


As pinturas de Estrigas, nascido Nilo de Brito Fir-
meza (19/9/1919), ilustram os artigos desta segunda edi-
ção da revista. Para ele, a arte é vida: expressa a tensão
constante entre o ser humano e as forças da natureza, com
as quais é preciso estabelecer elos de contato mediante
rituais mágicos e religiosos. Ao suprir necessidades vitais
da humanidade, a arte tornou-se, ela mesma, uma neces-
sidade vital. Aos 87 anos, personagem e testemunha do
movimento artístico, Estrigas é fundador da Sociedade
Cearense de Artes Plásticas (1944-1958) e do Museu Fir-
meza (1969), além de autor de um conjunto de livros que
formam parte da memória da arte brasileira.
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EDITORIALEDITORIAL

Prosseguimos no intento de firmar um espaço de debate entre
pesquisadores dedicados ao estudo da nação e dos variados
problemas que lhe são inerentes.

Na presente edição de “Tensões Mundiais”, inauguramos uma
seção de entrevistas trazendo um dos mais renomados estudi-
osos da etnicidade e da construção das nacionalidades, John
Breuilly, da London School of Economics. O sólido domínio da
literatura especializada permite a esse experiente historiador
inglês desenhar um rico panorama das questões que marcam
este campo temático, em particular no mundo europeu. Ao ten-
tar descortinar novos caminhos e possibilidades de estudos,
Breuilly destaca a necessidade de maior atenção às experiên-
cias nacionais em curso na África, nas Américas e na Ásia.

Em “Significados do nacionalismo e do internacionalismo”,
iniciamos a exposição sistemática das reflexões teóricas desen-
volvidas no âmbito do Observatório das Nacionalidades.
Nosso artigo discute os sentidos que os termos nacionalismo e
internacionalismo adquiriram nos últimos séculos e apresenta
os traços específicos da comunidade nacional, procurando distin-
gui-la das formas de organização social que lhe precederam.
Acreditamos ter alcance limitado o esforço para encontrar os
fundamentos dessa comunidade a partir do exame de casos
históricos particulares, mesmo quando desenvolvido em pers-
pectiva comparada. Portanto, fixamos a atenção nos proces-
sos mundiais que, a nosso ver, conduzem à emergência e afir-
mação das comunidades nacionais. As nações, sustentamos,
resultam essencialmente da integração mundial do sistema
produtivo e da ampla disseminação de normas e valores que a
acompanha. Assim, nos afastamos da idéia bem difundida
segundo a qual a “globalização” estaria tornando os Estados
nacionais obsoletos.
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Diversos autores, com destaque para Benedict Anderson,
observaram como a religiosidade está presente na constru-
ção das nacionalidades. O mesmo se pode dizer quanto à in-
tegração global: a universalização de valores espirituais é um
dos aspectos mais notórios da “civilização moderna”, que,
no plano político, exprime-se através do Estado-nação. Em
um instigante artigo, “Missionamento no mundo pós-coloni-
al: uma visão a partir do Brasil e alhures”, o antropólogo Otá-
vio Velho mostra as vicissitudes mais recentes enfrentadas
pelos que se empenham na “conversão” de almas além-fron-
teiras nacionais. Otávio assegura que o reconhecimento da
categoria “missão” pode evitar alguns dos erros comuns na
apreciação dos fenômenos históricos e do panorama atual da
atividade religiosa. A maioria dos cientistas sociais insiste
em permanecer ao largo dos estudos sobre a religião. Esse
seria um equívoco fatal para os que almejam compreender a
comunidade que estrutura a vida moderna.

A persistência e o agravamento relativo da pobreza, em
um mundo que se pretende dirigido pelo avanço do conheci-
mento científico e pelo reconhecimento da igualdade de direi-
tos, constituem um dos mais difíceis problemas da constru-
ção das unidades nacionais. Na presente edição, dois artigos
exploram essa temática: o de Patrick Bond, economista polí-
tico irlandês radicado na África do Sul, e o de Pierre Salama,
intelectual francês voltado para o que até bem pouco tempo
se chamava “Terceiro Mundo”.

