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The gênesis of the BRIC is of great originality, since it is not a result of any inquiry or proposal did by the four
countries. Nor it was germinated in any of the relevant economic or political fóruns as the United Nations, the
World Trade Organization, the World Bank or the International Monetary Fund. The brilliant career of BRIC,
since its establishment until now, contains an instigating paradox. The paradox is the fact, acknowledged by all
that the BRIC has no common agenda or political and economic goals even convergent, either in industry or in
agriculture or in the service sector. There is also a paradox concerning its geographic situation.

Muito se tem escrito sobre esta bem-
sucedida invenção da Goldman Sachs que,
ao agrupar grandes países do mundo em
um só bloco, gerou um espetacular fato
político no cenário da governança global,
cujos efeitos parecem não se ter ainda es-
gotado.

A gênesis do BRIC se reveste de grande
originalidade, já que não resulta de ne-
nhuma consulta ou proposta de qualquer
dos quatro países, não foi germinada em
quaisquer dos foros políticos ou econômi-
cos relevantes como a Organização das
Nações Unidas (ONU), a Organização
Mundial do Comércio (OMC), o Banco
Mundial (BIRD) ou o Fundo Monetário
Internacional (FMI). A brilhante trajetória
do BRIC, desde sua criação até agora, con-
tém um instigante paradoxo sobre o qual
vale a pena que nos debrucemos a fim de
entendê-lo ou, quem saiba, resolvê-lo.

O paradoxo consiste no fato, por todos
reconhecido, de que o BRIC não tem agen-
da comum nem objetivos políticos e eco-
nômicos sequer convergentes, seja na in-
dústria, seja na agricultura ou no setor de
serviços. O paradoxo não se esgota aí. A
posição geográfica do BRIC não nos leva,

à primeira vista, a nenhuma esfera lógica,
índia e China, ambos asiáticos, não se
enquadram nem geográfica nem econo-
micamente na tradicional divisão entre
Norte (desenvolvidos) e Sul (subdesen-
volvidos). A Rússia, geograficamente no
Norte, sofre ou se beneficia do bipartismo
europeu e asiático. Até hoje a Rússia não
sabe em que proporção de sua totalidade
como nação ela é européia e asiática. O
Brasil está quase nas antípodas dos outros
três países do bloco. Se definirmos a Chi-
na como extremo Oriente, o Brasil cabe
bem na definição de país do extremo Oci-
dente.

É bem verdade que os quatro países
têm em comum sua imensidão geográfica
e populacional. Por mais importante que
seja essa dupla dimensão, a ponto de levar
Marcos Azambuja a dizer que tamanho é
documento, será que isso, por si só, garan-
te permanência e vida longa a tal hetero-
gêneo grupo de países?
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Não obstante todas essas inconsistên-
cias geográficas, humanas, políticas e eco-
nômicas, em sua breve vida, o BRIC já
gerou duas reuniões de Cúpula: a dos
ministros de Relações Exteriores em Eca-
terimburgo (Rússia), em maio de 2008, e a
de chefes de Estado, também em Ecate-
rimburgo, em junho de 2009. Diante deste
quadro de diferenças, inconvergências e
paradoxos cabe escolher entre a alternati-
va de concluir que o BRIC é um fenômeno
passageiro de mídia ou de marketing e
não resistirá à ação do tempo; ou a de re-
conhecer fatores permanentes, embora
não plenamente identificados, que garan-
tirão a consolidação do grupo como foro
privilegiado e de importância crescente no
quadro das instituições existentes de go-
vernança global. Este artigo pretende bus-
car, na história e na geografia, anteceden-
tes que melhor nos ajudem a entender e a
resolver os paradoxos embutidos dentro
do bloco BRIC.

