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I REFÁCIO

Com Quinhentos anos de periferia, o embaixador Samuel Pinhei-
ro Guimarães nos oferece um trabalho da melhor qualidade, em que apre-
senta um nítido quadro de como, desde os descobrimentos marítimos do
século 15, se formou no mundo moderno uma assimétrica relação cen-
tro-periferia, que se desdobra por várias fases históricas e desemboca,
depois da Segunda Guerra Mundial, no predomínio americano, como
única superpotência do mundo.

A relação centro-periferia pode se dar, como historicamente ocorreu,
quando mais de um sistema cêntrico atua no cenário internacional, forman-
do-se, concomitantemente, diversos sistemas periféricos. No século 19 e
primeiras décadas do 20, alguns países europeus atuaram como centros de
diversas áreas coloniais ou dependentes na África e na Ásia, os Estados
Unidos funcionando como o sistema cêntrico da América Latina e a Rús-
sia predominando sobre as regiões circunvizinhas. O sistema centro-peri-
feria persistiu, sob nova modalidade, durante a Guerra Fria, os Estados
Unidos e a União Soviética exercendo predominância cêntrica, em dife-
rentes patamares de hegemonia, sobre os integrantes de suas periferias,
respectivamente "o mundo livre" e o chamado "socialismo real".

A implosão da União Soviética e a dissolução de um sistema estru-
turado de comunismo internacional deixou os Estados Unidos, como
única superpotência e como o maior centro econôrnico-tecnológico do
mundo, em condições de potencialmente poder exercer uma incontestá-
vel hegemonia planetária. Tudo indicava que se iniciaria uma nova era
da história, sob a égide da Pax Americana. Tal situação, entretanto, não
obstante a óbvia predominância mundial dos Estados Unidos, não che-
gou a configurar uma estável e universal hegemonia americana. Por um
lado, a União Européia em continuado processo de incorporação de no-
vos membros, formou um sistema econômico-cultural de peso equiva-

* Este prefácio foi redigido antes de ser elaborado o posfácio.
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lente ao dos Estados Unidos e apresenta crescente tendência a se dotar
de um sistema autônomo e próprio de política externa e de defesa. Por
outro lado, a China de Deng Xiaoping e de seus sucessores, sustentando
por cerca de vinte anos uma extraordinária taxa de desenvolvimento, se
encaminha para se constituir em outra superpotência no século entrante
e já se configura como uma grande potência autônoma no sistema inter-
nacional. Há que se levar em conta, ainda o peso internacional dos paí-
ses que o embaixador Pinheiro Guimarães denomina de grandes países
periféricos, como Índia, Irã e Brasil, este por si e particularmente no âm-
bito do Mercosul.

Ademais de fatores externos de contenção de uma universal hege-
monia americana, operam, em sentido contrário a ela, decisivos fatores
internos. Trata-se, em última análise, do fato de que, a partir da guerra
do Vietnã, tanto por causa dela como pela intervenção de outros fatores,
rompeu-se o consenso nacional a respeito do papel a ser exercido pelos
Estados Unidos no mundo. Por razões diversas, o povo americano não
está mais disposto - como nos tempos de Theodore Roosevelt e mesmo
de Kennedy - a arcar com significativos sacrifícios financeiros ou em
termos de vidas e de esforços humanos para impor uma hegemonia mun-
dial americana. O Império Romano, de Scipião a Cesar e a Trajano, foi
conquistado pelas legiões romanas com a ativa participação dos roma-
nos de toda a Itália e das províncias romanizadas. Os impérios coloniais
europeus do século 19 e princípios do 20 tiveram grande apoio popular
nas respectivas metrópoles. O projeto hegemônico da elite de poder ame-
ricana tem de ser executado sem esse ativo respaldo popular, eventual-
mente se confrontando com objeções moralistas domésticas.

Os constrangimentos externos e internos precedentemente referi-
dos, constituem um sério obstáculo para a plena consolidação de uma
incontestável hegemonia mundial americana. Isso não obstante, como nos
mostra o embaixador Pinheiro Guimarães, os Estados Unidos estão de-
senvolvendo, com apreciável margem de êxito, uma política encaminhada
para consolidar e expandir sua preponderância mundial. Como tal ocor-
re? Pinheiro Guimarães nos indica, nas sucessivas seções de seu estudo
dedicadas às diversas estratégias dos Estados Unidos, os principais ob-
jetivos perseguidos pela elite de poder daquele país e as estratégias de
que para tal se vale.

Conviria introduzir dois importantes esclarecimentos. O primeiro
se refere ao fato de que as estratégias da elite de poder americana logram
apreciáveis margens de êxito independentemente de ativo suporte popu-
lar por duas ordens de circunstâncias. Uma, ostensiva, decorre do fato
de que, protegidos de retaliações militares por sua incontrastável superi-
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1!lld Idl'\I'\1I 1,11 h, IlIdus IJIII(\us podem infligir penalidade. intolerá-
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mente '( 10 III '11\ '111 ris' vida. americanas, como se pôde observar na
(Iucrra d olfo. A utra cir un tância que milita a favor da elite de po-
d 'r americana é o fato de qu ,presentemente, os Estados Unidos logra-
ram um nível de competitividade, em todos os setores relevantes, muito
uperior ao de qualquer outro país. Nessas condições, o processo de glo-

balização, que se está expandindo vertiginosamente, embora não tenha
sido deliberadamente engendrado pelos Estados Unidos, constitui de fato,
nos termos em que presentemente se realiza, a instauração de uma hege-
monia econômica mundial americana.

O segundo esclarecimento que importa introduzir, com sentido
oposto ao precedente, se refere ao fato de que a Pax Americana, distan-
temente do que ocorria com a Pax Romana, não se orienta para promo-
ver o bem-estar das províncias, mas para delas extrair os maiores bene-
fícios possíveis. Tal circunstância decorre do fato de os Estados Unidos
não alimentarem um projeto imperial, como Roma ou a Grã-Bretanha, e
sim um projeto hegemônico concebido, militarmente, em função de uma
invulnerabilidade assegurada por devastadora capacidade de retaliação
nuclear e, economicamente, em função de uma supercompetitividade
americana a se exercer num mundo sem entraves ao livre comércio.

As "províncias" do "Império Americano" são áreas em que os Es-
tados Unidos, assegurando-se livre acesso ao mercado local, dispõem de
condições de usufruírem os benefícios de sua supercompetitivid~~e ..Na
ótica americana, nada impede que os nativos elevem sua competitivida-
de ao nível americano. O Japão de certo modo assim o fez por largo tem-
po. Se não o fazem, se justifica que os Estados Unidos com eles mante-
nham relações desiguais de troca, vendendo produtos de alto valor agre-
gado e comprando os de baixo valor agregado. .

O regime de livre comércio entre um centro de altíssima compe~l-
tividade e uma periferia de baixa competitividade resulta, entretanto, SIS-

tematicamente detrimental para as "províncias". Não se forma, assim, nas
"províncias" do "império americano", a solidariedade com o sistema que
se formou entre Roma e as classes dirigentes e médias de suas provínci-
as. Foi essa solidariedade que deu ao Império Romano a enorme e longa
estabilidade de que gozou. É certo que as províncias do império roma?o
foram, originariamente, obtidas por conquista militar, à qual se seguJ~,
via de regra, um período altamente espoliativo. Passado esse período, cuja
duração foi sempre relativamente curta, o sentido legalista e equânime
da cultura política romana introduziu, com ojus gentium e o praetor pe-
regrinus, um sistema de administração racional e eqüitativa das provín-
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cias, com proteção judiciária dos direitos individuais e livre movimen-
tação de pessoas e bens, sem nenhum privilegiamento de Roma, relati-
vamente às províncias.

