• •• E A GUERRA FEZ A GEOGRAFIA *

Cesare Giuseppe Galvan**

o

assunto desta conversayao esta claramente em

ponto com

0

contra-

tItulo do celebre livro de Yves Lacoste. Se,

por

urn lado, era necessaria a astucia de Lacoste para explicar como a geografia serve para fazer a guerra, por outro lado,
a guerra faz a geografia constitui

0

proprio obvio

ate as crianyas sabem, por exemplo, que as guerras
pessoas e limites territoriais, destroem inteiras

que

ululante:
deslocam
paisagens

e modificam a definiyao das nayoes.
No entanto, apesar de obvio,

0

tema merece atenyao

cial nos dias atuais. Nos, herdeiros da segunda guerra
dial, estamos hoje assistindo e participando de

espemun-

transforma-

yoes profundas, que sacodem exatamente aquele quadro, que
a
guerra nos deixou por heranya. Dedicarei, portanto, a
exposiyao aquela origem e aquela forma, que a geografia mundialfoi
assumindo a partir da segunda guerra mundial. Alem disso,

po-
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eventos
sucessivos ao dia nove de maryo de 1990.
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deremos lembrar alguns exemplos de como nao somente a

guerra,

mas a sua simples (?) prepara~ao ou amea~a ja imprimem tra~os
marcantes na geografia humana. Neste contexto, mencionarei alguns episodios da "guerra fria".
permitt~-me-ei

E como a boca fica torta pelo cachimbo,

prestar aten~ao particular aos desenvolvimentos da
tecnologia atomica, que a segunda guerra patrocinou e a guerra
fria
difundiu, agravou, aprofundou. lsto permitir-me-a citar

algum

detalhe que encontrei em minhas pesquisas recentes sobre a difusao da tecnologia nuclear.
Trata-se de quadro centrado nos paIses dominantes, a partir das grandes potencias e do cenario da segunda guerra.

No

entanto, este mundo e tao uno eosdominantes ... dominam tanto, que grandes e profunda~ repercuss6es tiveram lugar tambem
na America Latina. Percorrendo, portanto, as varias

etapas,

poderemos lembrar alguns aspectos do quadro latino-americano.

1. Na guerra
o assunto diz respeito as conseqHencias da guerra.

No

entanto, bern sabemos que tais conseqH~ncias nao esperam
das opera~oes militares para aparecer. Por exemplo,
fate de que

0

0

proprio

0

mundo estava em guerra provocouum aumento

expoz t.acoe s de materiai.s radioativos da America Latina
os Estados Unidos, fato consagrado pouco antes do fim
hostilidades na Conferencia de Chapultepec
de 1945), onde se selou

0

fim
das
para
das

(fevereiro-mar~o

compromisso de exportar minerio para

as necessidades de guerra. lsto constituiu urn precedente
portante para a epoca da guerra fria, quando os Estados

imUni-

dos procurarao impor sua politica de monopolio atomico ao mundo inteiro.
Mas a guerra causou uma das

modifica~oes

mais interessan-

tes na propria geografia interna dos Estados Unidos,

ern

desenvolvimento regional, longe das linhas de combate.
mudan~a

derivou do principal projeto de guerra,

nhattan, aquele que construiu a bomb a atomica.
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0

E

seu
Esta

Projeto

Ma-

atingiu,

entre outras, uma das poucas regioes onde

0

governo

tinha iniciado algum programa de desenvolvimento

americano
regional:

o vale do Tennessee, onde estava instalada a Tennessee

Valley

Authority (TVA), resultado de umapolitica ao mesmo
tempo
energetica (explora~ao hidroeletrica do vale) e regional, visando a promo~ao de uma regiao consagrada relativamente

sub-

desenvolvida no quadro nacional americano.
g muito discutivel e discutido qual foi
tal politica em termos de

promo~ao

0

resultado

regional. Existem

de

estudos,

que comparam a TVA com a SUDENE e com a Cassa del Mezzogiorno,
italiana. Para nos interessa ver urn detalhe, ,que se
com

0

relaciona

Projeto Manhattan. Durante urn certo periodo,

Lilienthal, chefe da TVA, atendeu

a

solicita~ao

David

de

uma quantidade muito abundante de energia eletrica,

fornecer
de

que

a TVA dispunha, para finalidades desconhecidas, belicas, localizadas em Oak Ridge. Para dar uma ideia do que foi Oak Ridge,
lembremos que

0

estabelecimento industrial principal

tinha

aproximadamente quatro qUilometros de perimetro. g uma
mativa, naturalmente urn tanto grosseira (como sempre

esti-

0

sao

tais indicadores: nao se sabe como medir tais coisas),

calcu-

lava que aquele empreendimento era equivalente a toda a industria automobilistica americana daquela epoca. Isto,

concen-

trado no vale do Tennessee, em Oak Ridge.
o que significa isto, como

altera~ao

introduzida no pano-

rama regional, e obvio para qualquer urn que alguma vez

tenha

ana Ld aado . uma economia regional. Isto serviu como parte
Projeto. Manhattan.

do

A guerra modificou, portanto, sem sequer esperar seu fim,
a geografia dos Estados Unidos. Modificou 0 panorama
americana demaneira substancial, talvez superior ao

regional
impacto

produzido pela Tennessee Valley Authority. Este e 0
capitulo
a mencionar. Mas prossigamos, pois as guerras se medem
muito
mais nas

heran~as

que deixam para depois.
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2. A divisao do Mundo
Chegamos ao desfecho, ao pos-guerra. La,

0

que temos como

resultado ea guerra fria, a divisao domundo entre as

duas

partes em que

ven-

0

repartiram os Aliados. Os vencidos eram

cidos: estes eram sobretudo a Alemanha e

0

Japao. A Italia

os outros, contavam menos: os gr4ndes vencidos eram a
nha e

0

e

Alema-

Japao. A conseqdencia mais pesada atingiu a

propria

Alemanha (que hoje esta de novo se apresentando ao mundo

como

urn de seus principais protagonist~s): foi aquela separa~ao que
corresponde

a divisao

do mundo atual. 0 mundo dividido em les-

te e oeste. A Alemanha foi dividida, oficialmente, em
ocupa~ao

partes: zonas de

quatro

sovietica, americana, francesa e in-

glesa. Mas, praticamente, todos sabemos no que resultou

aque-

la divisao: duas partes, dois estados. Por urn lado, a zona
ocupacao sov Let.Lca (Alemanha Oriental); por outro, as

de

outras

tres, compondo a Alemanha Ocidental.
Ha urn detalhe interessante (para mencionar
manha tinha a ver com