Patrick sustenta que a pobreza na África não se deve a
guerras tribais, endemias, corrupção ou ausência de valores
“modernos”, mas à espoliação de suas riquezas pelo sistema
capitalista mundial. Revela ainda como burocratas, políticos,
organizações não-governamentais, meios de comunicação de
massa e instituições ditas multilaterais, notoriamente o Fun-
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do Monetário Internacional e o Banco Mundial, contribuem
para enevoar o entendimento do processo gerador da pobreza
nos países africanos.

Por sua vez, Pierre Salama põe em relevo o quadro social
de países latino-americanos e asiáticos oferecendo um reper-
tório de dados valiosos acerca do crescimento, da distribui-
ção de renda e das desigualdades sociais. O autor observa
que as apregoadas melhorias qualitativas na desnutrição in-
fantil, na expectativa de vida e no nível de escolaridade estão
longe de “aliviar” a pobreza na América Latina. Sua redução
significativa passa, sobretudo, pela capacidade do Estado
nacional empreender políticas públicas para os grandes con-
tingentes populacionais.

As nações são vistas pelo senso comum como resultado de
árduas e heróicas lutas de comunidades contra seus opresso-
res. Nada mais contundente para desfazer essa percepção li-
mitada do que conhecer as atividades da organização que tipi-
fica a idéia dominante de “internacionalismo”. Descrevendo as
“operações de paz” da ONU após a Guerra Fria, Raquel Melo
ilustra como uma organização internacional pretende orientar
a construção de Estados nacionais. Seu relato enfatiza as pre-
tensões da burocracia da ONU no que se refere à garantia de
direitos humanos, à polícia civil e à assistência eleitoral.

Não há como negar nosso contentamento ao propiciar aos
leitores esse conjunto de textos prenhes de grande significação
para o estudo das nacionalidades. Tal satisfação fica ainda
maior quando logramos ampliar o círculo de leitores de nossa
revista com a edição bilíngüe.

Os Editores
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We continue to pursue our intention to open and consolida-

te a space for debate among researchers dedicated to the study

of the nation and the various problems inherent to this study.

In the present issue of “World Tensions”, we inaugurate a

section of interviews starting with a well known scholar on

ethnicity and the construction of nationalities, John Breuilly, from

The London School of Economic. A solid knowledge of the spe-

cialized literature enables this veteran English historian to ske-

tch a rich panorama of the issues that distinguish the field es-

pecially in Europe. Trying to foresee new paths and possibiliti-

es, Breuilly points out the need to give more attention to the

on-going national experiences of Africa, the Americas and Asia.

In “Meanings of Nationalism and Internationalism,” we be-

gin a systematic exposition of theoretical reflections developed

in the context of the Nationalities Watch research group. Our

article discusses the connotations that the terms ‘nationalism’

and ‘internationalism’ have acquired in the last few centuries

and it introduces the specific features of national community,

while attempting to distinguish it from social forms that pre-

ceded it.  We think that the effort to find the bases of this com-

munity through an examination of individual historical cases,

even when developed in a comparative perspective, has limited

usefulness. Therefore, we cast our attention onto world pro-

cesses which, in our view, lead to the emergence and affirmati-

on of national communities. We sustain that nations result es-

sentially from the global integration of the productive system

and the accompanying widespread dissemination of norms and

values. In this way, we distance ourselves from the mainstre-

am view that globalization is making nation-states obsolete.

