
Já são quase vinte anos desde a queda do muro de
Berlim e da derrocada do socialismo soviético. Desde o Por Chrístian Lohbauer**
final da década de 1980, o mundo está sob o impacto da
globalização e da internacionalização do sistema produ-
tivo. O Brasil não poderia estar fora da reestruturação do sistema inter-
nacional do pós-Guerra Fria e sua inserção internacional tornou-se tema
cada vez mais presente e urgente em diferentes setores da sociedade
brasileira. A interdependência econômica provocou reações inevitá-
veis dos setores produtivos e, como resultado, o estudo das relações
internacionais do Brasil deixou de ser um privilégio de diplomatas e
uns poucos acadêmicos. Proliferam centros de estudo e pesquisa, cur-
sos de graduação e até oportunidades no mercado executivo privado
e governamental que demandam o amplo conhecimento das relações
internacionais.

Em versão mais completa e acabada de estudo realizado "ainda no
final do século XX", o diplomata e acadêmico Paulo Roberto de Almei-
da traz mais uma contribuição a todos aqueles que se interessam pelas
relações internacionais. Almeida é sem dúvida um dos autores mais pre-
parados para apresentar um estudo sobre as relações internacionais do
Brasil nas últimas décadas. Sua experiência simultânea na atividade
diplomática e acadêmica, agregadas a uma vasta quantidade de publi-
cações que transitam entre a economia internacional, o comércio inter-
nacional, as integrações regionais, a segurança internacional e a história
das relações internacionais, deram-lhe as credenciais para desenvolver
um estudo abrangente e em boa parte inédito.



O estudo, um exercício que procura estabelecer uma ponte entre a
diplomacia e as instituições acadêmicas, está dividido em cinco capítu-
los. Começa com a análise das características e tendências da produção
acadêmica brasileira em relações internacionais e segue discutindo o
Brasil no contexto econômico mundial de 1820 aos dias atuais. Conti-
nua com análise da estrutura constitucional das relações internacionais
do Brasil e arremata com uma periodização dessas relações desde a era
colonial. Encerra o estudo com uma cronologia das relações internacio-
nais brasileiras de 1415 a 1945, agregando quadros evolutivos da polí-
tica comercial de 1889 a 2006, e quadro dos processos multilaterais e
regionais de 1944 a 2006.

Entre os grandes méritos dessa obra estão os quadros analíticos e
estatísticos que acompanham todos os capítulos, objeto de pesquisa cui-
dadosa e absolutamente essencial para qualquer estudioso da área. A
bibliografia evidentemente não esgota a produção disponível das obras
relevantes das relações internacionais, mas apresenta uma relação das
mais completas e abrangentes, incluindo autores de todo o país e per-
tencentes às mais diferentes escolas, com poucas ausências que mere-
cem menção e que, certamente, como diz o autor, "têm a pretensão de
oferecer, pelo menos, uma informação sobre o que se afigura essencial
(...)". Ainda como produto da pesquisa e com a intenção de mapear as
melhores fontes bibliográficas da área, Almeida apresenta uma relação
de algumas das mais importantes publicações periódicas do Brasil e de
alguns países selecionados.

O estudo de Paulo Roberto de Almeida não provoca polêmicas; apre-
senta descrições, análises, fatos, dados e fontes. É no primeiro capítulo,
antigo capítulo quatro da edição de 1999, que se encontra o core da
obra. A análise da produção brasileira em relações internacionais entre
1945 e 2006, suas tendências e perspectivas, procura fazer referência
àquilo que se deve ler para conhecer as relações internacionais do Bra-
sil. Almeida conhece bem o país cujas relações externas procura descrever
e analisar para melhor informar o leitor. Sabiamente, esclarece logo no
prefácio que não acredita em ameaças ou exploração externa quando se
trata de explicar as origens e razões dos problemas brasileiros. Centra-
liza o estudo na evolução histórica da política externa brasileira e nas
relações internacionais enfatizando aspectos econômicos e sociais.

Para responder à questão do "quem", isto é, quem produziu "a co-
munidade de estudiosos de relações internacionais do Brasil", o autor
cataloga e analisa estudos acadêmicos, trabalhos de diplomatas e a con-
tribuição de instituições que enriqueceram as relações internacionais
nas últimas décadas. Ao desenvolver uma completa e inédita compila-
ção bibliográfica da literatura especializada, Almeida identifica os eixos
analíticos das principais obras para depois discutir as principais orien-
tações teórico-metodológicas da produção diplomática e acadêmica.
Faz então um balanço seletivo dos autores, obras e temas relevantes co-
meçando na "pré-história" com "diplomatas-historiadores" como o ba-
rão do Rio Branco, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima e Pandiá Calógeras,
passando por José Honório Rodrigues, Afonso Arinos de Melo Franco,



Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes, Celso Furtado, Araújo Castro, Oli-
veiros Ferreira, e vários brasilianistas como Bradford Burns, Stanley
Milton e Wayne Selcher. Identifica então a "abertura diplomática" e o
"desafio da academia ao monopólio diplomático" nos anos 1980 e 1990,
com análise das obras de Celso Lafer, Gerson Moura, Marcelo de Paiva
Abreu, Antônio Cangado Trindade, Moniz Bandeira, Celso Amorim, Gui-
do Soares, Amado Cervo, Gelson Fonseca Jr., Fernando Henrique Car-
doso, Luiz Felipe Lampreia, Ricardo Seitenfus, Geraldo Cavagnari, Clo-
vis Brigagão, José Augusto Gilhon de Albuquerque, Rubens Ricupero,
Pedro Malan, Marcílio Marques Moreira, Maria Regina Soares de Lima,
José Guilherme Merquior, Samuel Pinheiro Guimarães, Amaury Porto,
Eugênio Garcia, Túlio Vigevani, Clodoaldo Bueno, Shiguenoli Miyamo-
to, Marcos Jank, Flávio Saraiva, Demétrio Magnoli e o próprio Paulo
Roberto de Almeida, entre muitos outros.

Dando seqüência, Almeida objetiva situar a produção brasileira nas
disciplinas dos principais centros de produção de conhecimento para
finalmente traçar perspectivas do campo de estudos no Brasil. Sinais
encorajadores são deixados por ele ao identificar maior "permeabilida-
de" dos assuntos externos e internacionais na atividade de atores go-
vernamentais e não-governamentais com destaque para as universida-
des, à medida que a diplomacia dá maior abertura à cooperação com o
mundo acadêmico. A resistência da diplomacia a uma maior e mais in-
tensa cooperação com a academia se verifica, segundo Almeida, por uma
notória tendência de intelectuais em insistirem em discursos concei-
tuais abstratos sobre a ordem internacional, desviando-se do necessário
pragmatismo diplomático que busca permanentes ganhos incrementais
diante do complexo cenário da interdependência mundial. Caberia aqui
uma crítica mais incisiva a uma instituição tradicionalmente corporati-
vista e pouco acostumada a prestar contas à sociedade e que resiste,
algumas vezes de forma arrogante, a receber posições geralmente oriun-
das de setores produtivos que contrastam com as diretrizes diplomáti-
cas. Almeida prefere apostar num cenário futuro em que as virtudes da
"paciência investigadora" da academia e o "realismo operacional" da di-
plomacia se encontrarão de forma harmoniosa.

O primeiro capítulo também oferece um levantamento que vem sen-
do feito por Almeida há alguns anos, dos cursos de graduação e pós-
graduação disponíveis no Brasil. É notável a quantidade de cursos de
graduação que proliferaram principalmente a partir de 1996. Entre o
primeiro curso, criado em 1974 na Universidade de Brasília, até o início
de 2007, são registrados 87 cursos em 13 Estados da Federação. A preo-
cupação com a qualidade do ensino, a origem dos professores e o des-
tino dos profissionais formados em tantas instituições é manifestada
em diferentes passagens do livro.

A análise do Brasil no contexto econômico mundial, objeto do se-
gundo capítulo, é característica de um mestre em economia internacio-
nal, repleta de dados comparativos do crescimento brasileiro em rela-
ção a outros países desde o século XIX, com destaque para os Estados



Unidos, o Japão entre outras potências ocidentais. Os estudos de Angus
Maddison são as referências principais que Almeida utiliza ao descrever
a inserção econômica e o desenvolvimento do Brasil em seis cortes na
história econômica das nações entre 1820 e os dias atuais. A constatação
de que o país teve desempenho satisfatório no que se refere ao cresci-
mento do PIB e renda per capita nos primeiros oitenta anos do século XX,
para depois enfrentar dificuldade permanente em acompanhar a dinâ-
mica de crescimento de outras regiões do mundo, deixa uma mensagem
de preocupação. Apesar do alerta, Almeida não chega a constatar que a
tendência ao declínio das últimas décadas seja irreversível.

A estrutura institucional das relações externas do Brasil com foco
centrado nas implicações daquilo que está estabelecido na Constituição
de 1988, é exposta no terceiro capítulo junto da análise de suas emendas
constitucionais da ordem econômica e da estrutura do sistema político.
O autor chama a atenção para a importância de um processo transpa-
rente de participação da sociedade na discussão das principais dire-
trizes nacionais em matéria de política externa, a começar pela forma-
ção de staff competente no Parlamento e a preparação adequada dos
parlamentares. Ao concluir a obra com uma periodização das relações
internacionais do Brasil e com uma completa cronologia que faz a ale-
gria do pesquisador de história das relações internacionais, Almeida
cumpre com o objetivo de seu estudo: finaliza o que é muito mais do
que uma introdução ao estudo das relações internacionais no Brasil,
disponibilizando ao público interessado o mais completo levantamen-
to do que existe de essencial na produção da área. Será recompensado
com a percepção de que seu livro é absolutamente indispensável para
se entender a inserção internacional do país.

Text Box
Fonte: Politica Externa, v. 15, n. 4, p. 87-90, mar. maio. 2007.