0

guerra mundial): os americanos bombardearam e/ou
e destruiram diretamente
zonas de

ocupa~ao

que a

progresso-atomico durante a

0

instala~oes,

Alesegunda

assaltaram

que se encontravam

nas

dos outros aliados. Os pIanos de guerra

ram desrespeitados, para ter certeza de que todo 0
sirno de tecnologia nuclear, que os alemaes tinham

fo-

pouquisconseguido

estabelecer em seu solo, fosse completamente arrasado

antes

do fim da guerra.
Depois da guerra temos a Alemanha dividida. Dentro

dela,

uma cidade que tinha side capital. Esta continua ate hoje

a

nao

a

pertencendo nem
Alemanha Ocidental, nem
Oriental,
mas
tendo os quatro aliados presentes com tropas de ocupac;:ao, sendo que a Republica Democratica Alema (a oriental)

reivindi-

cou Berlim como capital. So que as tropas nao gostaram
de administrar a vida publica. Tropas sao tropas; para a
pa, no estrangeiro e melhor deixar que os civis locais
conta da

administra~ao

lim Oriental

~

muito
trotomem

publica. Dai veio a divisao entre

Ber-

Berlim Ocidental. 0 muro, ainda nao: este

vira

depois. Veio a divisao entre a zona de
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ocupa~ac

sovietica

e

as outras, com mil confusoes naturalmente, porque Berlim
situa no

cora~ao

se

da Alemanha Oriental. Sabemos (aqueles que se

lembram dos noticiarios dos ,anos cinq6enta) com quanta

fre-

qdencia havia algurna crise de Berlim sacudindo de imediato
mundo inteiro. Este detalhe e interessante: outros
foram tratados de forma diferente. Mas

0

caso

0

vencidos

profundamente

algido da Alemanha tornou-se um problema tao grande que

gerou

e interiorizou em urn pals :e ate em uma unica cidade, as

maio-

res tensoes do mundo moderno .
Temos, pois, dentro de urn pais a fotografia da

divisao

do mundo. Na 'conforma~ao geograflca da epoca ha uma

especie

de coloca~ae

a prova

d~

dos dois modelos de sobrevivencia

pos-guerra: o 'modelo social-comunista (que veio a
se de "socialismo real "),e 0 outro, capitalista.

denominarRaramente

encontra-se esta tese formulada de forma correta, nao puramente descritiva.

~

muito simples dizer que existe um modele

pitalista no mundo ocidental, c~ntralizado sobretudo no

caque

veio a ser a famosaTrilateral: Estados Unidos, JapaO, Europa,
com

05

paises "vizinhos", America Latina, grande parte

da

Africa, etc. Teriamos que perguntar: que capitalismo e
este,
tao diferente daquele, que conheclamos antes da guerra.
0
episodio,
mesmo vale para 0 lade oriental. A parte 0 maior
revolu~ao

que nele incidiu, que foi a

chinesa, temos a

passa-

gem daquela fase que foi denominada de "socialismo em urn

so

pais" (embora 0 maior pais de mundo em superficie) , para
uma
fase que se consolidou no Comecon, eu seja, 0 mercado
comum
de varias na~oes socialistas. Urn socialismo, este,

imposto

em parte pelo resultado da segunda guerra, em parte pela politica desenvolv idanos primeiros anos de pos-guerra por
dos que

e~tavam

ligados as tropas de

~ao, esta, d ireta ou indireta:

ocupa~ao

parti-

sovietica. Liga-

por exemplo, no caso da

Yugos-

lavia, suas proprias for~as tinham expulsado 0 inimigo durante a guerra e constituiram, elas mesmas, a origem da inst3ura~ao

de um reg ime socialista.
Sabemos que este

e um

mundo dividido em dois

"modelos"

(uso este termo, embora ele nao expresse quase nada,
o peso desta realidadel. Pessoalmente, tive que chegar
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perante
ate

come~os dos anos oitenta, quando participei de uma serie

de

debates na UNAM, no Mexico, para esclarecer para mim mesmo

o

obvio ululante a este respeito. Este e urn mundo em que nao

se

poe

a

prova 0 modele capitalista; nem se pOe

a

prova a

pro-

a

posta socialista ("socialismo real"). 0 que se poe

prova,

o no mais central deste embate, e a convivencia desses
modelos, dos 40is modes de
Por urn lado,

0

organiza~ao

dois

social.

capitalismo ja tinha demonstrado sua vita-

lidade , alias secular. 0 mesmo vale para

0

"socialismo

real",

embora de or igem mais recente: a Uniao Sovietica, isolada
Ocidente, conseguiu sobreviver

a qrande

cr ise mundial de

do
1929

a 1933. A vitalidade de qualquer urn dos dois modelos (qualquer
que seja

0

julgamento que

a

da. 0 que foi colocado

fa~amos

deles) tinha sido demonstra-

provaapartir da segunda guerra

foi

a convivencia dos dois.
Nao foram, pois, dois mundos que surgiram

da

segunda

guerra mundial, urn capitalista e outro "comunista"; nem
foi posta

a

prova foi

0

capitalismode urn lade e

0

que

0

cemunismo

de outro. A prova questionou a val idade e vitalidade da

con-

vivencia e da articula~ao entre esses "dois mundos"

opostos,

antag5nicos, tratando de afirmar se como estrutura

mundial.

o mundo afirmava-se como uno e como dividido ae mesmo tempo.

3. America Latina na

situa~ao

dividida

Dentro do problema da convivencia das duas propostas

de

sobrev i vencia, v a mo s fazer uns pequenos adendos sobre as primeiras s itua~oes, quando esta situa~ao dividida se formou. Ao
mesmo tempo, poderemos perguntar
Amer ica Latina .
Para nao e s c u r e c e r

0

que isso signif icou para

a

panorama com urn emaranhado de

teo-

r ias, vamos concentrar-nos em algu ns fatos. Todos podem

per-

0

ce ber como tais fatos fora m i mportantes dentro do embate
foce.
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em

Os primeiros episodios tiveram lugar a partir do
Manhattan. Os cientistas bern tinham advertido

Projeto

Presidente

0

Eisenhower e, depois, Truman: cuidado com este brinquedo, porque, se for usado, temos

0

perigo de geraruma grande

corrida
esfor~os

aos armamentos. Alguns cientistas envidaram todos os

(inuteis) para evitar que as bombas fossem usadas no Japao.
que aconteceu no Japao, ja sabemos. Mas 0 que aconteceu
pois da guerra (localizado aqora na America Latina) e
conhecido: houve duas

amea~as

0

demenos

nucleares sern ter bombas

nu-

cleares.
Uma das rusgas que estavam atormentando
naquela epoca era

0

surgimento de uma

0

mundo americano

lideran~a

como a

de

Peron. Jovem, bern preparado, de tradi9ao militar ligada a Ale...
manha, Peron tomou posse pouco depois da guerra. Em 1947, houve

elei~oes

no proximo Uruguay. Quem ganhou foi urn

candidato

pro-peron (embora, propriamente, no Uruguay nao houvesse partido peronista, Peron era ja tao importante!). 0 candidato que
na campanha se tinha colocado a favor de Peron, ganhou em
mere de votos. Mas urn outro candidato foi levado

a

nu-

presiden-

cia, por ter maioria nocongresso.Foi, assim, empossado aqueIe que teveminoria em votos populares. Como,

naturalmente,

nao sou competente em direito constitucional uruguCiio, nao sei
explicar este fato do ponto de vista juridico. "So sei que foi
assim", como dizia Joao Grilo, a personagem de Suassuna.
Mas "so sei que foi assim" ... que -os americanos ate
taram. Enviaram uma

e

delega~ao

a Montevideu para a posse.