Mostra o embaixador Pinheiro Guimarães como, dentre todas as re-
giões que formaram o "mundo livre", ou seja, a periferia do sistema he-
gemônico americano, a América Latina se caracteriza por ser aquela em
que é mais vantajosa a relação "custo-beneficio" para o respectivo siste-
ma cêntrico. Dotados de absoluta superioridade competitiva em todos os
setores relevantes - e dispondo de artificiosos meios para se defenderem
em setores em que são menos competitivos, como o siderúrgico - os Es-
tados Unidos buscam, através da Alca, instituir um regime de livre co-
mércio para todo o hemisfério ocidental, de sorte a assegurarem o con-
trole oligopolístico de um dos maiores mercados do mundo e o que pro-
mete mais rápida e ampla expansão da demanda de bens duráveis de con-
sumo. Estando o México já inserido no NAFTA e sendo os Estados da
América Central e do Caribe de absoluta dependência para com os Esta-
dos Unidos, a Alca visa à conquista da América do Sul e, nesta, de seu
principal mercado, que é o Brasil.

O projeto Alca, a despeito da habilidade diplomática de que se re-
veste sua apresentação, representaria, se endossado pelos países mem-
bros do Mercosul, a liquidação dessa importante e exitosa iniciativa de
um mercado comum regional. É preocupante o fato de que os partícipes
do Mercosul, plenamente conscientes dos letais efeitos da Alca, ainda
estejam preferindo se proteger com táticas protelatórias, em vez de frontal
e objetivamente declararem que sua eventual participação na Alca somen-
te se dará quando o nível médio de competitividade de Mercosul for equi-
valente ao dos Estados Unidos.

Vale assinalar, a respeito do Mercosul, duas relevantes considera-
ções. A primeira diz respeito ao fato de que o Mercosul não é apenas um
sistema que ampliou, extraordinariamente, o comércio exterior de seus
membros, representando o principal mercado do Uruguai e do Paraguai
cerca de 40% do Argentino e quase 20% do brasileiro. Mais do que um
mercado comum, o Mercosul é o principal instrumento para promoção
dos interesses internacionais de seus partícipes e exerce um imenso efeito
multiplicador sobre a influência que cada um deles - inclusive o Brasil
- poderia individualmente ter no sistema internacional.

A segunda importante consideração relativamente ao Mercosul é o fato
de que esse sistema constitui uma condição sine qua non para permitir que
seus partícipes identifiquem aqueles seus setores econômicos que dispõem
de potencial para alcançar níveis internacionais de competiti vidade e, assim,
possam atuar de sorte a que logrem, em futuro não distante, se inserir com-

12 Samuel Pinheiro Guimarães

1ll'llIivlllll'lll'll11fllO'CS d gl balizaçã , ra crn acclcrada cxpan ão.
Pinh iro Guimarães conclui seu excelente estudo sobre os proble-

IllHSda periferia mostrando a necessidade, por parte dos grandes Esta-
dos p riféricos, de articularem uma cooperação estratégica, de sorte a
d ,C nder interesses comuns e lograrem superar os constrangimentos ex-
lemos que obstaculizam seu desenvolvimento, assim "escapando da con-
dição periférica".

As lúcidas conclusões do embaixador Pinheiro Guimarães reque-
rem uma reflexão final sobre as condições de possibilidade, em termos
internacionais, de superação da condição periférica. Consigne-se, desde
logo, que os constrangimentos internacionais não são superáveis por um
país periférico se este não dispuser de satisfatórias condições domésti-
cas. Tais condições implicam, ademais de requisitos diversos, como massa
crítica de recursos naturais e humanos, satisfatório nível educacional,
elevada taxa de interação interna e espírito de iniciativa, uma consisten-
te vontade política coletiva. Independentemente desses requisitos, entre-
tanto, apresentam-se os constrangimentos externos decorrentes da rela-
ção centro-periferia. Como superar tais constrangimentos? Como, inclu-
sive, sob o influxo desarticulador exercido por tais constrangimentos
externos, lograr atender, satisfatoriamente, aos requisitos internos pre-
cedentemente referidos?

O problema em jogo diz respeito ao tipo de ordem mundial que
venha a se constituir, depois de o colapso de União Soviética ter dado
um fim ao precedente regime bipolar que regulava o mundo. O mundo
presentemente se defronta com duas possibilidades alternativas de regu-
lação internacional; a consolidação e universalização da PaxAmericana
ou a consolidação e universalização de um sistema multipolar, sob a égide
das Nações Unidas. Esses dois modelos de ordem mundial se confron-
tam presentemente. A elite de poder americana manejando a "Aliança
Atlântica" nas condições posteriores à implosão da União Soviética, dela
fez um dos principais instrumentos de sua hegemonia mundial. O cor-
rente processo de globalização favorece, economicamente, essa hegemo-
nia. O projeto Alca, se prevalecer, a consolidará decisivamente no he-
misfério ocidental.

Não obstante esses importantes eventos e fatores a favor da Pax
Americana, relevantes forças internacionais operam em favor de uma or-
dem mundial multipolar, sob a égide das Nações Unidas. Tal situação de-
COITe,de um modo geral, da evolução da União Européia, particularmente
com relação a seus partfcipes mais "europeus" e menos "atlânticos", que
constituem o grupo de países que adotou o euro. Decorre do acelerado de-
senvolvimento da China, da inevitável futura reorganização da Rússia e

Quinhentos ano cI p riferia

-

13



do peso dos "grandes Estados periféricos", entre os quais o Mercosul. Essa
alternativa é extremamente favorecida pelo fato de a elite de poder ameri-
cana não lograr compatibilizar o interesse nacional dos Estados Unidos com
os interesses gerais do mundo, enquanto o oposto se dá com as forças que
militam a favor de uma ordem mundial multipolar.

Importa constatar, finalmente, o fato de que o povo americano e os
importantes setores daquele país que aspiram a contribuir para uma ordem
mundial racional e eqüitativa favorecem um modelo multipolar, em que
os Estados Unidos preservem devidamente seus interesses nacionais, em
detrimento de um imperialismo americano que implicaria, necessariamente,
a violação dos valores ético-culturais da tradição liberal americana, de Je-
fferson a Kennedy e Clinton.

A principal estratégia dos grandes Estados periféricos, para asse-
gurar condições internacionais favoráveis, consiste em ativamente con-
tribuir para o prevalecimento de uma ordem mundial multipolar. Um es-
treito e urgente entendimento político entre o Mercosul e a União Euro-
péia - contornando inicialmente questões difíceis como o protecionis-
mo agrícola - em vez de uma suicida adesão à AJca, é condição necessá-
ria para a construção de uma ordem mundial multipolar, no trânsito des-
te para o século entrante.

HÉLIO JAGUARIBE
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DUÇAO

o sistema e a dinâmica internacional têm sido descritos e interpre-
tados como resultado de um processo benéfico de crescente globaliza-
ção, interdependência e progresso econômico, de que participam e ~e
beneficiam, material e espiritualmente, cada vez mais e de forma mais
democrática, todos os indivíduos em todos os países. As sociedades e os
indivíduos que porventura não se beneficiam do progresso são, eles mes-
mos, de acordo com essa imagem, devido a seu arcaísmo, autoritarismo;
incompetência e ignorância, os únicos e exclusivos culpados por sua sorte
infeliz, neste mundo deslumbrante e pleno de maravilhas. Paradoxalmen-
te, indivíduos e países se encontram sujeitos à ação maléfica, diabólica e
inexplicável do terrorismo, do narcotráfico ~ da violênc.ia, ~rbana ...

Todavia, para os grandes Estados e sociedades penfencas, sujeitos
a crescentes desigualdades internas e externas, a choques súbitos e à vi-
olência de sociedades mais poderosas, tal interpretação ilusória não é
adequada, nem suficiente, nem útil. ...

Os grandes Estados que se encontram na perifena do sistema 111-

ternacional apresentam diferenças significativas como sociedades e Es-
tados, o que em parte explicaria o isolamento recíproco, caracterizado
pela fragilidade de seus vínculos políticos e econômicos. ~ outra ra~ão
para esse isolamento e fragilidade se encontra em suas estreitas relaçoes
com certos países, resultado da evolução do sistema internacional, con-
duzida pela dinâmica de seu centro.

Apesar de suas diferenças, tais grandes Estados situam-se numa
categoria especial quando se examina o conjunto de países qu~ constitu-
em a periferia do sistema político e econômico capitalista mundial e quan-
do se os compara com os Estados que integram o núcleo do sistema.

