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Carlos Perez Llana 

The year of 2012 showed once again the limits of the power of multilateral diplomacy action to solve serious in
ternational crises. Last year has also put to proof the concept or a multipolar world. In the present world, for 
a pole of power to establish itself, it needs both hard and soft powers, what very few nations hold at the 
same time. Therefore, it is perhaps more appropriate to talk about a depolarized world instead of a multipolar 
one. The article discusses the perspectives of policy and action in such world for the most important global 
actors, United States, China and European Union, and what may be the role of Islam in this environment. 

O início de um novo ano convida a 
refletir estrategicamente sobre a agenda 
internacional de 2013. Como acontece 
nestas circunstâncias, a ideia de um balan
ço feito em perspectiva condiciona a leitu
ra do mundo. Neste sentido, em 2012 fica
ram evidentes a fragilidade da diplomacia 
multilateral e os poucos avanços realiza
dos em matéria de governabilidade inter
nacional. As Nações Unidas fracassaram 
na Coreia do Norte e na Síria, enquanto a 
crise econômica internacional continuou 
sendo abordada, como diz P. Krugman, 
com base nas "más ideias". Por esta razão, 
os "clubes diplomáticos da constelação G" 
não obtiveram sucesso. O "G20" é uma 
reunião anual com "fotografia de família" 
e os organismos de Bretton Woods basica
mente elaboram relatórios ou participam 
de alguns salvamentos como, por exemplo, 
na Grécia. 

Em 2012 foi colocada à prova a noção de 
um mundo multipolar, associado ao declínio 
americano e ao protagonismo dos países 
emergentes, cujo epítome seria os BRICS. 
Ambos os fatos estão corretos, mas não 
significam, necessariamente, a consagração 

de uma nova estrutura internacional. Existe 
uma rede complexa de interesses onde o 
poder se desmaterializa e em cada subsiste
ma as hierarquias não estão definidas. 

Os países emergentes possuem inegá
veis recursos, associados às reservas mo
netárias e ao tamanho do PIB, mas existem 
diferentes alternativas no sentido de obter 
um maior protagonismo. Alguns alcança
r a m objetivos regionais - o Brasil , na 
América do Sul, e a África do Sul, no cen
tro e no sul do continente africano - mas 
existem países com uma vocação de pro
tagonista internacional que não pertencem 
aos BRICS, por exemplo, a Turquia, que 
projeta internacionalmente o seu "otoma-
nismo". No mundo atual, um polo de poder 
precisa contar com hard e soft powers. 

Sendo assim, é mais apropriado fazer 
referência a um mundo despolarizado. Os 
EUA possuem ambos os poderes, atraem 
culturalmente, encabeçam o ranking do PIB 
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e dissuadem militarmente, mas a adminis
tração de George W. Bush desperdiçou o 
momento multipolar. Nem todos os BRICS 
alcançaram uma síntese bem-sucedida 
entre o hard e o soft power. Um exemplo: a 
Índia, uma potência militar, é um país ba
sicamente envolvido em seu entorno geo
gráfico, onde mantém relações complexas 
com a China e, sobretudo, com o Paquistão, 
mas seu aparato diplomático é muito pe
queno, equivalente ao da Nova Zelândia. 

Um olhar global, que inclui tendências 
e atores, implica focalizar a análise em al
guns protagonistas e em determinados 
processos sistêmicos. Os Estados Unidos e 
a China são Estados inevitáveis, no que se 
refere à composição da agenda internacio
nal. Por outro lado, a crise econômica global 
e a desencadeada pelo controle ideológico 
do mundo islâmico estão provocando m u 
danças estruturais das quais dependem a 
economia e a segurança internacional. 

Os Estados Unidos 

Falando objetivamente, o país enfrenta 
dois problemas: uma ruptura política i n 
terna e a dívida pública. O que foi desen
cadeado pelo "abismo fiscal" colocou em 
evidência o Senado, de maioria democrata, 
e os Representantes, majoritariamente 
republicanos. No novo mapa polít ico, 
evaporou-se o espaço do centro, onde 
historicamente foram construídos os con
sensos. A partir desse momento, a política 
tornou-se prisioneira de grupos extremos 
e isto se manifesta de maneira emblemáti
ca no Partido Republicano: o Tea Party 
bloqueia os acordos interpartidários. 