a

quem
que vai
posse de urn presidente eleito? Nao
a lista, mas sei que para a posse de Collor nao estao

gosOra,

conhe~o

in-

cluidos avioes americanos de combate no aeroporto militar
de
Brasilia. No entanto, em Montevideu estiveram avioes da
base
aerea de Smoku Hill, dos Estados Unidos. Ninguem sabia, exceto
os prcprios militares arnericanos, que aqueles avioes nao

es-

tavam aparelhados para carregar bombas atomicas. Naquele clima
de imediato pes-Hiroshima, todos podiam suspeitar que urn aviao
militar americana p~desse carregar uma bcmba atomica. Foi uma
amea\=a atomica sern bornba atomica, quando estas bombas nem
quer existiam: a corrida material aos armamentos nao
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setinha

ainda come<;:ado.
Outro episodio ana logo (do qual tenho bern menos

conhe-

cimento) ocorreu na Guatemala naqueles anos. A corrida

aos

armamentos foi assim inaugurada na America Latina antes

mesmo

de come<;:ar.
Outro episodio, bern menos amea<;:ador, envolveu mais
perto

0

Mexico e

0

de

Brasil. Em 1946, nosso conhecimento

David

Acheson, sem saber nada nem de fisica atomica nem de

bomba

atomica, por ser homem de grande carreira administrativa
blica foi guindado

a

presidencia da United

CommissiOn. Foi assim

0

States

puEnergy

primeiro presidente da comissao atomi-

ca americana e foi encarregado de liderar urn grupo de estudo,
que preparou 0 famoso relatorio Acheson-Lilienthal,
contendo
a primeira tentativa de dar forma a uma proposta de

politica

mundial de controle sobre a energia atomica. Era a
tentativa
de responder ao dilema entre 0 uso belico e 0 (ainda
teori~
co) uso pacifico daquela tecnologia.
Por uma especie de jogo de poker,

relatorio se

trans-

formou em plano. 0 nome tambem mudou: denominou-se de
Baruch, porque 0 presidente Truman achou por bern de

Plano
contra-

0

tar Bernard Baruch, uma velha raposa de Wall street,
apresenta-lo como proposta americana

a ONU.

para

Baruch tambem nada

tinha aver, diretamente, com os problemas do atomo: ele
nhecia muito bern a bolsa, seu craque e 0 que significa
dinheiro nos negocios. Foi convocado para apresentar

coganhar
este

Plano nas Na<;:oes Unidas.
Na Comissao da ONU participaram urn numero reduzido
na<;:oes. Ai

0

Brasil e

0

de

Mexico entraram em cena, como os

dois

paises latino-americanos, que enviaram representantes a
Comissao. 0 Mexico enviou Sandovai Vallarta e

0

Brasil

esta
Alvaro

Alberto da Motta e Silva, capitao de mar e guerra,
quimico,
membro da Academia Brasileira de Ciencias. Naquela epoca
foi
urn dos principais lideres que

amadure~eriam

a proposta de

organismo oficial de promo<;:ao da ciencia e da tecnologia
parte do governo central brasileiro.
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urn
por

por ocasiao desta missao a ONU, percebemos como ocorre a
repercussao geografica da divisao do mundo em
duas
partes,
quando neste mundo se introduz a tecnologia atomica.
Ravia
na proposta americana alguma semente, que levou a
formular
a seguinte proposta. Primeiro, em sua forma mais radical, todas as jazidas de uranio seriam propriedade da Comissao
de
Energia Atomica das Na~oes Unidas. Em urn segundo
momento,
numa versao mais moderna, a Comissao, se nao for proprietaria
das jazidas, seria proprietaria de todos os minerios
extraidos. Nao era so 0 uranio, mas todos os minerios
radioativos,
fisseis ou potencialmente geradores de materiais
fisseis:
por exemplo,no Brasil ocorria a famosa areia monazitica rica
em torio, que vinha sendo comercializada sobretudo a
partir
da epoca da guerra.

t 0 proprio Alvaro Alberto que conta que umdia se acalorou tanto na defesa da propriedade nacional das minas e
dos
minerios, que subiu em cima da mesa para discutir.
Conseguiu
a famosa nota de rodape no relatorio das datilografas, na qual
se dizia que a tese brasileira era que as minas e os minerios
seriam de propriedade nacional. Foi 0 que ele conseguiu. Contudo, nao foram os esfor~os brasileiros que mudaram 0 rumo das
discussoes. Foram os sovieticos, que geraram urn impasse, propondo 0 Plano Gromiko de proibi~ao das armas atomicas. A posi~ao brasileira bern pouco pesou.
Assim podemos perceber como o problema atomico,
heran~a
do Projeto Manhattan, se reflete na America Latina. Regis Cabral denomina esta situa~ao de "eolonialismo explicito":
uma
serie de opera~oes, nas quais 0 governo americano exercia
de
forma manifesta seu poder colonial nesta parte do mundo. Trata-se de uma tese de doutorado defendida faz poueos anos
por
Regis Cabral na Universidade de Chicago, tratando
sobretudo
do Brasil e da Argentina.
Com isso chegamos a outro episodio maior desta
primeira
decada: a guerra da Coreia. Once foi que a politiea americana
-- digamos assim
eneostou habilmente na parede 0
governo
brasileiro? Pelo que Ii, nao pude encontrar, formulado explieitamente, 0 famoso dilerr.a: ou atomos, ou soldados. Ou enviam

soldados a Coreia, ou cedem na questao das exporta~oes de
teriais radioativos para os Estados Unidos. Acontece,
que, somando as entre1inhas e sobretudo os resultados
~ados

ma-

porem,
a1can-

pe10s varios protoco10s e pe10s tratados dos

Estados

Unidos com 0 Brasil naque1a epoca, temos exatamente isto,
na
pratica: ou atomos, ou soldados. Vargas, para evitar 0
envio
de tropas a Coreia, soube habi1mente exp10rar urn di1ema,
nao podia ser co10cado na mesa, por ser mais
Cedeu na questao da

exporta~ao

que

escancarado.

dos materiais

radioativos.

Conta 0 entao chance1er Raul Fernandes, que, no

mesmissimo

dia em que cedeu nesta questao, acabava de receber a

proposta

americana, que 1evou em seguida ao tratado da coopera~ao

mi-

litar.
~

de poucos anos antes, 0 Tratado Interamericano de

As-

sistencia Reciproca (TIAR), assinado em Petrcpo1is. Ne1e

se

fundaram as bases continentais de co1aboracao mi1itar

(1947).

instituciona1iza~ao

da OEA,

No ana seguinte, em Bogota, com a

ce1ebrou-se outro tratado, para encontrar solu90es
exatamente na hora em que

for~as

"desconhecidas"

pacificas,
assassinaram

o 1ider radical Gaitan, fato que deu inicio ao famoso
tazo". Este estourou exatamente durante a conferencia
solu~ao

"bogopara a

pacifica das questoes americanas.

Episodios

desta natureza indicam como e

interre1aciona-

do este mundo e quais sao alguns dos interesses

envo1vidos.

Passemos, entao, aos meados dos anos cinq6enta.

