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E
m fevereiro, em seu primeiro dis-
curso à União Europeia desde que
tomou posse, há um ano, o presi-
dente da Alemanha, Joachim Gau-

ck, deu uma declaração que sinaliza uma
nova postura do país em relação ao bloco.
Ao pedir mais cooperação entre os países
do grupo, afirmou que “a Alemanha não
pretende dominar a Europa”.

“Não queremos intimidar os outros para
forçar que aceitem nossas ideias. Confiamos
na nossa experiência e gostaríamos de com-
p a r t i l h á - l a”, afirmou, adicionando uma men-
ção ao passado nazista para reforçar o com-
prometimento da Alemanha com o bloco. “As
tentativas de destruir tudo o que era europeu
vieram de nosso país. Apesar de tudo o que
aconteceu, os Aliados nos deram apoio e fo-
ram solidários conosco após a guerra.”

Ao negar o título de “d i t a d o r a” da Europa e
aludir ao passado doloroso, a Alemanha tenta
afastar as acusações de autoritária e controla-
dora. A poucos meses das eleições nacionais,
que ocorrem em setembro, e perante o incô-
modo da população com o alto preço da esta-
bilidade na UE, o governo alemão busca o
equilíbrio em suas relações com o bloco. “Po r
sua posição geopolítica e econômica, a Ale-
manha sempre foi involuntariamente induzi-
da a encontrar soluções para a Europa, mas fi-

ca desconfortável em assumir a liderança”, diz
Fredrik Erixon, diretor do Centro Europeu de
Política e Economia Internacional (Ecipe).

Os resultados do esforço de desconstruir a
imagem de controle sobre a Europa ainda não
são efetivos, como se vê pela importância das
declarações da chanceler Angela Merkel à mí-
dia internacional. Neste ano, a BBC a nomeou
“guardiã do futuro da Europa” e “The Econo-
mist ” disse que “Angela dá o tom na Europa”.
Como todo movimento político ou econômi-
co do país tem grande impacto no mercado
europeu, a tarefa não tem sido fácil.

Há até um clamor público por essa lideran-
ça. Há alguns meses, durante as discussões na
UE sobre o mecanismo de supervisão bancá-
ria, o megainvestidor George Soros publicou
um artigo afirmando que “a Alemanha deve
liderar ou sair” do euro. No bloco, o ministro
de Relações Exteriores polonês Radoslaw Si-
korski pediu mais liderança alemã na Europa.
Não há, porém, unanimidade. Já o ex-presi-
dente da Comissão Europeia Romano Prodi
recomendou moderação à Alemanha, dizen-
do que o país não pode ser o único tomador
de decisões na Europa e que devia “comparti -
lhar a responsabilidade com outros países”.

O “f a r d o” de liderar a Europa, apesar de des-
confortável para a Alemanha, é resultado de
uma espécie de seleção natural, segundo os

especialistas. Além de ser um dos fundadores
da UE, é a maior economia do bloco, com loca-
lização central e fronteiras com oito paí-
ses-membros. Essa condição geopolítica seria
suficiente para justificar a dominância nas de-
cisões europeias, assim como sua dependên-
cia econômica e política em relação aos rumos
do continente. Mas há outros fatores.

A Alemanha sedia o Banco Central Euro-
peu, a menina dos olhos da eurozona, inspira-
da em seu equivalente alemão, o Bundesbank.
Ao ser criado, o euro foi vinculado ao marco,
graças à força e à estabilidade da moeda, mas
também à imposição dos alemães, que usa-
ram a exigência como barganha para aderir
ao euro. Para Hans-Henrik Holm, professor de
ciência política da Universidade de Aarhus, na
Dinamarca, manter a Europa integrada é
questão de sobrevivência para o país, tanto
econômica quanto política. “A Alemanha de
hoje foi construída sobre os pilares dessa
união. Sem ela, voltamos a um período em
que o país estaria cercado por vizinhos não
necessariamente aliados”, diz.

Para Holm, as eleições de setembro espe-
lham a importância que o projeto europeu
tem para a Alemanha: os principais partidos
que concorrem no pleito são pró-Europa, ape-
sar de discordarem sobre questões como o au-
mento da ajuda financeira a outros países. Na
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Entre acusações de dominação e clamor por liderança,
alemães se preparam para eleição de olho no rumo da Europa.
Por Vívian Soares, para o Valor, de Aarhus (Dinamarca)
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Joachim Gauck,
presidente alemão,
durante sua posse em
2012, observado por
Angela Merkel;
evocando o passado
nazista, ele nega que
o país queira ser
dominante na Europa

prática, a opinião pública tem pouca margem
de escolha nessas eleições. “Mesmo se os elei-
tores estiverem cansados de pagar pelos gre-
gos, espanhóis e italianos, não há nenhum
partido com reais chances de ganhar as elei-
ções com propostas de mudar drasticamente
a relação do país com o resto da Europa. Sim-
plesmente não há em quem votar”, afirma.