Felizmente, o pragmatismo americano 
não desapareceu completamente: no Sena
do, tenta-se uma solução bipartidária para 
a questão migratória. A ruptura não só se 
reflete na divisão gasto público versus i m 
postos, mas também nos valores. A direita 

advoga pelos setores da população de alta 
renda e representa uma América profunda, 
que vive no centro e no sul do país. Des
confiada e conservadora, teme a globaliza
ção e os imigrantes. Esse bloco acredita que 
em um futuro não muito distante, a econo
mia chinesa superará a americana e não 
consegue aceitar uma circunstância demo
gráfica: em poucas décadas os anglo-saxões 
passarão a ser a primeira minoria. As últi
mas eleições previram este cenário: os de
mocratas venceram graças a uma aliança 
integrada pelas minorias. 

A economia condiciona a política exter
na americana. D i m i n u i r o déficit é uma 
tarefa complexa. A despeito da polarização 
ideológica, existe um dado estrutural: os 
gastos obrigatórios - previdência social e 
saúde - comprometem 60% do orçamento. 
A parte da defesa é de 19% e os outros 
Ministérios somam 18% dos gastos. Como 
os republicanos não querem d i m i n u i r o 
orçamento militar, o corte deveria afetar a 
previdência social e o orçamento dedicado 
ao futuro: educação, infraestrutura. De 
qualquer maneira, todos os fundos serão 
reduzidos, afetando a relação dos EUA 
com o mundo. 1 

Em um ambiente de restrições orça
mentárias, com uma dívida pública eleva
da e com forte componente ideológico, o 
presidente Obama certamente manterá 
suas prioridades: reativar e preservar o 
poder americano. Suas percepções di f ic i l 
mente mudarão. Trata-se de um homem 
realista que abandonou os sonhos de fazer 
com a China um "G2" para os assuntos 
estratégicos e consolidar no "G20" um 
compromisso dos países emergentes com 
a governabilidade global. Essa foi a apos
ta da C ú p u l a de Pittsburgh (setembro de 
2009). Finalmente, o minilateralismo não 
prosperou e a Casa Branca priorizou a pre
sença na Ásia: a ASEAN, o Tratado da Ásia 
do Sul, culminando com a Proposta Trans-
pacífica, lançada na Reunião de Cúpula da 
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APEC, em novembro de 2011. Em todos 
esses casos, Washington procurou consoli
dar os vínculos comerciais e estratégicos.2 

Tentando tornar compatível a fragi l i 
dade econômica e a liderança, é possível 
conjecturar sobre a estratégia americana. 
A preferência por um modelo de "offshore 
balancing" provavelmente será mantida. 
Esta estratégia aconselha a não enviar mais 
tropas para o exterior e apostar nos equi
líbrios regionais, evitando o surgimento 
de novas potências. Foi o que aconteceu 
na Líbia, com a ajuda da França e da Grã-
-Bretanha. No M a l i , a ajuda da França foi 
concretizada quando o conflito se alastrou 
para a Argélia. Na Ásia , tenta-se conter a 
China mostrando a frota e aprofundando 
as relações com todos os países em confli
to com Pequim em razão de temas de sobe
rania marítima. Acabaram-se as aventuras 
imperiais, este é o lema. 

Sendo assim, Washington acelera a 
saída do Afeganistão, mas se retira com 
um sabor amargo: a China, que apoiou a 
queda dos Talibãs, conseguiu instalar-se 
no país através de investimentos em cobre 
e petróleo, transformando-se no principal 
investidor estrangeiro, enquanto procura 
atrair Cabul para a Organização de Coope
ração de Shangai. Para os Estados Unidos, 
a presença de Pequim garante a consoli
dação do país, mas quanto mais se forta
lecer sua presença no Afeganistão, maior 
peso terá Pequim no traçado dos dutos que 
lhe dão acesso às riquezas de petróleo e 
gás da Ásia Central. 3 

Com uma nova equipe nas áreas de re
lações exteriores, segurança e inteligência, 
o presidente Obama enfrentará uma agen
da externa onde convivem fracassos e su
cessos da sua primeira gestão. Como a 
reeleição já não está mais em jogo, talvez 
possam surgir algumas iniciativas. Come
çando pelas equipes, provavelmente irá se 
repetir o sistema de decisões da primeira 
gestão: uma soma de assessores de confiança 

e de políticos experientes. Por várias razões, 
do seu círculo de confiança quase ninguém 
terá cargos no governo. A embaixadora na 
ONU, Susan Rice queria substituir Hi l lary 
Clinton, mas o presidente optou por um 
homem ligado ao establishment, o senador 
democrata John Kerry. Na Secretaria de 
Defesa, repetindo a jogada de 2008, nomeou 
um republicano, o ex-senador Chuck Hagel 
e indicou um homem do seu círculo para 
dir ig ir a CIA, John Brennan, ligado à polí
tica de utilização de drones na luta contra 
o terrorismo islâmico. As finanças interna
cionais não estão suficientemente represen
tadas no epicentro do poder. O novo secre
tário do Tesouro, Jack Lew, é um homem 
experiente em temas orçamentários, mais 
acostumado a transitar pelo Congresso do 
que por Wall Street.4 