4. Das crises Ii "coexistencia" e... as crises
Desenha-se, entao, 0 mundo de pes-guerra da Coreia,

que

e urn dos momentos mais marcantes da guerra fria. ~ aque1e processo, que leva a sucessivas crises de Berlim. Uma destas foi
engavetamento definitivo da

famosa

Comissao Atomica das Na~oes Unidas. Por outro lado,

a que tinha provocado

pode-se

enumerar

0

a questao de Berlim entre os fatores que levaram

Ii

decisao de Truman de construir a bomba "H". Esta foi desenvolvida na primeira metade dos anos cinq6enta, sendo logo
da pela sovietica.
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segui-

No outro grande feito tecnologico, a URSS precedeu os Estados Unidos, colocando 0 primeiro satelite no espa~o.
Chegamos, assim, com esta tensao geografica, a uma situa¥ao, na qual temos uma fotografia do mundo ao nivel

estatal

nas duas Alemanhas. Temos outra microfotografia na cidade

de

Berlim. Temos crises periodicas, que levaram os Aliados a fornecerem p~r aviao,durante meses, todo

0

abastecimento

de

Berlim Ocidental. Nessa crise, a Uniao Sovietica bloqueava

a

passagem de meios de transporte ocidentais para Berlim.
episo-

Todas essas crises desaguaram em que? Os grandes
dios ocorreram na epoca de Kruchev: primeiro, a revisao
estalinista de 1956; depois, quando Kennedy se tornou
dente dos Estados Unidos,

0

antipresi-

encontro dos dois em Viena.

Na

frase consagrada este encontro significou a passagem da guerra
fria para a coexistencia pacifica.
Temos ai
de 1945:

0

nome correto de toda esta historia, a

partir

problema eo da coexistencia pacifica. Que

nao

0

seja, de fato, sempre pacifica, esta

ea

questao. Mas a

pala-

vra "c o e xiste!ncia pacifica" e a que melhor define todas
decadas em seu conjuntoe que foi utilizada somentea

estas
partir

deste momento, do encontro Kennedy-Kruchev, quando eles

che-

garam a decisoes famosas, como foi (mais adiantel a "linha vermelha"
ram

Washington-Moscou. Tratou-se de iniciativas, que abricampo, agora explicitamente, a este experimento:

0

tentar coexistir pacificamente. Sao dois mundos, sao

vamos

opostos.

Vamos tentar coexistir pacificamente. 0 que estava nas

entre-

linhas do desenho mundial resultante da segunda guerra foi colocado com todas as letras, ate no papel.
Onde entrou, nesta epoca, a America Latina? Foi nela
ocorreu
foi

0

0

principal episodio desta fase. Corrijo:

muro de Berlim.

~

0

tese consolidada, sustentada

que

principal
pelos

proprios autores do muro enao suficientemente.confutada pelos
ocidentais, que

0

muro de Berlim foi urn ate de

coexistencia

pacifica, quando aqu~le pais estava no centro das tensoesmundiais. No centro do centro estava a cidade de Berlim.
Tratava-se da coexistencia "pacifica" daquilo que nao
nao marcha junto. Resultado: separaram fisicamente as
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coexiste,
duas

partes. ,Denominaram, assim, 0 muro de Berlim de "ato de

coe-

xistencia pacIfica". Esta tese continuou, permanentemente,como doutrina oficial da Republica Democratica Alema.

Natural-

mente, isto valeu so ate as vesperas dos fatos de 1989.

Mas

naquela epoca foi urn ate de "coexistencia pacIfica".

o

outro episOdio de grande importancia foi a crise

dos

foguetes de Cuba. Pela primeira vez, urn pals da America

Lati-

na declarou-se e organizou-se rumo ao socialismo.

Note-se,

no caso: esta decisao nao resultou da segunda guerra

mundial,

mas de urn processo interno,' r evo Luc Lonfir Lo , apo Lado ate
muitos americanos, em urn primeiro momento . 0 que nos

por

interes-

sa, em particular, dentro d~ste 'quadro mundial, e lembrar

que

bern pouco depois, ern 1962, houve a famosa crise dos

'mI s s e i s ,

uma crise tlpica de guerra fria atomica, no meio da

tentati-

va de coex'istencia pacIfica.
Conhecemos

0

bases

desfecho. Kruchev mandou retirar as

e os navios ; Kennedy suspendeu

0

bloqueio . Mas aI temos

entao

aquela situa9ao anomala no continente americano: no seu
9ao, no mar entre a America do Norte e a do SuI, esta

cora-

0

sImbb-

10 da div isao . E: ate urn dos -c a sos, a respeito dos quais

a inda

nao temos s inais claros de qual sera seu caminho futuro : A divisao do mundo penetrou profundamente na America Latina.

5. Tlatelolco nao

e

TNP

A crise de Cuba de 1962 foi tao grave, que urn born

numero

de autores embaralham os dados, chegando a afirmar que foi dela que surgiu a ideia de constitu ir uma zona

desnucl earizada

na America Latina. Todos os documentos mostram que ja

hav i a

varias propostas neste sentido. Ja t inham s i de colocadas

,e x-

plicjtamente na ONU antes da c r i s e de Cuba, e m part i cular pe l a
Costa Ri ca e pelo Mexico. 0 q ue acontece u fo i que, n a
m~~ade da dec ada de sesse nta, os latino-america nos

a formular

0

Tratado de Tlatelolco (1967). Por ele, os

seg un d a
che g a r a m
paIses

da regiao tentam ate ho j e implementar uma zo na lati no-americana livre de armasnucleares.
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Urn ana depois (interessante!) umaproposta

eoviiticoconstituiu
o Tratado de Nao proliferac;:ao (TNP). Neste plano as duas
potencias dominantes estiveram constantemente de acordo no
essencial: qual e a polItica atomica mundial? rsto esta
configurado, desde 1968, naquilo que foi denominado de Tratado dos
desiguais. Neste tratado internacional era consagrada formalmente, a nIvel de direito, a desigualdade entre as nac;:oes.
l!:
interessante, naturalmente, que esta desiqualdade nao
ocorra entre Leste e Oeste, mas entre quem tem e quem nao tem bomba atanica, quem tern banba esta sujeito ao Tratado de tal mane1ra, que pede
cxntinuar a ter, sando tao scmente convidado a estender-se com os

illlericana foi aprovada com poucas modificac;:oes e

outros para diminuir os arsenais nucleares. Os outros
sao
obrigados a se submeterem aos controles internacionais, pelos
quais qualquer ate que fira a pacificidade da tecnoloqia atomica possa ser descoberto e denunciado a comunidade mundial.
Desta forma, sob 0 pretexto de evitar uma guerra atomica
(sic!), consolida-se outra divisao do mundo, sobreposta
e
articulada, mas nao coinc idente com a primeira: a divisao entre os "grandes" e os outros. Bela tematica academica (!) para a geografia!
Chegamos assim a finais dos anos sessenta, decada em que
se consolidaram os dois grandes esforc;:os das
superpotencias:
a polItica de "coexistencia pacifica" e a discriminac;:ao
no
campo atomico . Na separac;:ao e na discriminac;:ao estabaseada
... a unidade mundial. E os resultados? Demos um pulo
sobre
os anos setenta e boa parte dos oitenta, para chegar a . nosso
tema atual.

6 . 0 f 1m do

"lDOdelo"

Este modelo, batizado de "coexistencia pacifica",
hoje
acabou. Mostrou que nao se autosustenta. Primeiramente,
cada
urn dos dois mundos nele incluidos a forc;:a mostrou uma vitalidade diferente da do outro. Nenhum dos dois podia,
naturalmente, demonstrar a possibilidade de conviver com 0 outro: so
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os dois juntos 0 poderiam.