Ou seja, o Partido Democrático Cristão
(CDP) de Merkel, que concorre a um terceiro
mandato, e o Partido Democrático Livre
(FDP), que compõem a atual coalizão no go-
verno, pouco divergem sobre a política exter-
na do país em relação à Europa. Principal
ameaça a Merkel em setembro, o Partido So-
cial Democrático (SPD) defende mais integra-
ção e menos austeridade. O Partido Verde, que
cresceu nas eleições regionais dos últimos
dois anos, pode ser decisivo, caso decida for-
mar coalizão com o governo ou a oposição.
Mas sua plataforma quanto à UE não prega
mudanças bruscas. “Esse ou qualquer outro
governo farão o que for necessário para man-
ter a UE e a eurozona. Até Merkel mudou com
o tempo e se tornou mais pró-Europa”, diz
Alexander Privitera, diretor do Instituto Ame-
ricano de Estudos Contemporâneos sobre a
Alemanha da Universidade Johns Hopkins.

O fato de que o discurso da “Alemanha con-
c i l i a d o r a” não foi feito pela chanceler, mas pe-

lo presidente Gauck, figura mais cerimonial e
com menos poderes executivos, é um sinal de
que Angela anda cautelosa ao emitir opiniões
sobre o papel da Alemanha no bloco a partir
de agora. Ela não conta com o apoio massivo
que costumava ter do eleitorado alemão e, pe-
la primeira vez, corre um risco real de perder o
pleito. “A opinião pública sempre apoiou o
projeto da UE, mas a crise do euro tem deixa-
do os eleitores mais céticos e menos engaja-
dos”, diz Privitera. “Merkel está sendo sabia-
mente cautelosa ao se manter calada sobre os
problemas da Europa. Ela precisa se poupar.”

“Merkel enfraquecida é ruim para a Alema-
nha e para a Europa”, defendeu a revista “The
Economist ” em artigo de fevereiro. A chance-
ler é uma figura forte e superexposta, fonte de
conflitos nas relações do país com a Europa.
Conhecida como negociadora dura, Merkel
tem sido responsável por repreender e acon-
selhar outros líderes da UE nos encontros do
Conselho de Ministros. “O país está se isolan-
do e se expondo. O equilíbrio entre França e
Alemanha que deu início à UE não é mais está-
vel e isso tem sido difícil nas relações com os
membros mais fracos do bloco”, diz Holm.

A atitude da chanceler em relação ao proje-
to de união bancária ilustra o impasse ale-
mão. Apostando nas eleições deste ano, ela
não apoiou a proposta, tema sensível para os

alemães, receosos de confiar seus bancos ao
controle europeu. Merkel preferiu dar decla-
rações evasivas indiretas para não se compro-
meter antes das eleições. O motivo, para Privi-
tera, é claro: a economia doméstica é a princi-
pal plataforma eleitoral da chanceler. “Ela diz
que o país está melhor do que há quatro anos,
e isso não aconteceria sem sua supervisão”.

Erixon acredita que há outra razão para a
reticência da chanceler: o pragmatismo. “O
estilo alemão é menos de discutir problemas e
mais de resolvê-los. Esse traço político é tão
marcante que se conectou à imagem que mui-
tos europeus têm da Alemanha”, diz. O hábito
de “apagar incêndios” com medidas duras de
austeridade é um exemplo dessa política.

O excesso de pragmatismo, segundo Eri-
xon, faz com que a própria Alemanha não te-
nha uma visão de sua posição na Europa. “O
país procura um novo papel não só no conti-
nente, mas também globalmente. Uma prova
é o aumento das relações comerciais com ou-
tros países, principalmente na Ásia. A política
alemã está finalmente se globalizando e sain-
do da visão paroquial que tinha até há pouco.”
A mudança de prioridade na política externa,
porém, é pouco provável. O pragmatismo
econômico pode direcionar a Alemanha para
mercados diversificados, mas o grande proje-
to político continua a ser manter viva a UE. �
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 13, n. 648, p. 16-17, 12, 13 e 14 abr. 2013.