O dossiê do Oriente Médio foi o maior 
fracasso de Obama. Houve dúvidas, contra
dições e temores. Duvidou em como contri
buir para uma negociação entre Israel e a 
Autoridade Palestina; foi contraditório em 
temas-chaves, como o apoio ao status da 
Palestina como observador na O N U e, f i 
nalmente, o presidente temeu a influência 
do lobby israelense em Washington (AIPAC). 
Conclusão: fortaleceu a direita israelense; 
tolerou a política de assentamentos que 
tornam inviável a ideia de "dois Estados"; 
enfraqueceu os palestinos moderados que 
governam a Cisjordânia; objetivamente, 
fortaleceu o Hamas; não capitalizou o dis
curso do Cairo (2009), dirigido ao mundo 
árabe e alimentou os setores que não reco
nhecem a existência do Estado de Israel. Em 
2013, a Casa Branca deve, obrigatoriamente, 
retomar a iniciativa, mas no caminho exis
te um obstáculo: o Irã. Se as pressões d i 
plomáticas não conseguirem alterar o 
projeto nuclear iraniano, em junho, quan
do forem realizadas as eleições presiden
ciais no país, o novo governo israelense 
terá que decidir se lança ou não um ataque 
preventivo. Esta é, sem dúvida, a grande 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



discussão diplomática em Washington. 
Deve apoiar Israel ou se distanciar? 

A luta contra o terrorismo não mudará. 
Este foi o grande sucesso da Casa Branca, 
simbolizado pelo desaparecimento de Bin 
Laden. O governo manteve o inimigo que 
elegeu Bush, mas ao invés de ocupar países 
para derrotar os terroristas, optou por uma 
estratégia indireta, de natureza clandesti
na, apoiada na eficácia dos drones desti
nados a dizimar a Al Qaeda, particular
mente no Paquistão e no Iêmen. Essa po
lítica será mantida e a utilização dos aviões 
não tripulados possivelmente irá aumen
tar. O Irã e os seus aliados xiitas tentam 
capitalizar as denúncias. No Paquistão, os 
drones e os danos colaterais alimentam o 
nacionalismo e o fundamentalismo religio
so, tema que não pode ser ignorado. O 
Paquistão é um país enfraquecido e i m 
prescindível, envolvido na retirada ame
ricana do Afeganistão e que mantém uma 
disputa territorial com a Índia, o aliado 
americano no Oceano Índico . 5 6 

Na Ásia, a nova Administração Obama 
utilizará seu poder: o so/f e o hard power. A 
contenção da China é o centro da nova 
política, uma reação às agressões chinesas 
aos seus vizinhos e ao discurso naciona
lista que Pequim iniciou em 2010. Uma 
base na Austrália, a transferência de 60% 
da frota americana para o Pacífico e os 
acordos militares com as Filipinas, o Viet
nã e Cingapura, estão alinhados com o 
documento: "Global Leadershiv: Prioritiesfor 
21st Century Defense". Com o novo gover
no japonês, que acaba de aumentar os 
gastos militares, a cooperação se aprofun
dará, enquanto a Indonésia ocupa nova
mente um lugar de destaque no "radar 
americano". Os investidores se sentem 
atraídos por este país emergente e a comu
nidade estratégica americana aposta nesse 
grande porta-aviões, historicamente anti-
chinês, que está em conflito com Pequim 
pela soberania das ilhas Natura. 

A adaptação da liderança americana às 
novas condições externas e internas foi 
uma prioridade da pr imeira gestão do 
governo Obama. Tratou-se de uma missão 
quase impossível, parecida a que Richard 
Nixon e Henry Kissinger enfrentaram nos 
anos 1970: humilhados no Vietnã, com o 
dólar fraco e uma URSS em ascensão, a 
dupla, com esses dados, definiu uma agen
da realista que incluiu uma aliança objeti
va com Mao. 

Quando Barack Obama chegou à Casa 
Branca, os fracassos de Bagdá e de Cabul, 
somados à crise econômica de 2008, a l i 
mentaram as conjecturas sobre o declínio 
do país e obrigaram o presidente a fazer 
da necessidade uma virtude. A segunda 
gestão do governo Obama possivelmente 
enfrentará uma agenda que permita aos 
EUA prolongar o século americano, ao 
invés de resignar-se a participar do " m u n 
do pós-americano". 