Mas os dois mostraram que nao

po-

dem conviver pacificamente. Poderiam ter rumos, pontos de contato, como 0 Tratado de Nao Proliferayao .(l o g o 0 tratado

dos

desiguais ••• introduzindo formalmente a discriminayao no

di-

reito internacional:). lsto foi demonstrado; mas nunca se

de-

monstrou a possibilidade de construir conjuntamente urn

mundo,

que desde hi muito se define como enevitavelmente UDO. Uno ele
e hi muito tempo,

porque as junyoes estavam dadas e

estabe-

lecidas e estao sendo aprofundadas cada vez mais. Ora,

neste

mundo uno, pode=i haver espayo para milhoes de outros sistemas
diferentes convivendo. Mas estes dois nao podem conviver pacificamente. Conseguiram conviver meio seculo ou mais,

quase

a titulo de experiencia, a partir da primeira guerra

mundial.

Mas nunca podem conviver pacificamente.
Em 1989, ana que podemos desde ji denominar de
rico",

"histo-

lado que cedeu (ainda nao totalmente: a China e

par-

te essencial deste mundo, portanto nao podemos dizer que

es-

0

te sistema cedeu, enquanto nao houver mudanya

substancial

na China ; alem disso, ha a Albania, Cuba, a Coreia do
entao

0

Norte),

lade que cedeu parcialmente, dentro do denominado

cial ismo realmente existente", atraves de urn proeesso
optou per uma transfo~o, cujo desenho ainda nao

so-

revolucionirio

esta dado.

uma ve r sjio s estes paises VaG se tamar capitalistas. ~ uma

Existe

versao. Exis-

te outra: este socialismo vai se transformar per dentro e se articular
de maneira diferente can

0

capitalismo. Varros ver:

e urn problana do

No entanto, antes de responder a este tipo de

futuro.

perguntas,

voltamos a olhar para a mesma configurayao construida

nos

varios tratados do fim da segunda guerra mundial. Temos no cora9aO do problema, ate hoje, mesmo com as novas

transforma-

90es, a questao alerna. Nao e por nada que forarn os alemaes que
tomararn a urn certo ponto a lideran9a deste processo,
pelos soviet icos.

inic iado

Todos sabernos disso . Fa9arnos, alias urn pequeno parentese.
o processo n a o foi iniciado por Gorbachov. A mudan9a

vinha

nascendo n a epoca de Rea gan, quando, durante algum tempo
felizrnente mui t o curto,

0

presidente da Uniao Sovietica

chavama Andropov. Ele iniciou. Nao teve tempo de dar
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0

inse
lan~a-

a

mento

transforma~ao.

daquela

fra~ao

Mas a polltica dele era a

do Politburo,

da

qual

polltica

veio

mais tarde

Gorbachov. Esta tentativa interna de transforma~ao era,
diz Gorbachov, uma
recome~ar

transforma~aoque

como

vern de·cima mas tern

que

de baixo se quiser ter sucesso. De fato, veio

de

cima, porque e de la que podia vir. Naquela estrutura nao

ha-

via outrocaminho naquela epoca: tinham que reconstruir
caminho, para que de baixo se pudesse subir. A
come~ou

este

transforma~ao

na presidencia de Andropov. Chernenko constituiu

uma

retomada de velha guarda tipo Breshnev. E com a subida ao

po-

der de Gorbachovocorreu esta nova situa~ao.

7. E agora, Jose?
Mas em 1989 a Alemanha quase ultrapassa a Uniao
ca neste processo. A decisao de derrubar
minou

0

0

Sovieti-

muro de Berlim eli-

simbolo e revolucionou a realidade. Com esta

atropalaram em seus pIanos

ate mesmo os europeus

que estavam preparando sua uniao para 1992. Agora,

decisao,

ocidentais,
0

que

bemos da uniao europeia de 1992 pode-se resumir na

sa-

sequinte

frase: certamentedependera da solu¥ao da questao alem~.

A

unica coisa realmente certa e esta, de urn ponto de vista positivo.
De urn ponto de vista negativo, sabemos que
nao sera

cettamente

da maneira como vinha sendo preparada ate entao. Es-

e por

te foi urn golpe. Nao

nada que era sabia aquela

que guias turisticos de Berlim Oriental impingiam nos

frase,
turis-

tas: "Aqui estamos no centro do mundo, porque estamos no centro do conflito". Guias turisticos deviam ter extraido a frase
de algum manual. Mas ela estava correta: identificava a situa¥ao. Paradoxalmente identifica-a ainda agora, porque a
9ao nao esta ainda ar~ada; esta somente decidida.

solu-

Evidentemente aquela abertura, as outras com carater

re-

volucionario nos diferentes paises comunistas e, sobretudo, a
grande abertura interna no processo de democratiza9ao
da
Uniao Sovietica sao

0

preludio ao desconhecido. Realmente,
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a

formula "tornar capitalista este mundo" tern duas

caracteris-

ticas perigosas, alem de muitas outras positivas.
perigosas sao, primeiro, pelo fate que esta formula
somente pode gerar, mas ja gerou profundas ilusces, as

nao
quais,

por sua vez vao gerar grandes desilusoes (a nao ser que
tomern medidas muito geniais). Nao

e

tornando-se

se

capitalistas,

que estes povos vao resolver seus problemas. Ha, sim,

algumas

questoes, que se resolvem de maneira ate evidente: por

exem-

plo, com elei¥oes diretas, em suas varias formas. Isto.
inclusive, ja foi realizado. E uma formula, que nao tern nada de
magico, mas dentro desta transforma¥ao, ela nao leva a

nada.

a nao ser aquele conteudo, que the vern sendo dado na transforma¥ao de toda a estrutura da sociedade. E como e que se

de-

termina tal conteudo? Nao e tao simples, nem esta tao claro.
Para perceber

segundo perigo. voltemos ao nosso

0

para-

doxo inicial, quando foi fundada, no fim da guerra esta grande
divisao do mundo. Vamos conhecer naquela epoca, ou bern

pouco

depois. a primeira formula¥ao dos partidos da Alemanha

Orien-

tal. ~ muito significativo. Quando a "coisa" ainda nao

estava

decidida, no programa do partido comunista dirigido por
Walter Ulbricht estava escrito 0 respeito a propriedade
privada
inclusive dos meios de produ¥ao. E estava escrita no

programa

de Uniao Democratica Crista a socializa¥ao dos meios de

pro-

du¥ao. Este e urn indicador quase tragicomico de como esta
terrela¥ao estava extremamente embaralhada e nao e facil
contrar uma formula, como a que esta sendo

impingida

inenpelos

jornais ocidentais, uma formula que diga simplesmente:

"vamos

capitalizar a economia". Evidentemente, eles ja estao deixando
e vao continuar a deixar entrar capital ocidental. para sanear
a economia. Isso vai continuar. e parte daquele desenho.
Mas qual e

0

desenho geral da transforma¥ao daquela parte

do mundo. que esta se transformando, gerando sucessivos impactos para fora? Este desenho nao foi ainda formulado e tal indefini¥ao constitui