No século XV, a Europa encontrava-se
envolvida em um vigoroso processo de
fermentação cultural e política conhecido
como o Renascimento. Para efeito da nos-
sa análise, convém olhar para o compor-
tamento da Península Ibérica a partir do
século XV e as suas preocupações e objeti-
vos extraeuropeus. Se aplicarmos para
aquela época o conceito atual de gover-
nança global, veremos que Espanha e Por-
tugal consideravam que ambos os países,
por mandato divino e com o aval político
e religioso do papado, tinham responsabi-
lidades civilizatórias na África, na Ásia e
nos novos territórios, descobertos ou por
descobrir, a oeste do Oceano Atlântico. A
governança global compreendia a necessi-
dade de civilizar (cristianizar) os gentios,

e, ao mesmo tempo, assegurar que os lu-
cros do comércio internacional crescente
de origem africana ou asiática circulassem
pelas vias marítimas recém-descobertas e
sob controle das respectivas armadas. As
monarquias espanhola e portuguesa reco-
nheciam-se como fiéis ovelhas do rebanho
cristão sob a conduta do pastor encarnado
pelo papa, embora a fé católica não tenha
sido empecilho para que as duas monar-
quias se digladiassem à morte no controle
dos novos territórios descobertos, sobre-
tudo nas Américas.

A tarefa executiva da missão civilizató-
ria católica foi entregue à Companhia de
Jesus que, com incrível velocidade, dadas
as dificuldades logísticas da época, enviou
sua tropa de elite para agir na índia, na
China e no Brasil, a partir do século XVI.
Em maio de 1542, Francisco Xavier chega
à cidade de Goa, na índia, e na China, em
1552. No Brasil, os jesuítas, liderados por
Manuel da Nóbrega, chegam em 1599.

Tal como a Goldman Sachs no século
XXI, os analistas da Companhia de Jesus,
no século XVI, perceberam que a China e
a índia - e também o Japão - grandes pó-
los de irradiação cultural e atividade eco-
nômica-comercial, mereciam absorver a
atenção e os recursos humanos, ainda que
numericamente escassos, da recém-funda-
da ordem, a despeito das profundas dife-
renças existentes entre cada um desses
impérios e da evidente ausência de uma
agenda comum. O objetivo explícito dos
jesuítas era construir uma agenda comum
sobre a base da evangelização de povos
tão diversos como os praticantes do budis-
mo, hinduísmo, shintoismo e islamismo.

Cabe a esta altura perguntar se a recor-
dação da aventura histórica dos jesuítas
na índia, na China e no Brasil, no século
XVI, é uma mera curiosidade histórica ou
se, através desse episódio, será possível
identificar alguns elementos de perma-
nência até os dias de hoje e em que país ou
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países. Antes de tentar responder a essa
pergunta, convém acrescentar que os jesu-
ítas também tiveram a oportunidade de
atuar em território russo ainda que em
circunstâncias políticas diversas. Na Euro-
pa continental, a Contra-Reforma se con-
solidou na Península Ibérica, na França e
na Polônia. No século XVI, o ducado de
Moscou estava já em pleno processo de
expansão e domínio sobre outras tribos ou
populações européias, a leste ou a oeste,
ou ao sul de Moscou. A Polônia, a Ucrânia
e a Rússia se viram envolvidas em confli-
tos armados de grande monta, cujos res-
pectivos nacionalismos se confundiam
com as opções religiosas a favor da Igreja
de Roma ou da Igreja Ortodoxa russa. A
Companhia de Jesus, presente na Polônia,
tornou-se inimiga política dos nacionalis-
mos russos de fé ortodoxa. Curiosamente,
após a dissolução da ordem jesuítica, em
1759, em Portugal, muitos jesuítas se refu-
giaram na Rússia com o beneplácito de
Catarina, a Grande. A czarina demons-
trou, por esse gesto, não acatar a autorida-
de do bispo de Roma.