Se conseguir estabilizar a economia, 
poderá aproveitar seu inegável capital 
estratégico: enquanto a China, a Europa, 
a Rússia e o Japão envelhecem, os EUA 
desconhecem a retração demográfica. É 
um mercado integrado, de grandes pro
porções e voltado para o consumo. Possui 
uma nova matriz energética, baseada no 
gás. Suas universidades continuam atrain
do estrangeiros e a criatividade se mani
festa em novas patentes. A máquina de 
inovar está viva: em matéria de tecnologia 
da informação, a vanguarda está ali . É um 
país que não está geograficamente sitiado; 
ao contrário, a China possui vizinhos bas
tante hostis. Esta massa continental tam
bém conta com uma população que se 
enriquece atraindo imigrantes. A onda 
hispânica não parou e a asiática cresce com 
grupos altamente capacitados que se inte
gram rapidamente. Por último, sua posição 
geográfica levará os EUA a uma relação 
mais próxima com o México, sobretudo 
quando perceberem que a guerra contra 
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as drogas está perdida. Este vizinho emer
gente poderá contribuir com massa crítica 
e continuidade ao século americano. 7 

A China 
Uma nova cúpula do Partido Comunis

ta tomou posse no XVII I Congresso. Pos
sivelmente, esses novos dirigentes cum
prirão as normas que procuram evitar a 
entronização do personalismo: só uma 
década de poder colegiado. Ninguém no 
Partido Comunista chinês está disposto a 
tolerar os caprichos de um novo Mao. 

Qual é o balanço da década de 2002-2012 
de Hu Jintao? De uma perspectiva de reforma 
política, a maioria dos observadores coincide: 
foi uma década perdida. De uma perspectiva 
econômica, o balanço é diferente: a China 
cresceu 10% e quando foi desencadeada a 
crise global de 2008, o governo não duvidou 
em injetar recursos estratosféricos na econo
mia para mantê-la em movimento, blindan
do o aparato produtivo. A infraestrutura 
absorveu grande parte desses fundos e 
hoje tudo faz crer que os recentes anúncios 
de investimentos milionários em estradas 
de ferro se orientam no mesmo sentido. 

De uma ótica econômica, podemos afir
mar que a China mudou de patamar, en
quanto problemas foram se acumulando: 
migrações rurais aceleraram a urbanização 
do país; poupança forçada das famílias que 
não possuem proteção social; empréstimos 
de bancos estatais, com taxas subsidiadas 
para empresas ligadas aos membros do 
poder; incontáveis danos ambientais (em 
2012, nas quatro maiores cidades, houve 
8.600 casos de morte devido a partículas 
nocivas); corrupção e abuso de poder; p r i 
sões arbitrárias e secretas que explicam 
porque não se avançou nas reformas do 
código de procedimento penal; controle 
cada vez maior da internet e censura à i m 
prensa escrita, etc.8 

Neste contexto, o tempo das incertezas 
voltou à China. Os desequilíbrios internos 
acontecem em um contexto internacional 
em constante m u d a n ç a , enquanto uma 
nova transição foi iniciada dentro de um 
Partido que tenta compatibilizar leninismo 
com capitalismo. A fragilidade é facilmen
te percebida quando observamos a nature
za dos recentes debates internos. Modelos 
regionais e pessoais bateram de frente e 
uma espécie de neopopulismo maoísta 
pretendia capitalizar reivindicações e "fa
diga social". Este é o sentido da luta que 
provocou a queda de Bo Xilao e o apareci
mento de correntes de pensamento que 
competem em um partido onde convivem 
80 milhões de afiliados, entre eles 270 super-
milionários que fazem parte do ranking 
mundial e que desde os cargos mais altos 
do poder aconselham a cúpula partidária. 
Os modelos que lutam entre si - Chongqing 
versus Guangdong - chegaram a uma tré
gua, mas muitos observadores defendem 
que se trata de um equilíbrio instável entre 
conservadores e reformistas.9 