Essa categoria de países, a que pertence o Brasil, e a que denomi-
namos de "grandes Estados periféricos", defronta-se com um cenário
internacional que resulta de um processo histórico e que se organiza em
torn de "estruturas hegemônicas de poder", as quais têm em seu núcleo
n. "E: tad c ntra is''.
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As características do cenário internacional, suas tendências e con-
tradições principais, as estratégias de expansão de poder daquelas estru-
turas hegemônicas e, por fim, os objetivos dos grandes Estados periféri-
cos são o tema deste ensaio. É necessário desenvolver uma interpreta-
ção mais realista dos fenômenos de nosso tempo, de como estes atingem
as sociedades periféricas e de quais são os reais desafios diante delas.

Para atingir seus objetivos estratégicos, os grandes Estados perifé-
ricos, e entre eles o Brasil, têm de enfrentar os desafios portentosos que
são representados por suas vulnerabilidades externas e suas disparida-
des internas e, enquanto os enfrentam, têm de construir regimes demo-
cráticos genuínos e duradouros. Somente vencendo tais desafios serão
capazes de vir a integrar aquelas estruturas hegemônicas ou deixar de estar
a elas subordinados.

O dilema é que os grandes Estados periféricos ou enfrentam esses
desafios, com habilidade e determinação, e nesse esforço manterão um
relacionamento complexo, tenso e difícil com aquelas estruturas hege-
mônicas, ou não os enfrentam, permanecendo em situação de crescente
inferioridade, devido à acelerada concentração de poder econômico, po-
lítico e militar e, com isso, sofrerão processos de estagnação econômica
interna, de instabilidade política e de eventual fragmentação territorial.
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TADOS PERIFÉRICOS:
CONTRASTES
E SEMELHANÇAS

CONTRASTES
Os grandes países periféricos são sociedades e Estados que exibem

diferenças extraordinárias.
Alguns, como a Índia, são sociedades de civilização não-ociden-

tal, de origem milenar e consolidada. Outros, como o Brasil, são socie-
dades de raízes ocidentais, recentíssimas e em processo de formação.

Todavia, recentes ou antigas, homogêneas ou heterogêneas, todas
as sociedades periféricas se encontram sujeitas ao impacto ininterrupto
das idéias, dos costumes e das políticas geradas no centro da sociedade
internacional, difundidos pelos meios globais de comunicação. Ainda
assim, e apesar da pretensa e apregoada internacionalização das idéias e
das culturas que estaria sendo gerada pelo processo de globalização, seu
desconhecimento recíproco, mesmo entre suas elites mais educadas, é
quase total quanto a seu cotidiano e, ainda mais, quanto ao conhecimen-
to mais complexo e sofisticado de suas sociedades.

As sociedades periféricas se encontram isoladas entre si e se vêem
umas às outras pelos olhos vigilantes dos países centrais. O fato de se
verem umas às outras pelos "olhos de terceiros" é patente quando se ve-
rifica a escassez e até a inexistência de estudos de nacionais de um país
periférico sobre aspectos de outro, mesmo quando vizinhos, como no caso
da Argentina em relação ao Brasil e vice-versa. Enquanto isso, é notório
o esforço permanente dos países centrais em estudar a periferia e formu-
lar sobre ela suas próprias visões, como herança das necessidades de

ntrole do período colonial, visões que são difundidas e absorvidas pela
própria p rif ria.
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berço de religiões e filosofias, enquanto outras, como é o caso do Brasil
e da Argentina, são sociedades que sempre importaram ideologias oci-
dentais.

Algumas dessas sociedades são multirraciais, com numerosos idi-
omas e dialetos, como é o caso da lndonésia e da Índia, com significati-
vas desigualdades de gênero e de classe, cristalizadas em costumes mi-
lenares.

Outras sociedades periféricas se encontram sob profunda influên-
cia religiosa, que se manifesta na própria organização do Estado, como
o Irã, ou se encontram às voltas com formidáveis conflitos de natureza
religiosa, como é o caso da Índia.

O Brasil é um grande Estado periférico que se distingue em espe-
cial por ser uma sociedade de origens plurirraciais, que passa desde seu
início por processos de profunda miscigenação, na qual a origem étnica
ou religiosa por si só não "classifica", e caracteriza-se pela presença de
um idioma único e pela ausência de conflitos territoriais, tanto internos
quanto externos.

Os grandes Estados da periferia, e disso não escapa o Brasil, apre-
sentam enormes disparidades de renda e de propriedade, de riqueza e de
pobreza, de cultura e de barbárie. Apesar disso, em sua história recente,
o Brasil, se comparado aos demais Estados periféricos, até recentemen-
te apresentava um grau mais elevado de mobilidade social e espacial.

Certos Estados da periferia, em especial os da Ásia, correspondiam
a sociedades milenares e a Estados estruturados quando foram invadidos
e conquistados pelas potências ocidentais. Alguns desses Estados, como a
China, haviam alcançado notável progresso científico e tecnológico e exi-
biam sofisticação cultural e complexidade social muito superiores àque-
les atingidos pela Europa. Somente a revolução industrial e seu impacto
sobre os armamentos, mas em especial as inovações européias em matéria
de organização militar, viriam a permitir a conquista colonial.

Em alguns casos, o futuro grande Estado periférico foi conquista-
do por uma potência que viria a se tornar hegemônica, como ocorreu com
a Índia em relação à Inglaterra; nesse caso, se poderia inclusive dizer que
o Estado indiano foi uma criação do colonialismo. A imposição gradual
do domínio inglês fomentou conflitos entre as suseranias locais, com al-
gumas das quais os ingleses se aliaram. Por sua vez, a Índia como Esta-
do surgiu como instrumento de união das populações daquela região con-
tra o domínio britânico, branco, herético, alienígena e explorador. Ainda
assim, o fim do domínio inglês fez surgir dois Estados, Índia e Paquis-
tão, do qual se desmembrou o de Bangladesh.
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Em contraste com a situação asiática e árabe, nos casos da Africa
subsaárica e das Américas - com a exceção notável dos impérios inca e
a tcca - as populações autóctones eram reduzidas, estavam dispersas em
vastos territórios e possuíam organização social e política primitiva, sem
linguagem escrita.

A primeira grande área, ao sul do Saara, foi fragmentada artificial-
mente em dezenas de Estados e deu origem a apenas quatro grandes Es-
tados periféricos: Nigéria, Angola, Congo e Moçambique. Tais Estados,
até mesmo devido à sua importância estratégica, foram vitimados por
guerras tribais ou civis, longas e destrutivas, incentivadas pelas estrutu-
ras hegemônicas, e neles, inclusive por essa razão, não surgiram parques
industriais significativos.

No cone sul da África, o caráter hediondo do apartheid, o conflito
com os países vizinhos, a política de apoio a Portugal e, mais tarde, a in-
tervenção militar sul-africana em Angola e Moçambique provocaram o
embargo econômico e militar da África do Sul, imposto pelas Nações
Unidas, que levou a reais ou temidas dificuldades de suprimento. Para-
doxalmente, o apartheid, ao provocar o embargo e a mentalidade de "cer-
co interno e externo", levou a um esforço de desenvolvimento tecnoló-
gico, à construção de um parque industrial mais diversificado e menos
dependente do exterior e, com o fim do domínio branco, à criação do
Estado periférico negro mais poderoso.

Na futura América Latina, as populações autóctones foram domi-
nadas por potências européias, Espanha e Portugal. Essas potências eram
hegemônicas nos mares no século 16, mas não superaram a etapa mer-
cantil de sua evolução capitalista devido à celebração de tratados desi-
guais com a Inglaterra, como o de Methuen, à resistência religiosa às idéi-
as modernas e à espoliação colonial, que lhes deu a possibilidade de sub-
sistir sem desenvolver suas forças produtivas. Essas potências arcaizan-
tes estruturaram aquelas populações como sistemas políticos e econômi-
cos coloniais em regime de monopólio comercial e de proibição de de-
senvolvimento industrial e cultural. Esse foi o caso do Brasil. As colôni-
a da Arnéri a atina, ao se transformarem em Estados, após sua inde-
P ndên ia das nrcni 'as m trópoles coloniais porforçadas guerras napo-
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leônicas, rapidamente se colocaram sob a proteção inglesa, assumindo
um status semicolonial devido aos tratados que celebraram.