0

segundo perigo da nossa formula

capitalista este mundo". Na indefini¥ao, a formula fica
aquele conteudo, que ela aparenta ter.
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"tornar
sem

8. A America Latina e as transformaQOes
Para concluir: nos temos aqui, em casa, de novo,

nosso

qUinhao. Sempre modesto, perante 0 panorama mundial, como
nosso qUinhao no caso da divisao dos atomos e dos
atomicos no posguerra,

foi

materiais

nossa participa~ao na ONU, etc. ~, po-

rem, modesto, mas importante.
Temos a questao de Cuba. QUFlquer que seja 0 futuro desta
republica, que ~inda nao se decidiu explicatamente por

uma

"perestroika", 0 fate e que neste futuro, nestes paises,

ha

uma necessidade, que nao esta sendo atendida.
~

a questao geral dos parses latino-americanos: sua

ticula~ao,

ar-

sua uniao, sua cooperayao estao ainda longe

de

alcanyar 0 nivel de onde comeyaram os paises europeus

a

nais da dec ada de quarenta. Em outras palavras, estamos

fiainda

longe de obter aquela articulayao que para a Europa f01 apenas
o preludio da pr1meira

constitui~ao

de uma comunidade.

Este e 0 problema principal. 0 principal nao e saber como
Cuba vai resolver 0 seu problema agora, nos proximos

anos.

Claro que este ultimo vai ser urn grande desafio para

Cuba.

Mas a maior dificuldade nao

e

que Fidel tenha urn carater

ditador, ou que 0 partido comunista de Cuba continue
a tese do centralismo democratico. Nao e esta

a

de

mantendo
principal

questao. A dificuldade reside no endereyo: Cuba esta

entre

a America Latina e os Estados Unidos. Mais grave: do lado latino-americano, as ligayoes entre os varios paises sao
poucas, escassas e dificeis de ser incrementadas, qualquer

que

seja 0 sistema socio-economico e politico. Porque,dificuldades
analogas existem entre 0 Brasil,
lombia, 0 Uruguay,

0

Chile, a Argentina, a

Co-

Estamos longe de constituir e mesmo de construir uma unidade regional latino-americana.
Com isso, creio que chamei

a

aten~ac

alguns aspectos

conseqftencias da segunda grande guerra e da guerra fria.
seja daquela

"coex i s t enc i a pacifica", que nunc a foi

"pacifica", da qual nos estamos tentando hoje ver a
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das
Ou

realmente
conclu-

sao. Nao sabemos ainda se

0

momento que vivemos

constituira

realmente tal conclusao. Mas tudo indica que as transforma~oes
em curso visam a colocar um ponto final a esta tentativa.

Extratos do debate
(Recuperamos, a seguir,os pontos do debate. Como

havia

coloca~oes

dificuldade em captar a voz dos debatedores,suas

foram resumidas sob a forma de frases introdutorias a cada topico)
I - Sobre a questao da unidade latino-americana,
dificuldades,

condi~oes

para 0 Brasil exercer

Um lade paraxodal, talvez, deste problema
a

unifica~ao

suas

lideran~a•••

e .0

fato de que

ou nao da America Latina nao e muito

importan-

te dentro do panorama mundial atual. As defini~oes do mundo
as

transforma~oes

e

que se anunciam nao encontram nas alternati-

vas "uniao ou nao" latino-americanas
importancia.

urn

corolario

de grande

Claro: tudo e interrelacionado, portanto repercute em todas as dire~oes. Mas nao tem peso nem de longe

comparavel,

por exernplo, com a questao das duas Alemanhas. Se os
politicos alemaes forem 0 que eles nao foram nos anos recentes,
ou
seja, se forem sufic1entemente geniais (alguns 0 foram no passado: Adenauer, Brandt, Schmidt:), se tiverem agora suficiente
visao, eles vao decidir nao digo a sorte do mundo, mas

uma

parte notavel dessa sorte. Para decidir isso, eles nao
sam colocar, para si, a questao: e a America Latina?

preci-

Mas eles precisam colocar-se questoes como: e os
Unidos? .. e a Europa? .. e

0

Japao? .. e a Uniao

Estados

Sovietica?

... e a China? Isso eles devem perguntar-se na hora de
minhar a sol.ucao para a que s t ao a Lema ,
Por outro lado (talvez para nossa

consola~ao),

norama ha muitas outras questoes analogas

a questao

neste

americana, tao desimportantes quanto ela. Por exemplo,
ca e pouco importante (sera esta uma desgra~a?). Bste
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enca-

pa-

latino-

a Afrio

primeiro ponto.
Analisando agora

0

problema que nos diz respeito, e

evi-

dente que alguma conforma¥ao do continente ca.o ua todo

seria

parte integrante de qualquer saida: qualquer saida tern

que

passar por lao Ou entao ficamos na situa¥ao de quem e
indefinido e vamos continuar recebendo com maior

meio

passivida-

de as repercussoes das transforma¥oes que ocorrem em

outras

partes do mundo. Seria algo analogo com a maneira como

acei-

tamos pura e simplesmente nossa condi¥ao atual: estamos

no

bloco ocidental desde a

De

segunda guerra mundial ate hoje.

uma forma ou de outra: podemosser suditos indoceis,

eviden-

temente. A docilidade nao e felizmente uma virtude

latino-

americana.

Sera, eventualmente, uma qualidade alema.

Quanto ao Brasil lider. Antes de tudo,

0

lider esta neste

caso sujeito a urn paradoxo. Lider que seja mesmo lider

pode

atrapalhar sem ajudar: pode romper os evos sem frigir.
por outro lado, algum grau de lideran¥ae necessario. 0

Mas,
pro-

cesso mais amadurecido ate hoje e
sempre houve a questao: quem e

0

0

da Europa Ocidental.

lider, a Fran¥a ou a

Ai
Alema-

nha? Mas, no entanto sempre houve alguma lideran¥a. Nunea houve

0

lider, nunca se decidiu ua

lider.

Mas algum

fenomeno

do tipo "lideran¥a internacional" sempre aconteceu. Atrapalhou
muitissimo.

~

conhecido

0

famoso periodo de De Gaulle,

te anos, com a politica da "cadeira vazia": nao saia da
nidade (mantinha a cadeira), mas nao participava (nao
nela). rsto causou uma crise, cuja solu¥ao foi urn

duranComusentava

amadureci-

mento da propria Comunidade Europeia. A contribui¥ao, positiva
ou negativa que seja, foi urn problema de lideran¥a francesa.
Este problema e extremamente complicado.

EVidentemente,

uma Alemanha unificada nao e pura soma das duas, mas constitui
uma potencia mais forte que as duas alemanhas de hoje.

Entao

poderia desequilibrar 0 barco europeu, ao constituir a Alemanha como principal pais da Europa Ocidental.Mas sera que hoje
esta Europa Ocidental vai ser tao importante? Mesmo conseguindo a uniao pr'evistapara 199~, ... sera que nao surge, a
nivel, propostaanaloga aquela recente de urn general
propondo ultrapassar os dois pactos, da OTAN e de
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este
alemao,

Varsovia,

ao mesmo tempo? Os dois pactos tern sentido, no fundo, a partir
do fate de que urn e inimigo do outro. A OTAN, como esta, perde
sentido, enquanto

0

pacto de Varsovia esta se desfazendo. Por-

que entao nao fazer uma

alian~a,

que abarque todos,

america-

nos e europeus,. numa parceria civil?
Tal problematica ja indi.
ca que tambem a uniao europeia, por certo, vai ser

diferente.