A Antigüidade, a complexidade de su-
as culturas, as dimensões geográficas e
humanas da índia e da China no século
XVI já constituíam barreira suficiente para
permitir maior penetração da mensagem
cristã-jesuíta de modo profundo. No li-
miar do século XVI, o projeto de cristiani-
zação da Ásia reduziu-se a um pequeno
número de enclaves católicos no continen-
te, inclusive no Japão. Por outro lado, a
aventura jesuíta concluiu que índia e Chi-
na, desde aquela época, sentiam-se sufi-
cientemente pragmáticas para aceitarem a
importação de uma cultura e religião alie-
nígena, e suficientemente fortes para ex-
pulsá-la quando demonstrasse colidir com
seus valores culturais e políticos.

Essas características de ambivalência
dos dois grandes países asiáticos parecem
desabrochar com novo vigor no século

XXI. A índia, enquanto preserva, mesmo
contra as leis, as regras de uma sociedade
organizada em castas, abre-se descarada-
mente para o mundo ocidental através de
um setor econômico dos mais democráti-
cos e igualitários que é o setor de tecnolo-
gia da informação, no qual o mérito pro-
fissional predomina sobre cor ou origem
do agente comunicador. No domínio eco-
nômico, a China monta um sistema sem
precedentes, no qual agentes produtores
públicos e privados agem com mentalida-
de capitalista dentro e fora do território
chinês. Abarcando um arco de bens e ser-
viços, que vai desde os bens de consumo
não duráveis até os bens de capital da in-
dústria de base, todos estão acoplados a
uma rede de apoio financeiro que a faz, ao
mesmo tempo, aliada e refém da mais
forte economia capitalista do mundo. Na
área política, a China reinterpreta os senti-
mentos socialistas de Marx, Lênin e Mão,
a fim de preservar o monopólio do poder
na mão do Partido Comunista Chinês.

Curiosamente, a Rússia vem demons-
trando maior dificuldade em redefinir o
seu espaço político, econômico e cultural
no limiar do século XXL A Rússia, entre os
quatro países do BRIC, é o que tem me-
lhor nível médio educacional de sua po-
pulação, é o que acumula mais riqueza e
avanço tecnológico ao longo do século
XX, é o que acumula maior poderio mili-
tar, é o mais rico em recursos naturais
energéticos, e é o único que se atribuiu a
tarefa de disputar a hegemonia mundial
com os Estados Unidos da América. Serão
esses fatores causa ou conseqüência da
aparente inabilidade russa de se moderni-
zar rapidamente? A resposta virá gradual-
mente nos próximos anos.

Esta rápida pincelada histórica não nos
facilita em nada a tarefa de buscar uma
agenda comum para o BRIC. Não obstan-
te, é possível vislumbrar alguns aspectos
comuns a cada um dos três países sob o
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ângulo de sua própria visão. Há muitos
séculos, os três se consideram o centro de
um império de uma cultura ou de uma
civilização. Como centros, eles conside-
ram normal a existência de países periféri-
cos ou satélites orbitando em seu entorno,
não se sentem inferiores à civilização cris-
tã ocidental, embora muito atraídos pelas
instituições públicas de origem anglo-sa-
xã, especialmente nos campos da ciência e
da economia.

Na escala de valores sociais, as diferen-
ças de classe e de riqueza são vistas como
naturais, as noções de igualdade conflitam
com o emaranhado tecido de raças, cores,
religião, clima. A liberdade individual não
prevalece sobre a disciplina pública ditada
pelo Estado. Não será necessário recuar
muito no tempo (algumas décadas atrás)
para constatar que também na Europa es-
sas desigualdades faziam parte da organi-
zação social e política predominante. Resta
agora tecer algumas considerações sobre o
Brasil, enquanto país do BRIC e muito
distante dos outros três, seja pela história
seja pela geografia, seja pelos costumes e
pela cultura.

Primeira observação: se a aventura
jesuítica nos outros três países foi de cur-
ta duração, no Brasil ela foi elemento de-
terminante da formação da nacionalidade
brasileira. Com efeito, a evangelização
dos índios foi feita de comum acordo
com a monarquia portuguesa, visto que a
ação religiosa ajudava a disciplinar ou
escravizar as populações locais, fornece-
doras de mão de obra para desempenhar
as atividades físicas de interesse do inva-
sor europeu.