Esta situação complexa possui algumas 
semelhanças com os acontecimentos revo
lucionários de 1989 (Praça da Paz Celes
t ial) . Nesse ano, o líder Deng Xiaoping 
enfrentou uma verdadeira antecipação 
estratégica: reprimiu os manifestantes re
formistas, mas assim que acabou com a 
revolta acelerou as reformas econômicas. 
Em outras palavras: revolução e contrar-
revolução ao mesmo tempo. Agora é a vez 
do Partido - a nova aristocracia integrada 
pelos "príncipes", filhos dos pais da Re
volução - antecipar-se no tempo, antes 
que a sociedade se manifeste. A tarefa não 
é simples. Os setores reformistas sabem 
que prolongar o atual modelo produtivo 
significará o agravamento dos conflitos, 
internos e externos. A mudança é factível 
se o Partido estiver verdadeiramente dis
posto a enfrentar a si mesmo, porque os 
interesses que foram cristalizados entre o 
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Estado e o "modelo" estão na cúpula do 
poder. Outro detalhe: a nova estrutura de 
poder não foi eleita nem sugerida por 
Deng. A que acaba de deixar o poder foi 
seu último legado. 

A transição iniciada quando surgiram 
os candidatos ao Comitê Central do Parti
do explica porque algumas linhas históri
cas caíram em descrédito, concretamente 
as que se referiam a uma ascensão pacífica 
e silenciosa. A partir do momento em que 
a China entrou plenamente nos organis
mos internacionais, dif icultou muitas ve
zes a obtenção de consensos. Pequim, 
objetivamente falando, age como uma 
potência conservadora, que freia as m u 
danças ou que dá seu veto. É hostil ao que 
considera intromissões nos assuntos inter
nos, ou sanções, ou criações de normas 
associadas à ingerência . Desta f o r m a , 
manteve-se na defensiva no genocídio 
sudanês (2008) e sentiu-se agredida quan
do a O N U quis discutir a situação do Tibete. 
As divisões internas explicam a incapaci
dade chinesa de conciliar política interna 
com responsabilidades mundiais, inerentes 
ao seu peso na economia global. 

O ano de 2009 foi um divisor de águas. 
A soma de projetos ideológicos em discus
são dentro do Partido Comunista, a crise 
da economia global e a deterioração dos 
Estados Unidos, explicam porque o histo
riador britânico, N. Fergusson, não teve 
razão. Sua ideia de "Chimérica", baseada 
em que um país importava e o outro expor
tava, tornou-se inviável devido à insusten-
tabilidade dos desequilíbrios comerciais e 
as consequências do caso Lehman Brothers. 
Nessas circunstâncias, f icou evidente a 
nova relação entre a China e o mundo. 

Em setembro de 2010, a China se exce
deu na defesa de um barco pesqueiro 
capturado pelo Japão. Nesse mesmo ano, 
Pequim ficou em silêncio depois que mís
seis da Coreia do Norte mataram civis 
sul-coreanos. Seul reagiu e foi representada 

na cerimônia de entrega do Prêmio Nobel 
da Paz para L i u Xiabao, o ativista chinês 
dos direitos humanos, preso. Paralelamen
te, Pequim negou vistos para altos funcio
nários da Índia. Por último, em julho de 
2012, na C ú p u l a Ministerial da ASEAN, 
Pequim pressionou o Camboja - país an
fitrião - para evitar que o relatório final 
fizesse referência às disputas bilaterais no 
mar da China M e r i d i o n a l . Finalmente 
conseguiu, mas fracassou diplomatica
mente. Vinte anos de ativa diplomacia, que 
incluíram a assinatura de um Acordo de 
Livre Comércio China-ASEAN foram des
cartados, ficando sepultado o pensamento 
estratégico de Deng Xiaoping: uma boa 
relação com os membros dessa Associação 
bloqueava qualquer tentativa de Washington 
de conter a China. 

Por último, as queixas sobre limites no 
mar da China Meridional . As nove linhas 
que Pequim definiu, tentam transformar 
este espaço em algo próprio, e pela primei
ra vez foram incluídas em um mapa apre
sentado na Comissão de Limites da Plata
forma Continental da O N U . O Vietnã e a 
Malásia reagiram rapidamente. Os primei
ros mapas que reivindicavam estas águas 
foram japoneses e Pequim claramente se 
excedeu. 