O holocausto nazista, a criação de Israel e a importância estratégi-
ca do petróleo e do gás natural para a Europa e para os Estados Unidos
tornaram o Oriente Próximo e o Norte da África uma região vital para os
processos políticos internos norte-americano e europeu e as colocaram
sob a atenção e a intervenção vigilante das estruturas hegemônicas.

O fundarnentalismo islâmico anti-sionista e o fundamentalismo si-
onista antiárabe, ambos paradoxalmente estimulados e alimentados pe-
los Estados Unidos, colocaram a região em um dilema insolúvel, que "jus-
tifica" uma intervenção americana permanente. O grande Estado perifé-
rico que aí surge, beneficiado pelo seu relativo afastamento geográfico
do centro nevrálgico da região e pela sua proximidade com Estados islâ-
micos ex-soviéticos, é o Irã.

Os Estados asiáticos da periferia, entre eles a China, a Indonésia e
a Índia, desenvolveram longas e notáveis lutas anticolonialistas e atingi-
ram sua independência após a Segunda Guerra Mundial, cerca de 130
anos depois da América Latina. No momento de sua independência, tais
Estados se encontravam geopoliticamente distantes do novo centro he-
gemônico de poder, os Estados Unidos. Encontram-se, porém, uns e ou-
tros e, desde então, cercados por Estados que percebem como hostis ou
poderosos.

O Brasil transitou de uma situação colonial para a independência
por um ato de outorga política, mesmo que em certas regiões tenha havi-
do importantes combates para expulsar os portugueses, havendo concen-
trações de tropas de maiores proporções do que as ocorridas na indepen-
dência da América Hispânica. O Brasil, após a independência e devido
ao modo como ela foi articulada, se manteve dentro da mesma esfera de
influência hegemônica inglesa a que se ligava anteriormente, pela via
interposta e parasítica de Portugal. Afastado e distante de seus vizinhos
hispânicos pela floresta e por amplas regiões desabitadas de fronteiras,
enfrentou e enfrenta rivalidades, em menor grau e veladas, ao sul, no Rio
da Prata, mas se encontra, desde sua origem, na zona geográfica de in-
fluência daquela que viria a se constituir na superpotência única, que são
hoje os Estados Unidos.

Quase todos os grandes Estados da periferia - na Ásia, na África,
no Oriente Próximo e na América Latina - sucumbiram ao autoritaris-
mo militar, aliás com o beneplácito, o estímulo e o apoio das estruturas
hegemônicas. A exceção notável foi a Índia, uma democracia parlamen-
tar que, apesar das disparidades econômicas, das tensões religiosas e ét-
nicas e dos conflitos externos, não sucumbiu ao autoritarismo militar,
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imes autoritários militares, ou civis sob controle militar.
Estados asiáticos, em especial a Índia, por sua tradição de luta an-

ticolonial, anti-racista, pacifista e desarmamentista, estiveram na linha
de frente da organização e da militância do Movimento Não-Alinhado
(MNA), que se inaugurou, em 1955, com a Conferência de Bandung, na
Indonésia. Os Estados africanos e árabes, que, em parte, devem sua ori-
gem à luta política do MNA, participaram daquele Movimento, mas com
atuação discreta, com exceção do Egito, da Argélia e da Nigéria.

Os Estados da América Latina, e entre eles o Brasil, não participa-
ram do MNA (com a exceção da Argentina e do México) e, ao exercita-
rem políticas que oscilaram entre períodos de alinhamento ocidental e,
por vezes, anticomunista militante e períodos de razoável isenção perante
a Guerra Fria, tiveram, de forma geral, postura de distanciamento e até
de desconfiança e crítica em relação ao Movimento Não-Alinhado. Tal
postura decorria, em grande medida, do fato de as iniciativas políticas
do MNA quanto a Israel, ao apartheid e a Cuba serem consideradas como
hostis pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, por sua vez aliados tradi-
cionais dos governos oligárquicos e militares latino-americanos.

SEMELHANÇAS
Apesar de notáveis diferenças, o Brasil compartilha semelhanças e

interesses comuns com certos Estados da periferia justamente por ser,
como eles, um "grande país periférico", o que os distingue, radicalmen-
te, dos países médios e pequell0s da periferia.

Grandes Estados periféricos são aqueles países não-desenvolvidos,
de grande população e de grande território, não-inóspito, razoa velmen te
passível de exploração econômica e onde se constituíram estruturas in-
dustriais e mercados internos significati vos.

A importância econômica efeti va de uma população numerosa de-
pende de seu nível educacional, de saúde e de sua produtividade (que
depende, por sua vez, do estoque de capital) e, portanto, de sua renda.
Ainda que os indicadores de educação, saúde e produtividade desses
países não sejam altamente positivos, é inegável que uma população nu-
merosa, num território extenso, traz, em si, um grande potencial econô-
mico, científico, tecnológico, militar e político.
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A população numerosa possibilita, em princípio, desenvolver um
maior número de atividades produtivas e, em cada uma delas, atingir es-
calas econômicas mínimas de produção. Do mesmo modo, a eventual cons-
trução de um mercado interno mais amplo, diversificado e dinâmico pode
reduzir a dependência do mercado externo, a vulnerabilidade do sistema
econômico a choques exógenos e, em conseqüência, pode reduzir a possi-
bilidade de oscilações bruscas nos níveis de bem-estar da população e em
sua trajetória de desenvolvimento. O uso da palavra "construção" não é
fortuita, pois sem uma política orientada com persistência para esse obje-
tivo não pode surgir um mercado interno amplo, diversificado e dinâmico
na periferia.

A ocorrência de indivíduos altamente dotados - ainda que para se
efetivar dependa de fatores como níveis de escolaridade e renda - cresce
com a população e gera efeito importante sobre as atividades de pesquisa
científica e tecnológica. Estas, por sua vez, são atividades sujeitas a eco-
nomias de escala e necessitam de um mercado garantido mínimo estável
para aumentar a probabilidade de recuperação dos investimentos feitos. Tais
investimentos são de alto risco devido ao custo dos equipamentos sofisti-
cados, da aleatoriedade de resultados e do tempo longo de sua maturação.
Por outro lado, a atividade militar moderna depende cada vez mais da pes-
quisa científica e tecnológica para o desenvolvimento de seus armamen-
tos. Sem uma razoável autonomia quanto ao suprimento doméstico e ca-
pacidade de aperfeiçoamento do equipamento bélico lato sensu, qualquer
organização militar está sujeita a "estrangulamento" externo pela interrup-
ção do suprimento de peças de reposição e de munição.

O território extenso e passível de exploração econômica implica a
possibilidade de ocorrência de maior variedade de recursos minerais, de
maior biodiversidade, de produção agrícola diversificada, de maior ne-
cessidade de pesquisa e atividade espacial, de telecomunicações e aero-
náutica, áreas de ponta do desenvolvimento tecnológico e econômico.
Essas potencialidades da sociedade em território extenso, caso explora-
das, acarretam menor dependência em relação ao abastecimento exter-
no de energia, de alimentos e de insumos industriais. Uma menor depen-
dência, agregada à maior importância relativa do mercado interno, pode
reduzir não só a vulnerabilidade do sistema econômico a choques exter-
nos mas também sua vulnerabilidade a pressões políticas e militares exó-
genas.

O desenvolvimento de todas as potencialidades decorrentes de po-
pulação numerosa e de território extenso traria efeito notável sobre a ca-
pacidade econômica e o potencial militar e, em conseqüência, sobre a
capacidade de exercer influência política nos âmbitos regional e mundial.
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ampla e diversificada em nível internacional, com menor vulnerabilida-
ti ' a choques e pressões externas, que distinguem os grandes países pe-
ri féricos dos demais países da periferia.