O europeu monopolista da monarquia
portuguesa, em relação à sua colônia ame-
ricana, não permitia a presença pacífica
de outras nacionalidades européias, par-
ticularmente a francesa e a holandesa.
O monopólio português conduziu o pro-
gressivo predomínio da língua portugue-

sa, assim como os métodos de administra-
ção da coisa pública. A igualdade dos
homens perante Deus fazia parte do dis-
curso do Evangelho, mas, na prática, a
sociedade se organizou em classes verti-
cais com pouca permeabilidade entre elas.
No topo, os agentes portugueses, na base
os escravos e, no meio, os brasileiros de
origem portuguesa, que acabariam por
assumir o poder no Brasil, na segunda
década do século XIX. A vida política e
militar girava em torno do Estado. Até
1808, este Estado tinha sede em Lisboa. A
partir de 1808, como por milagre, a colô-
nia brasileira, ou mais precisamente a ci-
dade do Rio de Janeiro, virou sede de um
império intercontinental, com presença'na
África, na índia e na China.

Segunda consideração: a nação brasi-
leira e, posteriormente, o Estado brasilei-
ro, formou-se do nada a partir do século
XVI, por obra e graça da monarquia por-
tuguesa, dona de um império mundial.
Portugal sabia que seu papel na Europa
estava condenado a ser diminuto, sufoca-
do que sempre esteve pela Espanha e ou-
tros componentes do império romano ger-
mânico.

Em vista disso, o imperialismo por-
tuguês não tinha limites continentais que
se aplicassem, seja à metrópole, seja às
colônias. No caso do Brasil, esse senti-
mento universalista gera duas conseqüên-
cias aparentemente contraditórias. A pri-
meira levaria os brasileiros a se ocuparem
de imenso território pátrio em um proces-
so de expansão de infraestrutura que não
foi provocado por nenhum vizinho sul-
americano em particular. Mesmo na re-
gião do Cone Sul, os conflitos com os vizi-
nhos do Prata tiveram origem na herança
pós-napoleônica das monarquias ibéricas
e não na vontade de subjugar e conquistar
territorialmente qualquer vizinho.

A segunda conseqüência foi a de levar
o Brasil e os brasileiros a se verem como
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um grande país em perspectiva, com am-
bições e vocações de alcance mundial, se-
guindo, conforme o caso, os modelos de
Europa Ocidental, França, em particular,
ou dos Estados Unidos da América. O
crescer para dentro não era condição para
crescer para fora, mas, pelo contrário,
eram movimentos que se faziam simulta-
neamente. A ocupação do litoral nordesti-
no no século XVI permitiu crescer para
fora, por meio da exportação de açúcar. A
ocupação do planalto do sudeste permitiu
crescer para fora, por meio da exportação
de café. Hoje, a ocupação do centro-oeste
permite conquistar a liderança mundial a
partir da exportação de soja e de carnes
bovina e de frango.

Note-se que durante cinco séculos esse
processo atual não foi nem estimulado
nem obstacularizado pelos vizinhos sul-
americanos. Era como se eles não existis-
sem para efeitos de uma definição estraté-
gica do espaço que o mundo estaria
revelando para o Brasil. Assim chegamos
ao século XXI. O Brasil, com modestos
quinhentos anos de história, com peque-
na contribuição à cultura mundial (embo-
ra crescente como no caso da música), vê
o espaço que ocupa no mundo com o
mesmo sentimento de grandeza, de im-
portância, de potencialidades comparti-
lhado pelos três outros membros do BRIC.
Não é só o Brasil que se vê confortavel-
mente associado à índia, China e Rússia.
O resto do mundo que conta também
acha que o Brasil está ocupando, entre os
outros três, um espaço que lhe é devido,
dada a originalidade de sua história, da
sua independência e do vigor e unidade
de sua cultura e nacionalidade.