Em primeiro lugar, tudo faz crer que 
houve u m diagnóstico equivocado. A l 
guns setores, particularmente as Forças 
Armadas, davam como certa a tese do 
inexorável e acelerado declínio americano. 
Aconteceu o mesmo com Josef Stalin no 
início dos anos 1950: acreditou que o ca
pital ismo estava em sua fase f inal . Em 
segundo lugar, as fraturas do Partido 
Comunista explicam a sensibilidade de 
poder com relação às críticas nacionalistas 
que formulam na Rede (integrada por 564 
milhões de internautas) alguns grupos 
chauvinistas com grande capacidade de 
mobilização. Finalmente, na China o Minis
tério das Relações Exteriores não consegue 
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definir uma política. Os militares, os t i t u 
lares de empresas estatais - especialmen
te as de energia - os Ministérios da área 
econômica e a Academia exercem uma 
influência cada vez maior. A proliferação 
de centros de decisão explica incoerências 
e atitudes incompreensíveis, por exemplo, 
o comportamento da China na Síria e o 
fato de não perceber o custo do apoio à 
Coreia do Norte. O caso do Japão deve ser 
visto por outra ótica: medir forças sobre 
as ilhas Senkaku é funcional para um re
gime que f o i criado durante a guerra 
chino-japonesa. Concluindo, em 2013 será 
possível comprovar se a nova c ú p u l a 
mantém a mesma visão sobre o mundo e 
os interesses chineses.1 0 

O fim do sonho europeu? 

A crise de 2008 afetou basicamente o 
mundo desenvolvido e esse big bang ainda 
sacode os EUA e o Japão. Em Washington, 
a agenda se concentra no nível de endivida
mento, na redução do déficit e nos impostos. 
Em Tóquio, o governo procura sair da de
flação desvalorizando o Iene, como forma 
de sobreviver na "guerra de moedas". 

Na Europa, o maior impacto foi senti
do pelo projeto de integração que se i n i 
ciou nos anos 1950, foi reformulado no 
final da Guerra Fria e cujo epítome é a 
moeda c o m u m , o Euro. A engenharia 
europeia apoiou-se, historicamente, em 
um triângulo virtuoso: um objetivo co
m u m , um método e um núcleo de países 
líderes. O objetivo era a construção de um 
espaço pós-soberano; o método consistia 
em cessões parciais de soberania e o nú
cleo estava constituído pela Alemanha e 
a França. 

O tsunami financeiro mundial acelerou 
as fragilidades. Enquanto a maioria dos 
governos apostou em solucionar a crise com 
"mais Europa", as sociedades desconfiaram 

de Bruxelas e da política. Por essa razão, é 
possível afirmar que "o Euro é o futuro do 
passado". Na Europa, atualmente seria 
quase impossível reconstruir a história. A 
utopia europeia se desvaneceu e o Estado 
de bem-estar perdeu a confiança dos mer
cados que o financiavam. Finalmente, entre 
a Alemanha e a França foi estabelecida uma 
profunda assimetria de poder. 

A maioria dos observadores se concen
tra na agenda econômica - ausência de 
política fiscal comum, perda de competi
tividade, dívida pública, Euro supervalo-
rizado, supervisão bancária comum, de
bates sobre o orçamento, envelhecimento 
da população, resgates econômicos, de
semprego, taxação sobre as transações f i 
nanceiras, que acaba de ser aprovada, etc. 
- tirando a importância da leitura política. 
Neste sentido, duas questões são impor
tantes: o papel da Alemanha e o ressurgi
mento do nacionalismo 'eurocético'. 

A Alemanha, a partir de 2008, é a refe
rência obrigatória. Paralelamente, na Re
pública Federal da Alemanha existem 
dúvidas sobre os pilares históricos da sua 
política externa: integração europeia e 
adesão à Aliança Atlântica. Paradoxalmen
te, os europeus olham a Alemanha como 
a salvação e muitos alemães querem se 
salvar da Europa. Uma nova geração de 
dirigentes, que não viveram na época da 
Guerra Fria, governa uma nação que, ao se 
reunificar, transformou-se em um país nor
mal. Em outras palavras, a "Alemanha de 
Bonn" é diferente da "Alemanha de Berlim". 
Esta nova realidade desistiu do contrato 
explícito que estabelecia uma divisão de l i 
deranças: a economia em Berlim, a política 
em Paris. Parafraseando S. Hoffmann, em 
2008 desapareceu a U n i ã o baseada na 
"simetria da assimetria".1 1 

O "Consenso de Berlim" transformou-
-se em uma realidade: frugalidade, com
petit ividade, fraco desempenho e exce
dentes comerciais. A tentação de uma 
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Alemanha solitária, uma Grande Suíça 
libertada da ordem pós-Yalta e Maastrich, 
encontrou seu embasamento na medida 
em que foi responsável por uma parte 
importante dos pacotes de ajuda aos paí
ses m e d i t e r r â n e o s . A força comercial 
alimentou o unilateralismo: 50% das ex
portações da União Europeia para a China 
são alemãs. Mas atenção: 60% de suas 
exportações se destinam ao mercado eu
ropeu. Politicamente, a Alemanha com
prometeu-se parcialmente com as políti
cas europeias comuns. Na Líbia , votou 
com os BRICS, sem acompanhar as deci
sões do Conselho de S e g u r a n ç a e da 
O T A N , e no M a l i o apoio à França foi 
tardio e irrelevante. 