Os países médios, mas muito especialmente os pequenos Estados
da periferia, ainda que sejam capazes de acumular capital, desenvolver
tecnologia e alcançar altos níveis de bem-estar, terão, devido às limita-
ões de sua população e território, de desenvolver graus mais elevados

de especialização produtiva e de depender em maior medida de insumos
c de bens finais do mercado mundial e de nele colocar parcela maior de
sua produção. Por esse motivo, os países médios, e ainda mais os peque-
nos, mini e microestados, estarão mais sujeitos a choques, naturais ou
artificiais, e a pressões externas, tanto políticas como econômicas. São
mais vulneráveis e dependentes das estruturas hegemônicas de poder e
mais sujeitos aos efeitos da evolução dos grandes fenômenos que carac-
terizam o cenário internacional.
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ESTRUTURAS HEGEMONICAS

o cenário e a dinâmica internacional em que atuam os grandes Es-
tados periféricos não são novos e imparciais, mas se organizam em tor-
no de estruturas hegemônicas de poder político e econômico. Essas es-
truturas, resultado de um processo histórico, beneficiam os países que
as integram e têm como principal objetivo sua própria perpetuação.

Assim, as sociedades, os Estados e os governos nunca iniciam sua
atuação internacional a partir da "estaca zero", com os mesmos direitos,
deveres e iguais oportunidades. Apesar da opinião de alguns analistas,
esses não são cenário e dinâmica em que os Estados, ao sabor dos ven-
tos e com plena independência, organizam alianças e participam de es-
truturas, escolhendo a cada momento seus aliados para atingir seus ob-
jetivos.

O conceito de estruturas hegemônicas é preferível ao de Estado
hegemônico. Por Estado hegemônico se pode entender aquele Estado que,
em função de sua extraordinária superioridade de poder econômico, po-
lítico e militar em relação aos demais Estados, está em condições de or-
ganizar o sistema internacional, em seus diversos aspectos, de tal forma
que seus interesses, de toda ordem, sejam assegurados e mantidos, se
necessário pela força, sem Potência ou coalizão de Potências que possa
impedi-Ia de agir.

Essa era, por exemplo, a situação dos Estados Unidos no imediato
pós-Guerra. Naquele momento, em 1946, o produto interno bruto ame-
ricano era superior a 50% do produto bruto mundial. Sua estrutura eco-
nômica não somente não havia sido atingida fisicamente como havia
passado por extraordinário desenvolvimento tecnológico, impulsionado
pelas necessidades da guerra.

As tropas americanas ocupavam os países do Eixo, os administra-
vam e estavam estacionadas, em grande número, em bases em países ali-
ados - como a França e a Inglaterra - e em todos os continentes. Os Es-
tados Unidos haviam demonstrado ao mundo sua liderança científica e
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tecnológica e a determinação política de utilizá-Ia, bombardeando nucle-
armente, com intervalo de três dias, as cidades de Hiroshima e Nagasaki.
Os Estados Unidos detinham mais de 50% das reservas de ouro do mun-
do e eram importantes credores dos países aliados, inclusive da União
Soviética, bem como dos países inimigos, devido às reparações de guer-
ra. Enquanto isso, a guerra havia humilhado ou devastado as antigas po-
tências européias em termos de perdas de vidas, deslocamento de refu-
giados e destruição da infra-estrutura e do estoque de capital produtivo.
A periferia dos impérios coloniais era ainda não-industrializada, e sem
maior importância militar ou tecnológica.

Os Estados Unidos estavam em condições de hegemonia, reunin-
do condições historicamente sem precedentes para tentar mais uma vez
reorganizar o sistema político, econômico e militar internacional. Nessa
tarefa, se engajaram através do projeto de segurança coletiva das Nações
Unidas.

É possível "atenuar" alguns dos aspectos daquela definição de Es-
tado hegemônico para relativizá-Ia: não é necessária a superioridade ab-
soluta de um Estado sobre os demais para caracterizá-Io como hegemô-
nico. É possível aceitar algumas limitações de sua capacidade de ação,
em casos não-essenciais. Um dos aspectos da condição de hegemonia é
que o Estado é hegemônico na própria medida em que tem condições de
abdicar de algumas vantagens que sua hegemonia lhe confere a curto
prazo, em benefício do objetivo maior de garantir o conjunto de seus in-
teresses a longo prazo.

Dessa forma, foi justamente a situação de hegemonia americana no
pós-guerra que levou o governo americano a permitir ao Japão o exercí-
cio de uma política comercial protecionista e de uma política de investi-
mentos que discriminava o capital americano. Essa leniência americana
permitiu ao Japão chegar a construir uma das três maiores potências eco-
nômicas e tecnológicas do mundo, hoje concorrente dos Estados Unidos
e com o qual tem conflitos econômicos notáveis. Os Estados Unidos per-
mitiram tais políticas e, para ajudá-Ias, até mesmo abriram, com a gene-
rosidade possível a uma potência hegemônica, seu mercado durante dé-
cadas aos produtos japoneses, com o tríplice objetivo de criar uma "vi-
trine" de prosperidade capitalista em frente à China, que se tornara co-
munista em 1949; de criar uma plataforma de abastecimento industrial-
militar para suas forças na guerra da Coréia, entre 1950 e 1954 e, final-
mente, para criar condições econômicas que enfraquecessem o podero-
so movimento sindical socialista japonês.

A mesma constelação de interesses de longo prazo de potência hege-
mônica levou os Estados Unidos ao projeto de reconstrução da Europa. Tal
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(01 :AN). Plan Marshall foi um enorme programa de doações e de inves-
timentos privados, inclusive em países até recentemente inimigos encarni-
çados e diabolizados, como aAlemanha. A CEE correspondia a um sistema
protecionista, "permitido" pelos Estados Unidos, no interesse maior de cons-
truir uma barreira política à instalação, até pelo voto, de regimes socialistas
ou simpatizantes em países em que os comunistas tinham sido decisivos na
resistência contra o nazismo. Já a OTAN construiu uma barreira militar à
União Soviética, barreira cuja existência legitimou a presença permanente
de tropas americanas na Europa, fato inédito historicamente.

Segundo alguns analistas, por não existir hoje um Estado claramen-
te hegemônico, o cenário internacional poderia ser melhor descrito como
apresentando uma unipolaridade militar (hegemonia) americana; uma
multipolaridade econômica competitiva (ausência de hegemonia), compos-
ta pela chamada "tríade": Estados Unidos, Japão e União Européia e um
condomínio político exercido pelos membros permanentes do Conselho
de Segurança das Nações Unidas.

Outros analistas insistem em que o papel dos Estados é cada vez
menor no cenário internacional e que estariam eles sendo rapidamente
substituídos por empresas multinacionais, transnacionais, globais, que
"eliminariam", na prática, as fronteiras e que desconsiderariam as legis-
lações e políticas nacionais, de qualquer Estado e, com maior razão, dos
Estados periféricos.

Esses pontos de vista não levam em conta que os interesses econô-
micos das grandes empresas sempre estiveram vinculados aos Estados,
de uma forma ou de outra, desde o Comitê dos XXI da República Ho-
landesa até as grandes companhias inglesas de comércio e às corpora-
ções transnacionais americanas de hoje. Todavia, as megaempresas atu-
ais não têm como se transformar em organismos legislativos e sanciona-
dores legítimos, isto é, aceitos pela sociedade, os quais serão sempre in-
dispensáveis enquanto houver competição e conflito entre empresas, clas-
ses, grupos sociais, étnicos, religiosos etc.

As funções precípuas do Estado - além da defesa do território e de
sua soberania - são: legislar, isto é, criar normas de conduta; sancionar,
isto é, punir os violadores dessas normas; dirimir conflitos sobre sua in-
terpretação e, finalmente, defender os interesses de seus nacionais e de
suas empresas quando estas se encontram sob jurisdição estrangeira.