A despeito de uma ausência de agenda
comum é razoável esperar que, nas próxi-
mas duas décadas, a posição do Brasil
diante dos outros do grupo BRIC se refor-
çará pelas seguintes razões:

a) o mundo está caminhando para um
novo paradigma de crescimento eco-
nômico, em que a sustentabilidade de-
ve prevalecer sobre a velocidade e o
ritmo;

b) neste novo paradigma jogará papel
crucial a terra agricultável, as águas
doces, a energia solar e suas aplica-
ções renováveis, o uso mais racional
dos recursos do solo e do subsolo;

c) a sustentabilidade política das insti-
tuições públicas nos outros três países
vai depender de rápidas reduções das
desigualdades sociais, da maior dis-
ponibilidade de alimentos com cres-
cente valor proteico, e na China e na
índia, de um combinado processo de
migrações internas de suas popula-
ções das zonas rurais para as zonas
urbanas.

O Brasil tem abundância de recursos
naturais renováveis, além de uma fron-
teira agrícola de grandes dimensões (80
milhões de hectares); dispõe da Embrapa,
a melhor instituição mundial no campo
da produção agrícola de origem tropical;
já concluiu seu processo de urbanização
e está a caminho de resolver gradualmen-
te seu grande desequilíbrio econômico
social.

Uma nota de advertência: o Brasil, em
seus quinhentos anos de existência, pôde
se dar ao luxo de crescer para dentro e
para fora, sem muitos problemas de mon-
ta como os seus vizinhos. Este luxo aca-
bou. Pela primeira vez, o Brasil deverá, no
BRIC ou fora dele, ter políticas ativas e
diferenciadas para cada um dos seus vizi-
nhos sul-americanos. A agenda de desen-
contros está crescendo com a Bolívia, o
Equador, a Argentina e o Paraguai. Onde
vamos poder equacionar tais problemas?
No Conselho de Segurança da Organiza-
ção das Nações Unidas?
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Se definirmos agenda comum como a
enumeração de temas específicos a respei-
to dos quais o BRIC tenha visões conver-
gentes será difícil encontrar uma agenda
comum nos dias de hoje. Se, por outro
modo, buscarmos temas que têm ou ve-
nham a ter papel relevante no relaciona-
mento bilateral, trilateral ou quatrilateral
do BRIC, então não será difícil levantar
uma relevante e bem substanciada agenda
comum. Comecemos pelo óbvio: comércio
internacional. Nas próximas décadas, as
relações comerciais entre os quatro deve-
rão preocupar novamente os empresários,
exportadores e o governo brasileiro.

A estrutura atual do comércio do Brasil
com a China é insustentável no médio ou
longo prazo. Sem restar importância ao
espetacular aumento do comércio bilateral
nos últimos anos, a verdade é que hoje o
Brasil está se tornando um grande exporta-
dor de commodities de baixo valor agregado
para a China e, ao mesmo tempo, um gran-
de importador de bens de consumo não
duráveis com maior agregação de valor,
mas com irregular prestação de qualidade.

O empresariado brasileiro vem aumen-
tando suas pressões sobre o governo para
que adote medidas de caráter tarifário, ou
não, que reduzam as importações de ma-
nufaturas chinesas de setores sensíveis,
como brinquedos e têxteis. Para complicar
mais as coisas, convém recordar que as
manufaturas chinesas se fazem presentes
no Mercosul por duas bandeiras, a saber, a
da República Popular da China, pelas
compras feitas por Brasil, Argentina e
Uruguai; e a de Formosa, feitas pelo Para-
guai e reexportadas para o Brasil por meio
do obscuro e paralegal mercado de saco-
leiros e das chamadas "Feiras do Para-
guai". Cada vez que o governo cede às
pressões paraguaias e alivia a repressão

do comércio de fronteira está, na verdade,
estimulando a triangulação de produtos
de origem asiática, particularmente de
Formosa, que é o único "país chinês" que
têm relações diplomáticas com o Paraguai.
A perda fiscal dessa triangulação tolerada
pelo Brasil se soma a algumas centenas de
milhões de dólares, muito mais do que a
compensação que agora o Brasil está ne-
gociando com o Paraguai, dentro do co-
mércio bilateral de energia elétrica.