O choque de 2008 afastou a sociedade 
da tecnocracia instalada na capital belga. 
O déficit democrático sempre existiu, já 
que a integração consistiu de decisões to
madas por "especialistas" e governos, mas 
foi tolerado enquanto as coisas funciona
ram. Quando tudo m u d o u , o repúdio à 
Comissão ficou patente. Em poucos países 
ainda se percebe um consenso pró-euro-
peu, mas sem precisar ir mais longe, na 
Alemanha, apenas para 53% da população 
o futuro passa pela Europa. 1 2 

Os partidos nacionalistas e os populistas 
aproveitaram o ceticismo e uma corrente 
antieuropeia surgiu nos países que recebe
ram ajuda em troca de ajustes, como a 
Grécia. Finalmente, na Grã-Bretanha, o 
isolamento instalou-se definitivamente no 
Partido Conservador. Como acaba de anun
ciar o premiê inglês, entre 2015 e 2017 será 
conhecida a opinião da população britânica 
após uma consulta sobre a relação com a 
Europa. Este sentimento tem fundamento. 

Como defende G. Sorman quando se 
refere à Grã-Bretanha e ao Japão, "são po
vos com velhas ambições imperiais e cheios 
de desprezo pelos continentes, dos quais 
estão separados por estreitos". Isso explica 
porque Londres e Tóquio são vulneráveis 

às melodias isoladoras. São ilhas sensíveis 
ao declínio e preocupadas com a desinte
gração de sua cultura. No caso britânico, 
existe uma novidade. A direita, que exerce 
uma liderança introspectiva, possui senti
mentos contraditórios sobre a Europa, 
particularmente o setor financeiro. Recen
temente, o presidente do Banco da França, 
C. Noyer, colocou o dedo na ferida quando 
escreveu um artigo para o Financial Times 
onde diz que "constitui uma grave anoma
lia o fato de que 40% das transações no 
mercado do Euro sejam realizadas na City 
[ londrina]" . O modelo norueguês e o suí
ço compactuam com o sentimento de uma 
"pequena Inglaterra", mas não são mode
los racionais de ligação entre Londres, a 
Europa e o mundo. Os banqueiros britâ
nicos certamente entenderam o recado 
continental. 1 3 

Em resumo, a Europa deixou de ser um 
polo homogêneo. N ã o dispõe de uma po
lítica externa ou de defesa comum e sua 
economia está em convalescência. Em ja
neiro de 2013, foi comemorado o cinquen
tenário do Tratado de Eliseu, assinado por 
Charles de Gaulle e Konrad Adenauer. 
Naquele momento, foram estabelecidas as 
bases de uma condução franco-alemã da 
Europa em construção. Mais tarde, a as
censão alemã e a perda de competitivida
de francesa - resultado de uma mediocri
dade politicamente consensual - mudaram 
a economia europeia. O espírito do Trata
do deve ser resgatado, para que a Europa 
recupere protagonismo. Berlim e Paris não 
podem imaginar centros alternativos: a 
soma de ambos os PIBs equivale ao da 
China... 

A geografia islâmica 

Na vasta geografia islâmica, que se 
estende desde a Mauritânia até o Golfo 
Pérsico, existe uma pressão política entre 
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sunitas e xiitas que se aprofundou com a 
"primavera árabe". Na verdade, são países 
que instrumentalizam ambas as versões 
do Islã. O Irã lidera o xiismo, que se pro
jeta até o Líbano, Síria, Iraque e o Bahrein. 
Do outro lado, as petromonarquias do 
Golfo lideram o sunismo político, que i n 
clui a "Irmandade Muçulmana" . 

Neste espaço, desempenham um papel-
-chave o Catar - patrocinador financeiro 
que, além disso, utiliza o soft power da Al 
Jazeera - e a Arábia Saudita, a monarquia 
wahhabita, administradora dos "lugares 
santos", que disputa a liderança com o Irã. 
No resto das terras islâmicas, que se esten
dem até a Indonésia e a África, as divisões 
são diferentes. Nessa geopolítica nasceu a 
Al Qaeda, uma rede cujo instrumento 
político é o terrorismo e que define a sua 
identidade em uma batalha global contra 
o Ocidente e particularmente contra os 
Estados Unidos. 

