas decisões internacionais, mas deve 
ser evitado que sua identidade seja definida como oposição aos Estados Unidos.  
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Quanto à América Latina, Kissinger nos lembra que os gastos em armas em relação ao PIB nesta região são os 
menores do globo e que não há, atualmente, nem perspectiva de ocorrência, em futuro próximo, de corridas armamentistas 
entre os países desta região, o que representa uma vitória do ideário pacifista e da democracia nesta região. Segundo 
Kissinger, os países latino-americanos exibem grande probabilidade de entrar para o grupo das nações desenvolvidas. 
Todavia, não é só o otimismo que permeia a sua avaliação. Kissinger chama a atenção para o fato de que a democratização 
recente vivida no continente não foi acompanhada pelo desenvolvimento econômico. Este abismo entre os mundos da 
política e da economia pode prejudicar a estabilidade da região, bem como suas relações com os EUA. Novas formas de 
nacionalismos podem emergir, fundadas em ideologias anti-americanas e populismos autoritários, o que é particularmente 
evidente no caso da Venezuela de Chávez. Para que os EUA possam evitar tal situação, devem investir na integração 
econômica hemisférica através da ALCA, trazendo à tona as prosperidades que se esperam através deste processo de 
integração. 

 
Em particular sobre o Brasil, Kissinger, para quem o país caminha rumo ao status  de potência mundial, afirma que 

Brasil e EUA estão, nos principais níveis de relacionamento, em uma situação de disputa tácita. Várias lideranças brasileiras 
procuram a idéia de fortalecer o Mercosul no sentido de aumentar seu poder de barganha frente aos EUA, ganhar tempo 
sobre uma integração hemisférica e, aos moldes do que acontece na União Européia,  vêem uma América Latina unida como 
que contraposto à hegemonia americana. Kissinger ressalta que o relacionamento entre os dois países é por vezes marcado 
pela ambigüidade, já que, ao mesmo tempo em que ocorre uma política confrontacionista velada, Brasil e EUA sempre foram 
parceiros históricos. Assim, os EUA não têm motivo para se opor a um Mercosul que represente tão-somente uma integração 
comercial regional. Do mesmo modo, o Brasil não precisa de uma política confrontacionista com os EUA para afirmar sua 
eminência na região, tampouco de explorar as rivalidades de grupos regionais ou entre blocos internacionais.  

 
“Nada mais óbvio para o pensamento de um estrategista americano”, pode pensar o leitor sobre as proposições de 

Kissinger para a política européia e latino-americana dos EUA aqui dissertadas. Para sair do óbvio, vejamos, então, quais os 
debates da Teoria das Relações Internacionais que estão subjacentes aos argumentos de Kissinger. 

 
Kissinger pondera sobre o desafio de longo prazo para os Estados Unidos em concordância com a idéia de Kenneth 

Waltz de que a ascendência americana seria inevitavelmente seguida da formação de uma coalizão, objetivando 
contrabalancear seus poderio.105 Kissinger assume como natural que a preponderância norte-americana dê origem a 
iniciativas – como as provenientes da União Européia, da parceria estratégica entre China e Rússia, do Mercosul na América 
Latina ou as crescentes demandas para o aumento da autoridade do Conselho de Segurança da ONU – que pretendem servir 
como um contraponto, limitar a capacidade de ação dos EUA. Esta reação é inerente à posição hegemônica norte-americana 
e não seria evitada independente de qual curso a diplomacia americana tome.  

 
O dilema americano é então resumido por Kissinger da seguinte forma: os EUA devem reconhecer sua própria 

proeminência e ao mesmo tempo conduzir sua política como se estivessem vivendo em um mundo com diversos centros de 
poder. Nas palavras do autor, “America´s ultimate challenge is to transform its power into moral consensus, procoting its 
values not by imposition but by their willing acceptance in a world that, for all its seeming resistance, desperately needs 
enlightened leadership”. 

  
Ora, o desafio norte-americano é justamente transcender a inevitabilidade de uma coalizão anti-americana do 

modelo de Waltz, para chegar ao modelo proposto pela Teoria da Estabilidade Hegemônica de Gilpin, que argumenta que a 
existência de uma potência hegemônica disposta a arcar com os custos de liderança para o bom funcionamento da ordem 
econômica liberal internacional pode ser tolerável e mesmo desejável por parte das outras potências. 

   
Ainda, Kissinger está em consonância com a teoria proposta por Joseph Nye de que a política externa americana 

deve ter grande zelo pelo seu soft power, ou seja, a capacidade de fazer com que os outros tenham voluntariamente os 
mesmos interesses que os norte-americanos, através do compartilhamento dos mesmos valores. 