Deixando de lado o "efeito Paraguai"
no comércio bilateral com a China, a ver-
dade é que o Brasil, desde 1500, vem de-
monstrando sua competitividade mundial
no comércio de commodities agrícolas. A
partir da segunda metade do século XX, a
competitividade agrícola brasileira e acen-
tuou no mercado mundial com a incorpo-
ração espetacular do complexo soja e, pos-
teriormente, com as vendas de carnes
suína, bovina e de frango. Infelizmente, a
sociedade brasileira, não só o governo,
tem tomado atitudes preconceituosas com
relação ao comércio exterior do agrobusi-
ness, como se ele fosse um mal necessário
para cobrir nossa fraqueza no campo das
exportações de manufaturas.

As relações comerciais com a China
oferecerão excelente oportunidade para
corrigir os efeitos históricos desse recor-
rente preconceito. Os setores público e pri-
vado no Brasil têm a obrigação de definir
uma estratégia de médio e longo prazos
que inclua nas negociações bilaterais me-
canismos de liberalização gradual da Chi-
na com relação às exportações agrícolas
brasileiras. Aceitando crescente incorpora-
ção de valor agregado pelas transforma-
ções das commodities em produtos agroin-
dustriais, sobretudo através da iluminação
do mecanismo de escalada tarifária.

Para tanto, não é necessário aguardar a
retomada da Rodada Doha. No âmbito
das conversas bilaterais, o Brasil tem sufi-
ciente poder de barganha para buscar um
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acordo setorial com os chineses, já que o
consumidor brasileiro pouco seria preju-
dicado se o Brasil viesse a reduzir subs-
tancialmente suas importações de manu-
faturas chinesas. Na verdade, uma política
de negociações comerciais com a China,
que leve a uma abertura progressiva para
as exportações brasileiras de alimentos,
com crescente conteúdo proteico, vale
também para negociações bilaterais com a
índia e a Rússia.

Em outras palavras, cabe ao Brasil to-
mar a iniciativa, no seio do BRIC, de esta-
belecer como primeiro ponto da "agenda
comum" o tema agrícola no seu sentido
mais amplo, onde se incluiriam as princi-
pais questões ambientais, climáticas e de
segurança alimentar que atravessam hori-
zontalmente a produção e comercialização
de produtos agrícolas. Se o Brasil se prote-
ger e incorporar o tema do agronegócio
como o primeiro item da agenda comum
do BRIC, de imediato, será necessário de-
finir o segundo item da agenda comum,
que seria a contribuição que os quatro
países poderão dar à definição, em escala
global, de um novo paradigma de cresci-
mento sustentável em escala planetária.

Há fortes indícios de que a China já
esteja buscando níveis mais altos de cres-
cimento anual com novas tecnologias de
produção de energia fóssil bem menos
poluentes de que as atuais, sobretudo na
área do carvão mineral. Embora os cientis-
tas ainda divirjam sobre os modelos mais
adequados à sustentabilidade ambiental
na produção de energia, pode-se especular
que a equação que prevalecerá ao longo
do século XXI compreenderá, de um lado,
o uso mais racional e conservador das
fontes não renováveis de energia, a par de
um aumento progressivo na matriz ener-
gética de fontes renováveis (vento, sol,
marés, águas). Por razões práticas, consi-
deraremos a energia nuclear como uma
fonte renovável.