Pede ser que por algum tempo ela ~e consolide como ela e:
ropa Ocidental. Mas como vai ela ~ngolir a unifica~ao da

EuAle-

manha? 0 que se desenha a nivel de uniao economica, comercial,
social e politica europeia,

e uma

retomada que so pode ser en-

transforma~ao

caminhada a partir da

dessas economias como

urn

todo.
Voltando

a America

Latina, creio que

0

Brasil

constitui

urn problema analogo, embora com caracteristicas bern

proprias.

Por exemplo, ele e mais separado dos outros paises
americanos do que os outros entre si. Por outrO lado,

latinopode

sozinho servir quase que de simbolo do que os outros sao
tre si, pois e urn pais-continente. 0 fate lingftistico
lado, os que falam castelhano; do outro, os de fala

en-

(de

urn

portugue-

sa) pode servir quase que de simbologia desta situa~ao, e
e
uma boa simbologia. Claro: nao se trata so da lingua.
Alias,
na Europa ninguem se entende, se cada qual falar sua
propria
lingua, no en tanto conseguiram uma unifica~ao muito maior.
Por outro lado, a
unifica~ao,

presen~a

do Brasil como

lideran~a

pode gerar algo semelhante aquilo que

dessa

apareceu

em uma charge do Pasquim alguns anos atras. Na charge
uma reuniao seria, em que se falava do povo. Dois joaos

havia
nin-

guens, la em urn canto, diziam: "Vamos embora: aqui estao
lando de nos". Como e que se vai implantar, depois da
ria da politica outrora liderada pelo Barao do Rio

fa-

histoBranco,

uma uniao latino-americana liderada pelo Brasil? Evidentemente, ja passaram muitas decadas desde 0 Barao. Mas aquele tipo
de rela~oes nao sei ate que ponto foi digerido nesses
rsto significa que a

presen~a

paises.

brasileira na America

Latina

conserva-se tambem na forma de umcerto espantalho.

Atualmen-

te, e clarissimo que

0

problema da Alemanha na Europa se cole-

ca tambem como espantalho. Em situa~ao ate certo ponto
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analo-

ga, tentariamos fazer uma uniao e nao saberiamos qual 0
ca~
minho, 0 lugar a dar a Bolivia, ao Uruguay, ao paraguay,
As
Guyanas: dar-Ihes ou, melhor; reconhecer-lbes 0 papel
deles
mesmos. Que nao ocorra 0 que sucede as vezes na ONU, onde
urn
pais joga 0 papel do outro. Creio que este problema constitua
umadas razoes, pelas quais nao se avan~a suficientemente
em
termos de unifica~ao latino-americana.

as

II - Sobre
com

rela~oes

0
0

presidente Collor e sua
primeiro mundo.

posi~ao

mais

para

Em se tratando da palavra de Fernando Collor, ja ouvi palavras dele dizendo que vai contribuir para a unifica~ao latino-americana. Entao, palavra por palavra, nao haveria problerna nenhum.
Ora, uma articula~ao com os paises centrais,
incluindo
urn desenvolvimento nosso, economico-administrativo (muito imporeerrce l ) para dentro do.s paises do primeiro mundo, a
algo
hoje indispensavel. Constitui :idealmente) algo parecido
com
o que ~conteceu com 0 Japao, 0 qual chegou a fazer concorrencia aos Estados Unidos nos Estados Unidos.
Isto ja esta come~ando a acontecer com algumas
f1rmas
bras1leiras. Por exemplo, algumas firmas grandes que trabalham
em obras pUblicas, embora nao concorram na Europa com os
europeus, concorrem porern com eles na Africa. Concorrem ern
tal
si tua~ao., que ha· firrnas europeias .retirando-se antes da
conclusao da licita~ao, porque sabem que 0 brasileiro vai
ganhar. Sao firmas que ja se afirrnaram na Africa, no Oriente Madio. Temos exemplos de capacidade empresarial, administrativa
e ate politica, para poder ter este tipc de liga~oes.
Nisto
nao ha obice a constit~i~ao de qualquer coisa que vai ser
a
America Latina. Alias: o que e que ela vai ser? Urn
mercado
ccmum? Ou urn outro tipo de uniao? De cunho mais
politico,
cientifico-tecnologico, ou cultural? Ou militar (ernbora esperemos que nao)?
Mas as liga90es com 0 primeiro mundo sao necessarias para
agir em urn mundo que sempre foi construido para ser
desigual
e no qual as desigualdades sempre vao ser inventadas de novo.
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Alguma coisa como penetra~ao de firmas brasileiras na
dade Europeia via portugal, ou entao uma alian~a com
no sentido de

interpenetra~ao entre

ComuniJapao,

0

firmas brasileiras e japa-

nesas (talvez "joint ventures"?), isso faz parte da jogada

dos

dias de hoje.
Estas mesmas dimensoes fazem parte, ou nao fazem

parte,

tambem da uniao latino-americana, na medida em que este

outro

esfor~o for ou nao for empreendido. paradoxalmente, uma

das

firmas que esta (ou se supoe estar) bern preparada para

esta

jogada de que Collor fala, e uma firma argentina, cujo

prin-

cipal nucleo esta em Sao Paulo: a Bunge e Born. Uma firma muito bern aparelhada, ate mesmo para enfrentar questoes

polIti-

cas.
Nao ha

contradi~ao

entre a proposta

liga~ao'com 0

primei-

ro mundo e a integra~ao regional: isto e, ao contrario,
via ululante. E porque nao olhamos mais claramente, par

0

obexem-

plo, a Uniao Sovietica? porque estes la~os nao sao quase
que
empreendidos agressivamente com 0 leste europeu? Evidentemen-

t

te, ha uma resposta obvia: estamos menos preparados.

mais

facil chegar ate Portugal, que ate a Bulgaria. Por outro lado,
dentro da

transforma~ao

atual do mundo, onde esta a

jogada?

Nao mereceria urn esfor~o concentrado?
Ha urn outro capItulo (mencionemos so rapidamente)
desse tipo de empreendimentos. Foi sugerido em outros
para a tecnologia atomica, mas poderia ser repensado em

dentro
tempos
ou-

tros campos muito mais oportunos, como por exemplo a

micro-

eletronica, ou novos materiais: a constitui~ao de urn

grande

(sublinho: grande) centro latino-americano de pesquisa
cientifico-tecnologica. No caso do atomo, ja foi discutido e
engavetado nos anos cinqdenta. Morreu muito miseramente.