 
Cabe deixar no ar a pergunta: dados os desdobramentos da Guerra do Iraque – ou mesmo desde de seu início –, os 

EUA seguem para o caminho da transcendência exortada por Kissinger? 

                                                 
105 WALTZ, K. “Structural Rea lism After Cold War,” International Security 25 (2000). 
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Teste  aqui  seus  conhecimentos ! 
 

1. O mais antigo parlamento ainda em 
funcionamento foi criado: 

 
a) Na Islândia, em 930; 
b) Em Portugal, em 1139; 
c) No Reino Unido, em 1215; 
d) Na França, em 1324; 
e) Na Espanha, em 1492; 
 

2. O maior crescimento econômico em termos do 
PIB, no século XX, foi verificado: 

 
a) No Brasil; 
b) Em Taiwan; 
c) Na Coréia do Sul; 
d) Na Irlanda; 
e) Na Ucrânia 
 

3. De acordo com o clássico de Homero “A Ilíada”, 
Ifigênia, filha única do chefe grego Agamenon: 

 
a) Foi entregue como refém aos troianos, para 

sacramentar o cessar-fogo anterior ao 
estratagema do Cavalo de Tróia; 

b) Matou seu pai no imediato pós-Guerra, quando 
este violentou Helena; 

c) Foi sacrificada por seu próprio pai em honra da 
deusa Atena, para ensejar ventos favoráveis à 
viagem dos gregos; 

d) Foi assassinada, traiçoeiramente, pelo príncipe 
troiano Heitor; 

e) Salvou o troiano Páris, náufrago, e por este se 
enamorou.  

 
4. O nome “Brasil” surge pela primeira vez: 

 
a) Com os mercadores fenícios, que assim 

batizavam a tintura rubra extraída de um 
animal marinho; 

b) Com o ciclo de lendas medievais ligado à figura 
de São Brandão; 

c) Com os mercadores portugueses que 
traficavam madeira para a costa ocidental da 
África; 

d) Em lendas celtas, referentes a uma ilha mística 
que vagava pelo oceano; 

e) Em mapas chineses datados do século XI. 
 

5. “Se eu pudesse, colonizaria os planetas”. Esta 
frase foi proferida: 

 
a) Pelo Secretário de Defesa estadunidense 

Donald Rumsfeld; 
b) Pelo ex-líder chinês Deng Xiaoping; 
c) Pelo ex-imperador francês Napoleão 

Bonaparte; 
d) Pelo ex-chanceler alemão Otto Von Bismarck; 
e) Pelo ex-funcionário do governo britânico Cecil 

Rhodes. 
 

 
6. Segundo James Caporaso, a Teoria da 

Dependência teria “caído em desuso”: 
 

a) Devido à mudança de orientação política de 
seus expoentes (“esqueçam o que eu escrevi”, 
FHC); 

b) Graças às vigorosas críticas efetuadas pelas 
correntes liberais da Economia Política; 

c) Por conter em si problemas estruturais 
insuperáveis; 

d) Por ser incapaz de lidar com a “Globalização”; 
e) Devido ao puro desprezo do ambiente 

acadêmico anglo-saxão. 
 

7.  Uma alegoria popular na Teoria Política latino-
americana caracteriza como um “ogro 
filantrópico”: 

 
a) O Exército; 
b) Os “lobbies”; 
c) A sociedade civil; 
d) O Estado; 
e) O sistema tributário. 

 
8. A peça teatral “A Tempestade”, de William 

Shakespeare, supostamente teria sido inspirada: 
 

a) Pelo mito do “nobre selvagem”, de Jean-
Jacques Rousseau; 

b) Pelo clássico texto de Montaigne “Os Canibais”; 
c) Pelos relatos de viagem do alemão Hans 

Staden; 
d) Pelo movimento romântico alemão “Sturm Und 

Drung” (Tempestade e Fúria); 
e) Pelo “Príncipe”, de Maquiavel. 

 
9. A figura do Soberano, em Thomas Hobbes, é 

sumarizada como: 
 

a) Um déspota esclarecido; 
b) O “fixador de signos”; 
c) Um tirano, porém necessário para a superação 

da “guerra de todos contra todos”; 
d) O detentor do poder de vida e morte sobre 

seus súditos; 
e) O Leviatã. 

  
10. De acordo com uma das interpretações correntes 

da obra política de Immanuel Kant, a “intervenção 
humanitária” seria: 

 
a) Uma forma de exercício da tirania; 
b) Necessária para evitar um genocídio; 
c) Desejável como via de “civilização” de povos 

“bárbaros”; 
d) Vista como um passo adiante da evolução dos 

“povos imaturos” rumo à emancipação; 
e) Saudada como demonstração de “solidariedade 

cosmopolita”. 

QQQuuuiiizzz!!!   por Carlos Frederico Gama 

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