Nesse vasto campo de nova definição
de paradigmas de desenvolvimento eco-
nômico, o Brasil, entre os quatro do BRIC,
é o que dispõe de mais amplas margens de
manobra. Pode-se imaginar o impacto
econômico, político e social no planeta se
os quatro BRIC, sob a liderança intelectual
e empírica do Brasil, venham a convergir
suas políticas no campo tecnológico, agrí-
cola e industrial, para conformar uma no-
va política de desenvolvimento econômi-
co, consistente com os seus autodefinidos
objetivos de sustentabilidade. As soluções
não virão "de fora", como da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) ou do Banco Mundial,
mas serão resultado de opções "internas"
aceitas pelos quatro membros.

A esta altura, já podemos imaginar
qual poderia ser o terceiro item da "agen-
da comum". Para executar uma nova po-
lítica agrícola dentro de novos paradig-
mas de sustentabilidade, quais serão os
recursos financeiros necessários e como
dirigi-los de maneira fluida e garantida
aos investidores?

Mais uma vez o BRIC poderá ser parte,
ou mesmo a maior parte, na solução da
equação. China e Brasil são grandes cre-
dores dos Estados Unidos. São trilhões de
dólares que se refugiam no Tesouro ameri-
cano por falta de melhor opção. Em vez de
discutir abstratamente sobre o fim do dó-
lar como moeda de reserva internacional,
não será mais prático coordenar políticas
de investimento entre os quatro para agili-
zar a reciclagem de recursos financeiros
semiociosos?

Não nos esqueçamos de que os quatro
juntos somam cerca de 14% do comércio
mundial, 40% da população e 15% do PIB
do planeta - diferentemente dos diversos
choques de petróleo no século XX, que
levaram os países árabes, incapazes de
absorver seus saldos, a reciclá-los através
do mercado financeiro internacional. Ho-
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je, os saldos gigantescos acumulados pelo
BRIC, China em particular, podem e de-
vem ser aplicados em seus respectivos
territórios, para benefício de todos os paí-
ses, subdesenvolvidos, desenvolvidos ou
emergentes.

No domínio das instituições políticas,
de convivência social, das práticas cultu-
rais e religiosas, da tolerância racial, o
BRIC constitui, talvez, o mais heterogêneo
grupo de países importantes que se possa
imaginar. Falar de uma agenda comum
sugere um exercício de delirante imagina-
ção e criatividade.

Rússia, índia e China carregam, dentro
de suas respectivas sociedades, valores,
práticas, preconceitos éticos e estéticos tão
divergentes e, muitos deles, tão profunda-
mente arraigados que qualquer tentativa de
homogeneizá-los ou diluí-los parece desti-
nada ao mais redondo fracasso. A verdade
passa, porém, muito distante desse fatalis-
mo histórico. Talvez em nenhuma outra
parte do mundo as respectivas sociedades
civis tenham passado por transformações
tão revolucionárias como as de Rússia, Chi-
na e índia. Mesmo o Brasil, na sua curtíssi-
ma história de quinhentos anos, não ficou
alheio a importantes mudanças internas,
sendo a urbanização acelerada a partir de
1950 talvez a mais importante delas.

Quando temos dificuldade de explicar,
em poucas palavras, transformações im-
portantes que ocorrem em qualquer lugar
do planeta, normalmente saímos pela ex-
plicação mais fácil, mais óbvia e menos
precisa do fenômeno da globalização.
Não estamos errados, pois a globalização
é causa e conseqüência de vertiginosas
transformações no campo comercial, fi-
nanceiro, científico e tecnológico.

Já no campo político, ético e religioso, a
globalização precisa vir associada à revo-

lução dos meios de comunicação, sobretu-
do à velocidade de sua implantação. Na
década de 1960, uma ligação telefônica
interurbana no Brasil levava dias para ser
completada. Ligações locais poderiam le-
var horas. Hoje, 90 milhões de brasileiros
possuem celulares que podem em tempo
real falar com qualquer cidade do BRIC.