Tais funções estatais são radicalmente distintas das funções das "em-
presas", que são produzir e distribuir bens de forma privada, a partir do
mercado. A emergência de agências supranacionais, estruturas de nature-
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za estatal, não extingue nem modifica a necessidade daquelas funções do
Estado nem invalida o raciocínio acima. No passado, como ilustra o exem-
plo alemão, pequenos Estados soberanos ou semi-soberanos se uniram para
formar entes estatais maiores e, assim, melhor defender os interesses pú-
blicos e privados dos membros de sua sociedade, indivíduos ou pessoas
jurídicas. Portanto, o fenômeno "supranacional" não é novo.

Assim, consideramos o conceito de estrutura hegemônica mais
apropriado para abarcar os complexos mecanismos de dominação. O
conceito de "estruturas hegemônicas de poder" evita discutir a existên-
cia - ou não -, no mundo pós-guerra Fria, de uma potência hegemônica,
os Estados Unidos, e determinar se o mundo é unipolar ou multipolar, se
existe um condomínio - ou não. O conceito de "estruturas hegemônicas"
é mais flexível e inclui vínculos de interesse e de direito, organizações
internacionais, múltiplos atores públicos e privados, a possibilidade de
incorporação de novos participantes e a elaboração permanente de nor-
mas de conduta; mas, no âmago dessas estruturas, estão sempre Estados
nacionars.

As estruturas hegemônicas têm sua origem na expansão econômi-
ca e política da Europa, que se inicia com a formação dos grandes Esta-
dos nacionais. Na Espanha, com a conquista de Granada e a expulsão dos
mouros (1492); na França, com o fim da Guerra dos Cem Anos (1453),
a expulsão dos ingleses, e a criação, por Henrique IV, do Estado unitário
e, na Inglaterra, a partir da Rainha Elisabeth I (1558-1603). A expansão
européia se acelera com o ciclo das descobertas, após a queda de Con-
stantinopla (1453) que força a busca de rota marítima para o Oriente e a
decorrente expansão mercantil e acumulação de riqueza com a forma-
ção dos impérios coloniais, a partir de Cortés (1521) e de Pizarro (1533)
e no Brasil, a partir da cana-de-açúcar em Pernambuco. A revolução tec-
nológica, militar e industrial dos séculos 18 e 19, com a máquina a va-
por (precondição da indústria, ao substituir a força animal, hidráulica e
eólica por uma fonte de energia permanente, regulável e estável), con-
solida a supremacia européia no cenário internacional.

A dinâmica dos ciclos de acumulação capitalista e das relações en-
tre o grande capital privado e o Estado e entre tecnologia, forças arma-
das e sociedade explica, em grande parte, os processos de formação das
estruturas hegemônicas de poder. Esses processos passaram, entre 1917
e 1989, por uma fase crucial de disputa com o modelo socialista alterna-
tivo de organização da sociedade e do Estado, interrompida de 1939 a
1946 pelo conflito, surgido no interior das próprias estruturas, com os
Estados contestatários, a Alemanha, o Japão e a Itália (1939-1946).

Superada essa fase crucial, as estruturas hegernônicas vêm procu-
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iunização socialista e sobre aqueles territórios da periferia aos quais ha-
viam elas taticamente permitido "desvios" de organização econômica e
p lítica no período mais acirrado da disputa com o modelo socialista al-
ternativo.

Hoje, as estruturas hegemônicas, cuja liderança varia de acordo com
o espaço geográfico, o momento e o tema em questão, desenvolvem ati-
vas estratégias de preservação de seu poder econômico, tecnológico,
político, militar e ideológico.
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I

A EsrlRATEGIAS DE-XPANSAO DE PODER DAS
1\

ESTRUTURAS HEGEMONICAS

As estratégias de preservação e de expansão do poder das estrutu-
ras hegemônicas se desenvolvem em vários domínios e utilizam diver-
sas táticas e instrumentos.

No passado, as diferenças de poder econômico e político nas soci-
edades eramjustificadas pelas classes dominantes como decorrentes da
vontade divina. A partir de Locke e das Revoluções Francesa e Ameri-
cana, tais diferenças passaram a ser explicadas como resultado das vari-
ações da capacidade "natural" entre etnias e classes sociais e o poder
político se organizou com base na propriedade e na riqueza. As diferen-
ças de prosperidade e de riqueza continuaram a ser "explicadas" como
decorrentes, de certa forma, de vontade divina, como nas teorias da pre-
destinação e da riqueza como evidência do favor divino, centrais na éti-
ca protestante.

Tais teorias se refletiam no cenário internacional, justificando o
comportamento das empresas e dos Estados europeus em seu relaciona-
mento com as sociedades "infiéis" e "atrasadas" da periferia, que deve-
riam ser conquistadas para o "cristianismo" e para a "civilização". Na
área internacional, as estruturas hegemônicas se organizaram, após o
Congresso de Viena de 1815, mais ou menos informalmente (por meio
das reuniões do Concerto das Nações; da Santa Aliança; dos sistemas de
alianças conhecido corno "equilfbrio de poder" na Europa) enquanto
agiam pela força, direta, ostensiva e às vezes de forma coordenada, em
zonas da periferia para incorporá-Ias como colônias ou para subjugar
revoltas contra seus interesses, como a história da expansão européia na .
África e na Á ia, e, em especial, na China, bem exemplifica.
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Todavia, com o desenvolvimento das lutas sindicais, humanitári-
as e anticolonialistas, as ideologias "desiguais" foram progressivamente
substituídas, nas próprias sociedades nacionais do centro das estrutu-
ras hegemônicas, por ideologias "igualitárias", que levaram à exten-
são do sufrágio e à legislação de limitação da exploração do trabalho.
Entre os Estados, as tendências igualitárias levaram às novas concep-
ções de igualdade soberana dos Estados e de autodeterminação dos
povos, em especial a partir da Revolução BoJchevique e dos Catorze
Pontos de Wilson, que foram á ela uma tentativa de resposta. Diante
dessa nova realidade, que impedia, ou, pelo menos, dificultava o uso
direto da superioridade e da força militar e econômica, as estruturas
hegemônicas de poder procuraram criar organizações internacionais por
meio das quais pudessem preservar o seu poder no âmbito internacio-
nal e legitimá-Io aos olhos de sua opinião pública nacional, inspirada
agora por uma visão "igualitária" do mundo. Assim, sob a liderança dos
Estados Unidos, e após a primeira crise interna de contestação de lide-
rança que foi a Primeira Guerra Mundial, as estruturas hegemônicas
de poder criaram a Liga das Nações, que não teve o sucesso esperado
e, após a segunda crise de 1939 a 1945, a Organização das Nações
Unidas, como centro de um sistema de agências internacionais nos mais
diversos campos de atividade desde os refugiados à saúde, às teleco-
municações, à agricultura, à energia nuclear etc.

A EXPANSÃO DAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

A primeira estratégia de preservação e expansão das estruturas he-
gemônicas. de poder se verifica através da expansão das organizações
internacionais sob seu controle, tais como o Conselho de Segurança, cen-
tro de poder efetivo das Nações Unidas; a Organização do Tratado do
Atlântico Norte (OTAN); a Agência Internacional de Energia Atômica
(AIEA); o Grupo dos Sete (G-7); a Organização Mundial do Comércio
(OMC); a União Européia; o North American Free Trade Association
(NAFTA); a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE); o Fundo Monetário Internacional (FMI) etc.

, No seio de tais organizações se desenvolve, sob a liderança dos
países que integram aquelas estruturas hegemônicas, um esforço de ela-
boração de normas, com suas respectivas sanções, de comportamento
internacional (e, hoje, crescentemente nacional) que seria "permitido",
ou seja, "legal". A participação da maioria dos países da periferia nesse
processo não só é considerada essencial, como chega a ser "exigida": não
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L) um lado, essas normas de conduta refletem a força relativa dos
diver: integrantes daquelas estruturas hegemônicas e regulam suas
r .lações dentro das estruturas. De outro lado, tais normas enquadram os
Estados da periferia, buscando sempre o objetivo maior de preservação
das estruturas, de seu poder e dos benefícios delas decorrentes para as
ociedades dos Estados centrais que as integram.