Havia

capacidade: tanto assim, que muitos paIses da regiao
constituiram centros de pesquisa atomica. E a hipotese
muito sim-

e

ples
90S

(~mbora

de extrema dificuldade): juntando-se esses esfor-

em urn centro relativamente maior, devidamente

pelos varios governos, poder-se-ia
A historia do atomo

e

alcan~ar

sustentado

urn resultado maior.

a do passado. Mas porque nao se

pensar alga assim no campo mais vasto das tecnologias:
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poderia
fazer

uma "Unicamp" latino-americana? Uma "Sao Carlos"
latino-americana? Poder-se-ia trabalhar em eletronica, em
informatica,
biotecnologia, etc., coisas para as quais temos ate
algumas
estruturas iniciais, que poderiam ser aproveitadas, e
eventualmente expandidas. Afinal todos os nossos parses tem
uma
estrutura academica, na qual se pode encontrar algo respeitavel, apesar de todoo sucateamento recente. E todos tern
bons
institutos de pesquisa (embora poucos).
Naturalmente, tal iniciativa passaria (e devera
passar
inevitavilissimamente!) por um estreito intercambio com Estados Unidos, Japao, Europa, Uniao Sovietica, etc. Nunca
vamos
ter um tal centro, funcionando,bem, sem ter estreitos
contatos quotidianos com esses outros paises. Vejo a proposta
de
Collor arespeito do "primeiro" mundo como correta. 0 problema
nao esta la: esta mais adiante. E indo mais adiante, caso
se
acertar alguma dire~aocorreta, poder-se-a encetar tambem algum caminho para uma realiza~ao latino-americana, continental.
III - Sobre eventual mudan~a da estrategia militar
americana e 0 fim da guerra fria, com a democratiza~ao dos
paises do leste e a dissolu~ao do Pac to de Varsovia: os militares
procurando outros campos, como 0 combate as drogas, preparando
'armas para usar no terceiro mundo, etc. Sera que os militares
dos Estados Unidos estao tentando mudar 0 campo de batalha?
Creio que nao mudam de batalha, pois 0 campo
mencionado
e muito velho, vem pelo menos desde que os Estados Unidos sao
os Estados Unidos, desde 0 seculo passado, perpassando a doutrina Monroe e todas as doutrinas sucessivas. Eles estao agredindo recentemente 0 campo da droga, como se sabe. e uma
boa
oportunidade para intervir na America Latina.
Este jornal ja Ii muito tempo atras.
uma grande mudan~a de estrategia.

Nao vejo, portanto,

A premissa e que e importante. (Alias, desculpe por
interromper. Permita-me parabenizar por ter empregado uma palavra muito exata: estes paises do leste estao se "democratizando". De fato, mio estao se "re"democratizando: nunca
foram
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democracias, com raras exce~oes. Por exemplo a

participa~ao

da Alemanha oriental na tentativa democratica alema de
come~o do saculo e, anteriormente, no esfor~o falido de 1848. Portanto a a primeira democracia aquela que estes paIses vao

co-

nhecer agora. DaI

que

0

problema das ilusoes e desilu$ces,

vao ser graves). Voltemos

a mudan~a

~

de estrategia.

uma hipc-

tese: que se assumam campos velhos, conhecidos, embora

se

possam revestir de aspectos novos, como pode ser

da

caso

0

droga; que se entre nesses campos para manter os

militares

ocupados ... Naturalmente, militar sem inimigo (pelo
tecrico) nao e mais militar. E como eles existem e

menos
funcionam,

eles vao. funcionar de alguma maneira e vao construir as
teses de guerra, de que se fala em geopolitica.
vai sair

0

De

hipc-

hipc5tese em hipStese,

tiro do canhao. Agora, realmente, por estes

tivamente pequenos episcdios, nao temos ainda uma

rela-

mudan~a

de

campo. Se a transforma~ao atual, em vez que uma grande crise,
for somente uma farsa, entao daqui ha alguns anos,
olhando
para tras, vamos dizer que as

transforma~oes

acabaram por

nao

ocorrer. Vamos ficar decepcionados ncs, todos, orientais
ocidentais. Mas se aquilo que se anuncia como

e

decreta~ao

de urn

fim for levado ate 0 fim, entao realmente pode acabar
situa~ao mundial de pes-guerra. 0 pes-guerra acabaria na

esta
paz.

Claro que para as instituic;:oes militares este vai ser urn

pro-

blema serio. 0 fato que dentro destas

institui~oes

estejam

cozinhando "novas" propostas, vai criar mais uma frente
problemas para estas

de

transforma~oes.

Agora, eles inventaram uma guerrinha na Colombia, no
ru, na Bolivia, algo assim: estao inventando aquilo que
leram nos jornais de trinta, quarenta anos atras, corn

Petodos

peque-

nos retoques. Nao a por este caminho que se vai reformular
geoestrategia.
IV - A proposito de democratizac;:ao. Que tipo

d~

democra-

cia? Como nos a conhecemos aqui? E a democracia economica,
transforma~oes

a

as

da atual estrutura produtiva?

Nao temos resposta muito clara e explicita. Por
lado, a resposta a tais indagac;:oes esta, por enquanto,
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outro
ainda

desprovida de substancia.

o processo formal, correto e honesto, de eleiyoes,

esta
democracia paz parte da transformayao. Formal, correto, honesto e pluripartidario: este processo esta colocado na mesa
e
esta sendo praticado.
Mas como vai funcionar esta democracia? 0 que ela vai fazer? Como e 0 que ela vai realizar? Por exemplo, podemos considerar a economia sovietica altamente centralizada, com grandes realizayoes, desde a explorayao do petroleo ate os
voos
espaciais, ate uma industria belica, que esta sendo trans formada com dificuldade em industria pacIfica. Hadeterminadas
produyoes que existem e funcionam, bem ou mal. Agora, com
a
entrada do capital, cujo desenho nao foi ainda colocado no papel, isso vai se transformar. Mas as fabricas, as firmas,
os
"kombinat", essas instituiyoes existem e funcionam. Elas
tem
problemas, que constituem a repercussao do excessivo
centralismo de partido unico, que viciou a maquina. Por viciada que
esteja, eles sao lIderes tecnologicos ate hoje em alguns
ramos, por exemplo, na explora~ao espacial. De maneira que alguma coisa vai se fazer com aquilo.
E simples dizer que vai chegar a General Motors e compra
uma fabrica sovietica de foguetes. Toda esta transformayao esta ainda ao nivel de aberturas iniciais. No momento ate
se
encontram em certas revistas umas pautas para os capitalistas:
se quiserem investir no leste, terao que fazer contratos
de
tal ou qual forma, diferente do que se costuma fazer no
ocidente. Se aqui Jose Mindlin qUiser comprar uma estatal,
sabe
o que fazer. Se ele, com a Metal Leve, que ja e uma
multinacional, quiser se inserir na Uniao Sovietica, vai ter que fazer um outro contrato bem diferente para passar a
trabalhar
lao ~ possivel, mas 0 e dentro de urn funcionamento diferente.
Nao e da noite para 0 dia que se peg a aquilo que esta funcionando (ainda que mal) e se substitui com algo diverso. Tratase de estruturas economicas, da propria vida daquela
popula~ao. 0 contrato de trabalho deles (35 horas por semana, ja
ha
muitos anos) e urn contrato dentro de uma organiza~ao
produtiva estatal. Se este estado se democratizar, tal
estrutura

vai ser a1terada por dentro. Como? Nao tenho bola de crista1.
tornandoMas nao vai ser pura e simp1esmente Tog1iattigrad
se uma General Motors. o processo de transforma~ao e
Toda a historia nos ensina.

outro.
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