Após a derrota nazista na Segunda
Grande Guerra, o protótipo do ideal leni-
nista era "o novo homem soviético", que
surgia para o mundo liberado do pecado
original da propriedade privada e da su-
perstição religiosa. Hoje, a sociedade rus-
sa busca disciplinar o ressurgimento da
propriedade privada e canalizar a retoma-
da do sentimento religioso para o desen-
volvimento do país.

A China e Mão Tsé-Tung, durante a
Revolução Cultural, abominavam a edu-
cação formal e só reconheciam valor no
trabalho manual, particularmente no cam-
po. Hoje, a China lidera a formação de
Ph.Ds em diversos ramos das ciências exa-
tas e sociais.

A índia, que antes da independência
praticava um sistema de castas e privilé-
gios, talvez só superado pela sofisticação
do sistema aristocrático inglês, hoje se
transforma na maior democracia do mun-
do (700 milhões de eleitores) e está prestes
a abolir os títulos de marajá e nababo.

O Brasil, nos campos político e social,
também passou por um processo original
de transformações muito diferente do que
ocorreu nos outros três países. Aqui, todas
as iniciativas de ruptura foram derrotadas
pelo extrato superior de proprietários ru-
rais e dos comerciantes. Com a industria-
lização, o poder político foi gradualmente
se transferindo para as cidades, tal como o
grosso da população. Até o fim do século
XX, a sociedade brasileira se organizou de
forma aguda, infinita e desigual. A despei-
to de tais graves injustiças, a sociedade
desenvolveu mecanismos de mobilidade
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social que agora ameaçam a dar os seus
frutos duradouros no sentido da organiza-
ção de uma sociedade menos injusta.

Em resumo, onde os países do BRIC
mais divergem entre si e onde são maiores
as diferenças com o resto do mundo, é de
lá que virão as grandes forças transforma-
doras da organização interna das respecti-
vas sociedades.

Não será realista imaginar que proces-
sos transformadores de tal envergadura se
darão em clima de tranqüilidade e des-
contração. Lamentavelmente, é provável
que ocorra o contrário. Uma seqüência de
rupturas é previsível, embora não neces-
sariamente catastróficas, pois o grupo já
deu mostras de que é capaz de absorver
transformações de valores seculares em
um contexto, é bem verdade, de expansão
do bem-estar econômico para uma pro-
porção crescente das populações locais.
Nesse sentido, a tolerância se apresenta
como caminho possível.

Tolerância. Componente mais universal
do soft power brasileiro.

Tolerância racial Construção, não pla-
nejada, não ordenada, nem menos justa,
mas real, de uma sociedade onde a tole-
rância prevalece sobre as diferenças de
cores de pele, de características faciais, de
cor e textura dos cabelos.

Tolerância religiosa. Com freqüência ci-
ta-se a frase de André Malraux: "Lê XXI
siècle será religiaux ou ne será pás". Há
controvérsias se ele disse ou não esta fra-
se. Pouco importa. Há evidências empíri-
cas suficientes de que a religião continuará
sendo praticada pelas populações dos
quatro países do BRIC. No caso do Brasil,
as três principais visões monoteístas do
mundo e suas crescentes ramificações e
subramificações convivem harmoniosa-
mente, inclusive ao amparo de uma legis-
lação que criminaliza qualquer manifesta-
ção de intolerância ou discriminação.

Tolerância cultural. Conseqüência das
duas anteriores, em que a língua falada e
escrita, a música, a dança, o esporte, as
artes plásticas se interpenetram em um
processo de mestiçagem semelhante ao
que ocorre entre os elementos europeus,
asiático, árabe, índio e negro da população
brasileira. Não há mestiçagem sem tole-
rância.

E o Brasil pode, mais uma vez, ser
apontado como um interlocutor privile-
giado entre os quatro no sentido de liderar
a construção de uma agenda convergente
nos campos político e social, por meio de
uma experiência única de construção de
sociedade tolerante.
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