No âmbito político, busca-se a expansão da competência do Con-
selho de Segurança das Nações Unidas e de seu sistema de sanções
para além do conceito inicial restrito, conforme a Carta de São Fran-
cisco, de ameaça à paz e de ruptura da paz. No âmbito militar se ve-
rifica, de um lado, a preservação do status especial dos integrantes
daquelas estruturas e, de outro, a elaboração de normas de controle
da difusão de tecnologias avançadas, por meio da AIEA, do Tratado'
de Não-Proliferação Nuclear (TNP), do Complete Test Ban Treaty
(CTBT), da Organização para Eliminação de Armas Químicas
(OPAQ), dos acordos de Wasenaar, do Missile Technology Control
Regime (MTCR) etc. Finalmente, procura-se a coordenação de ações
militares usando a OTAN, nela incluindo novos membros e amplian-
do sua área geográfica de atuação.

A elaboração de normas de conduta econômica nas esferas in-
ternacional e doméstica para um número crescente de atividades se
realiza no âmbito de várias organizações internacionais. Os princi-
pais foros nos quais elaboram tais normas são a Organização de Co-
operação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização
Mundial do Comércio (OMC) e se utiliza para sua implementação o
mecanismo de "condicional idades" do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) e do Banco Mundial, em especial para os países endivida-
dos e em crise da periferia. Outras arenas de elaboração de normas
são as estruturas supranacionais, como a União Européia, que inclu-
em um número crescente de países europeus e o esquema da Cúpula
de Miami, que pretende negociar ampla gama de compromissos po-
líticos e, na esfera econômica, criar a Área de Livre Comércio das
Américas (ALCA). A própria negociação da ALCA, na visão ameri-
cana, teria como objetivo definir e consolidar normas de política eco-
nômica para todos os países do Hemisfério Ocidental, em especial
aqueles de natureza periférica.
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COOPTAÇÃO E FRAGMENTAÇÃO

A segunda estratégia de preservação das estruturas hegemônicas de
poder é a de incluir novos atores, como sócios menores, por conveniên-
cia tática ou pela necessidade de refletir novas realidades de poder, de-
correntes da dinâmica internacional.

Exemplos recentes dessa estratégia são a incorporação, na prática,
da Rússia ao G-7; a proposta de inclusão da Alemanha e do Japão no
Conselho de Segurança das Nações Unidas; a expansão da União Euro-
péia pela incorporação de pequenos e médios países da Europa; a incor-
poração de Estados da Europa Oriental à OTAN e a expansão de sua área
geográfica de atuação; a incorporação do México à Free TradeArea (FIA)
entre o Canadá e os Estados Unidos, criando o NAFTA; e a acessão da
China à OMe.

A outra face dessa estratégia de cooptação corresponde a um vigo-
roso e até violento processo de isolamento e de sanção de eventuais con-
testadores do poder das estruturas hegemônicas, podendo ser citados
como exemplos mais flagrantes os casos de Cuba, do Vietnã, da Coréia
do Norte, do Iraque, da Líbia e dos países muçulmanos fundamentalis-
tas não-cooptados.

No processo estratégico de preservação, expansão e perpetuação
de poder dessas estruturas hegemônicas, a eventual divisão interna e frag-
mentação territorial de terceiros Estados, em especial dos grandes Esta-
dos da periferia, é vista com favor e interesse, quando não promovida
com vigor, ainda que com natural e cuidadosa discrição. Assim, a frag-
mentação da União Soviética e da Iugoslávia e a perspectiva de fragmen-
tação da República Popular da China foram e são vistas com benepláci-
to, quando não estimuladas, como a política em relação a Taiwan exem-
plifica.

Por outro lado, os processos de fortalecimento e de coordenação
política e econômica dentro e, em especial, fora das estruturas hegemô-
nicas de poder são vistos com desconfiança e, a partir de certos pontos-
limite, com antagonismo, como ocorreu com os EUA em relação à Co-
munidade Econômica Européia e mais recentemente com o Mercosul,
enquanto não são enfraquecidos ou cooptados por aquelas estruturas.

Grandes Estados da periferia, como o Brasil, sempre que se enga-
jam em programas de fortalecimento político, econômico, militar ou tec-
nológico de natureza autônoma são vistos com suspeita, ameaçados e até
atingidos por sanções. Por outro lado, a eventual fragmentação de seu
território ou a criação de tensões internas através de iniciativas que in-
centivam a reivindicação de territórios autônomos para minorias, que
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A GERAÇÃO DE IDEOLOGIAS

Na estratégia de preservação de poder têm grande, crescente e pouco
examinada relevância os instrumentos das estruturas hegemônicas de
poder para a geração de ideologias para consumo da população de todos
os países, quer pertençam eles ao seu centro, quer se situem na periferia.
O processo de elaboração de conceitos, de visões do mundo e de situa-
ções específicas, que chamaremos aqui de "ideologias", se desenvolve
em diversos níveis e se utiliza de distintos instrumentos.

Sua validade, sua utilidade para a preservação e a perpetuação das
estruturas hegemônicas de poder depende de serem tais "ideologias"
percebidas como neutras, desinteressadas, ou, melhor ainda, de interes-
se geral, imparciais, verídicas e verossímeis. Muitas dessas ideologias,
justamente por não terem tais características, vêm a ser contraditadas pela
realidade. Sempre que isso ocorre, são substituídas por outras ideologi-
as que as desmentem, ridicularizam e se apresentam como "novas" e
agora, sim, "verdadeiras".

Assim, sua elaboração conceitual e seu foco central, inicial, de di-
fusão deve se localizar acima dos governos e dos Estados nacionais. Seu
loeus ideal se encontra, portanto, nos quadros técnicos das organizações
internacionais de âmbito mundial, supostamente imparciais e indepen-
dentes em relação àqueles governos e Estados. As grandes organizações
de composição mundial, tais como o Fundo Monetário Internacional, o
Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, exercem um pa-
pel estratégico fundamental no processo de elaboração de ideologias e
de sugestões de políticas a serem seguidas pelos governos de Estados
periféricos já que, por razões óbvias, os governos dos países centrais não
levam em consideração as sugestões de políticas quando são, muito ra-
ramente, feitas por tais agências.

O controle do processo de geração de ideologias nessas organiza-
ções, que se realiza em seus quadros técnicos e não em seus órgãos polí-
ticos, se verifica através do controle e, quando necessário, estrangula-
mento orçamentário e da designação de indivíduos para as funções cen-
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trais de coordenação de atividades de natureza técnica. Em certas ocasi-
ões, o corpo técnico dessas agências, por alguma razão fortuita, pode vir
a gerar e a desenvolver ideologias, conceitos e sugestões de política que
são consideradas contrárias aos objetivos estratégicos das estruturas he-
gemônicas. Quando isso ocorre, desencadeia-se um processo de ridicu-
larização (como aconteceu com a teoria cepalina da deterioração dos ter-
mos de intercâmbio, hoje reconhecida pelo próprio FMI como correta),
de ataque frontal e, eventualmente, de estrangulamento financeiro ou de
substituição das lideranças de seus quadros. Esse processo ocorreu com
a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL), estigmatizada
devido à sua teoria estruturalista e desenvolvimentista da América Lati-
na, e com a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-
zation (UNESCO), quando esta abriu os debates sobre a "nova ordem
internacional da informação". Com a United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD) e a United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) ocorreram e ocorrem processos semelhantes de
descrédito e enfraquecimento.

As análises, as interpretações da realidade econômica (mas também
da realidade social e política, em menor mas em crescente grau), as su-
gestões de política, em especial no que diz respeito às relações dos Esta-
dos da periferia com as estruturas hegemônicas, são assimiladas pelos
meios de comunicação dos países periféricos e por suas elites cooptadas
e apresentadas às populações periféricas como científicas, imparciais,
benéficas e "únicas". Essas interpretações, como foi dito, ao se choca-
rem eventualmente com a realidade, são esquecidas, minimizadas ou ri-
dicularizadas até pelos mesmos indivíduos ou agências que as haviam
formulado e divulgado.