O islamismo político também está pre
sente na China, na Índia e na Rússia. Estes 
três BRICS coincidem em uma mesma 
obsessão: a integridade geográfica, e por 
esta razão definem essa religião como uma 
ameaça interna e se preocupam com as 
intenções islâmicas na Ásia central. O caso 
da Rússia é um exemplo. Quatro milhões 
de muçulmanos vivem na grande Moscou 
e assim como seus "irmãos" que habitam 
o interior da Rússia, coincidem em uma 
reivindicação: a construção de mesquitas. 
No Cáucaso, os temores de Moscou evo
cam a Chechênia. O regime de Putin u t i l i 
zou o fervor nacionalista, mas em algum 
momento o nacionalismo e a religião po
dem colidir. Esta obsessão anti-islâmica 
explica, em parte, o apoio russo à ditadu
ra síria: Putin teme que a Irmandade M u 
çulmana suba ao poder em Damasco. Para 
o regime chinês, os muçulmanos uigures 
são separatistas, enquanto a Índia associa 
o Islã com o anexionismo paquistanês na 
Caxemira. 

Agora, como se estrutura a natureza 
sistêmica da agenda do islamismo político? 
Basicamente no campo da segurança. Sobre 
o Irã se concentram todos os olhares. Para 
Israel, o programa nuclear iraniano está se 
aproximando do seu limite e para seu go
verno, que está mais interessado na segu
rança do que na paz, esse momento merece 
um ataque preventivo que internacionali
zaria o conflito. O abastecimento de petró
leo ficaria comprometido e o aumento dos 
preços castigaria a economia mundial . O 
conflito entre israelenses e palestinos ad
quiriria uma nova dimensão: o Hamas se 
beneficiaria em detrimento da Autoridade 
Palestina e a Irmandade Muçulmana, que 
governa penosamente o Egito, poderia ver-
-se obrigada a denunciar os Acordos de Paz 
assinados com Israel. Por último, se o caos 
no Paquistão se agravar, os setores nacio
nalistas e/ou fundamentalistas poderiam 
apostar em um novo conflito com a Índia. 

Os conflitos no interior de países, que 
afetam sua integridade t e r r i t o r i a l , não 
escapam do campo gravitacional do isla
mismo político. O Iraque está na linha de 
frente: sunitas e curdos não toleram o 
governo xiita "tutelado" por Teerã. A l i 
uma ruptura do governo é possível e o 
mesmo poderia acontecer na Síria. Na 
zona africana do Sahel, setores ligados a 
Al Qaeda desafiam os países mais fracos 
lucrando com o crime organizado. Nessa 
terra sem fronteiras, acumulam-se reivin
dicações de independência dos Touareg, o 
rigor islâmico e os mercenários armados 
que f u g i r a m da Líbia com a queda de 
Ghaddafi. Como se sabe, apesar dos esfor
ços, fracassou o apoio que a Comunidade 
Econômica da África do Oeste (CEDEAO) 
dava ao governo do M a l i . Em meio a um 
vazio de poder, a aliança rebelde, que 
ocupava o norte do Mal i , criou condições 
para ocupar todo o território. Nessas cir
cunstâncias, a partir de uma Resolução do 
Conselho de Segurança, diante do pedido 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



do governo do Mal i , da CEDEAO e com o 
apoio por default da Argélia, a França optou 
por intervir solitariamente tendo como 
base a luta contra o terrorismo. 

Conclusão 

A ausência de governabilidade explica 
a falta de respostas globais à crise econômi
ca mundial. Neste sentido, nem os Estados 
Unidos, nem a China ou o Grupo dos 20 
conseguirão construir consensos. A Europa 
tem dificuldade de assumir posições co
muns, por esta razão, estrategicamente é 
quase inexistente. Depende de a Alemanha 
reparar o navio europeu enquanto navega 

em águas turbulentas, já que o país estará 
na expectativa da sorte que terá Angela 
Merkel nas futuras eleições. Finalmente, em 
matéria de segurança, existe um bloqueio: 
o chamado "campo ocidental" perdeu po
der, mas o "campo emergente" não preen
cheu este vazio. Definitivamente, não existe 
uma realidade multipolar, seguindo o mo
delo do Congresso de Viena. Consequente
mente, não é possível saber quem está em 
condições de regular os conflitos mundiais 
e assumir responsabilidades globais. 

Tradução 
Miriam Xavier 

Fevereiro de 2013 
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Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 65-74, abr./ maio/ jun. 2013.