No esforço de garantir a aceitação pelos países da periferia dos re-
sultados das negociações, a Rodada Uruguai do General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT) foi apresentada pelas agências internacionais
como um exercício que beneficiaria em especial os países da periferia,
pois eliminaria o unilateralismo americano e abriria os mercados dos
países desenvolvidos. Hoje, não só o unilateralismo americano perma-
nece e até recrudesce justamente por ter alcançado sucesso naquela
operação como as mesmas agências internacionais relatam que os gran-
des beneficiários da Rodada Uruguai foram os países altamente indus-
trializados.

As políticas neoliberais mexicanas e, em especial, o presidente Sali-
nas de Gortari, foram apresentados pelas mesmas agências como modelos
de política e de estadista a serem seguidos e imitados por todos os gover-
nantes e governos da periferia que desejassem "ingressar" no Primeiro

36

1'.11111(1,), /\plll. , dr /lrlr Ir' 11Il' 1 '[11111, as uu '\1 'ias intcrnaci nais dcscnvol-
"/llIlIlIillplo l'~,1')I,'U ti ' r 'inl '\ pr 'ta~ã " ugcrindo que a crise do México

1"1111 sid a riso lIã de suas p líti a econômicas mas sim de seu sistema
""lil i' , que as agência internacionais teriam alertado com grande ante-
, ('li .ncia o governo mexicano para seus "erros" e que a culpa pela crise e
,,!'Io fracasso do programa foi da equipe econômica mexicana.

m novembro de 1997, em plena crise dos "tigres", o diretor-geral
do Fundo Monetário Internacional declarou à imprensa que os modelos
(' .onôrnicos asiáticos haviam "passado de moda". Porém, apenas dois
111 .scs antes, o relatório do FMI (assim como os relatórios das demais
IIg':ncias) apresentava as economias asiáticas como modelos a serem se-
~'lIidos por todos os países da periferia, o que era repetido acriticamente
p 'I s meios de comunicação.

A FORMAÇÃO DE ELITES

A formação, nos países da periferia, de elites e de quadros simpáti-
e admiradores das estruturas hegemônicas de poder é a quarta estra-

tcgia essencial para sua preservação. Os programas de difusão cultural,
de bolsas de estudo, de pesquisadores visitantes, de visitas de personali-
dades políticas e de formadores de opinião são instrumentos utilizados
amplamente pelos países que integram o centro daquelas estruturas.

Tais programas, patrocinados por aqueles países, estão voltados em
c pecial para seus antigos impérios coloniais ou para as suas zona.s geo-
gráficas tradicionais de influência, como a França em relação à Africa;

Estados Unidos em relação à América Latina; a Inglaterra em relação
à Commonwealth; a Alemanha em relação à Europa Central e Oriental.
A instituições que organizam tais programas apresentam suas ativida-
des como sendo de caráter exclusivamente cultural, científico e tecnoló-
gico, cujo objetivo seria o de aproximar os povos, bem como cooperar
para o bom entendimento entre os Estados e preservar a paz.

No entanto, e é natural que assim ocorra, nem todos, mas um gran-
I número dos indivíduos que participam de tais programas, vêm a de-

senvolver sentimentos de simpatia em relação ao estilo de vida, ao modo
c.J ver o mundo e as relações entre aquelas estruturas e a periferia e, fi-
nalmente, quanto às políticas que as primeiras propõem para resolver as
'lu tões e as crises intemacionais. Tais indivíduos se tomam elementos
I ' grande importância para as estratégias de preservação das estruturas

h' rnônicas de poder na medida em que vêm a ocupar posições de des-
Ia 11ICna vida pública e privada dos países da periferia.
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A DIFUSÃO IDEOLÓGICA

~inalmente, _ocotidiano da difusão ideológica das políticas de pre-
servaçao e ~xpansao de P?der das estruturas hegemônicas se verifica pelo
uso dos meios de comunicação de massa.

Os meios de comunicação de massa se tornaram gigantescas em-
p:esas e passam pelo mesmo processo de concentração e de globaliza-
çao por que passam as empresas dos demais setores industriais e de ser-
viços. Sua estreita vinculação e relação de interdependência com as em-
presas de publicidade e, portanto, com os interesses econômicos das gran-
des corporações - multinacionais ou não - dos Estados centrais, fazem
c~m que te~h~_mse t~rnado, além de defensores da liberdade de expres-
sao e da opmiao particular dos dirigentes dos próprios meios de comu-
nicação, defensores dos interesses e das visões de mundo geradas naque-
las estruturas hegemônicas.

Os meios de comunicação atuam sob distintas formas e em distin-
tos níveis na estratégia de difusão ideológica dos interesses das estrutu-
ras hegemônicas de poder. Em primeiro lugar, difundem, de uma forma
geral, o modo de vida e de pensar daquelas sociedades no centro das es-
truturas, por meio de representações dramáticas da realidade atual do
passado e até do futuro. Nessa área, tem especial importância o cinema
que "reconstrói" para a grande massa a história humana, "constrói" o
futuro e apresenta "interpretações" dos temas mais importantes da socie-
dade. São, de um lado, os filmes históricos e os de ficção científica e de
ou:ro; o~ f~lm~s.de ficção sobre o modo de vida e sobre as questõe; da
existência individual no mundo de hoje: o amor, a vingança, as relações
de trabalho, a criminalidade, a política, etc. Influenciam - os filmes - os

. padrões de comportamento das grandes massas e constroem os estereó-
tipos sobre essas questões.

. Em segundo lugar, os meios de comunicação de massa, de forma
diferente, quer se trate da televisão, do rádio ou da imprensa, entretêm e
quas~ monopolizam a atenção do grande público, que tem sua atenção
desviada do debate .dos temas políticos e econômicos relevantes pelos
programas d~ telev~sã~ o~ pelas notícias de imprensa sobre esportes,
aventuras, crime, violência, aberrações, sexo, música, vida íntima de
personalidades e~c., enqua~t~ tais meios desenvolvem uma campanha
permanente e sutil de descrédito de toda atividade política, a qual passa
a ser ~presentada como corrupta, corruptora e inútil para a sociedade, em
especial nos países da periferia, embora não somente nestes.

O processo de manipulação da opinião pública se dá em três movi-
mentos: no primeiro, a rnídia denuncia alguma mazela, faz a "cobertu-
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I l"lh', 1111' 111'11111'1 Ividll(k ('nilj 'U () IIslllt!O,mas IlHO o 10V'I'I) . Tal
IlIil\le!' "ti '111111\, 1111" t popula 'ao sua ind pendência em relação ao go-
Vl'IIlO \ às ilitcs. Em um egund momento, o governo argumenta ser
aqu 'Ia mazela resultado de "males que herdou" e anuncia medidas drás-
t i 'as de correção, divulgadas ampla e a-criticamente pela mídia. Essa
atitude demonstra à opinião pública a "sensibilidade" do governo diante
d s males que afligem a população e sua capacidade de agir de modo
eficaz e rápido em atenção ao "clamor popular". Em um terceiro momen-
to, a mídia subitamente silencia sobre o tema, o que dá li impressão à
pinião pública de que a intervenção do governo foi eficaz e de que aquela

mazela foi corrigida. Em um caleidoscópio permanente, novas mazelas
são "reveladas", "denunciadas" e "corrigidas" pelos governos, enquan-
to se agrava a concentração de poder.

O desenvolvimento das técnicas de pesquisa de opinião e de publi-
cidade, o rápido desenvolvimento tecnológico da mídia e a modificação
dos hábitos sociais trazida pela televisão e, mais recentemente, pelo com-
putador, aumentaram, por outro lado, a influência do poder econômico
sobre a política e transformaram as campanhas e debates políticos em pro-
gramas de "marketing de produtos", ou programas de auditório - sem con-
fronto real de ideais, de propostas políticas e mesmo de simples idéias.

Em terceiro lugar, em diversos níveis de detalhe e de sofisticação,
desde o noticiário em "pílulas" do rádio e da TV até os artigos da im-
prensa cotidiana e das revistas noticiosas, os meios de comunicação di-
fundem os modelos de pensamento considerados aceitáveis naquele
momento pelas estruturas hegemônicas e promovem a defesa das inicia-
tivas políticas, militares e econômicas dos países que as integram.
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