EDITORIALEDITORIAL
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Various authors, among whom one can single out Bene-
dict Anderson, observe how religiosity plays a part in the cons-
truction of nationalities. The same can be said for global inte-
gration. The universalization of secular as well as spiritual
values is one of the most well known aspects of ‘modern civi-
lization,’ which, on the political level, has gained concrete
expression in the nation-state. In a thought-provoking article,
“Missioning in the post-colonial world: a view from Brazil and
elsewhere”, the anthropologist Otávio Velho shows the most
recent vicissitudes encountered by those who engage in the
conversion of souls abroad. Otávio  holds that recognition of
the ‘mission’ category can avoid some of the common errors
in appreciating the historical as well as contemporary pano-
rama of religious activity. The majority of social scientists in-
sist upon staying away from studies on religion. This is a fa-
tal mistake for those who crave understanding of the com-
munity that structures modern life.

The persistence and relative worsening of poverty, in a world
that pretends to be guided by the advance of scientific know-
ledge and the recognition of equality of rights, constitutes one
of the most difficult problems in the construction of national
entities. In this number, two articles explore this theme: that of
Patrick Bond, the Irish political economist living in South Afri-
ca and that of Pierre Salama, the French intellectual turned to-
wards that which until very recently was called the ‘Third World.’

Patrick sustains that African poverty is not due to tribal
wars, endemic causes, corruption or the absence of ‘modern’
values, but is the fruit of global capitalist exploitation of its
wealth.  He shows how bureaucrats, politicians, non-govern-
mental organizations, the mass media and so-called multila-
teral institutions, such as the International Monetary Fund and
the World Bank, contribute to mystifying the dynamics of po-
verty in African nations.
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For his part, Pierre Salama makes evident the portrait of

poverty in Latin American and Asian countries. By presenting a

range of valuable data on growth, on the distribution of income

and on social inequalities, this author shows that the proclai-

med qualitative improvements in infant malnutrition, in life

expectancy and in the level of school attendance are far from

‘alleviating’ poverty in Latin America. Significant poverty re-

duction happens, above all, through State capacity to enact

public policies for the great mass of the population.

The common sense understanding of nations is that they

are the fruit of arduous and historic struggles of communities

against their oppressors. There is no better way to undo this

limited conception than through raising awareness of the ac-

tivities of the organization that typify the dominant idea of

‘internationalism.’ Describing the peace-keeping operations

of the United Nations after the Cold War, Raquel Melo shows

how an international organization can assume a salient role

in nation-building. Her report emphasizes the pretensions of

the UN bureaucracy in the areas of human rights, policing and

the holding of elections.

There is no way to deny our pleasure in offering our readers

this group of studies, which has great meaning for the study of

nationalities. This satisfaction is even greater because we have

been able to widen the circle of readers of ‘World Tensions’ with

a bilingual edition.

The Editors
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ENTREVISTAENTREVISTA

Ao longo da Conferência Anual da Associação para o Estu-
do da Etnicidade e Nacionalismo (ASEN), pedimos a John Breu-
illy, catedrático dos Estudos do Nacionalismo e Etnicidade na
London School of Economics (LSE), que nos falasse do percur-
so do estudo do nacionalismo, de onde veio e para onde cami-
nha. Don H. Doyle, da Universidade da Carolina do Sul, e Susan
Mary-Grant, da Universidade de Newcastle-Upon-Tyne, ambos
fundadores da Associação para a Investigação da Etnicidade e
Nacionalismo nas Américas (ARENA), encontraram-se com o
professor John Breuilly, no dia 29 de março de 2006, para um
almoço no Coopers, restaurante situado junto à LSE.

DD: Esta entrevista vai ser incluída no fórum H-Nationa-
lism, a ser inaugurado no dia 3 de abril. Pretendemos fazer
entrevistas, iniciando por esta, seguida de outras com desta-
cados acadêmicos especialistas no estudo do nacionalismo.
Por que não começa por nos falar um pouco da sua formação
acadêmica, particularmente, como se envolveu com o estudo
do nacionalismo e a relação entre seu interesse pela história
alemã, seu livro, Nationalism and the State, e os estudos do
nacionalismo na LSE?

JB: Eu me doutorei em História do Trabalho da Alemanha
do Século XIX e, antes de ter terminado o doutoramento, fui
nomeado para lecionar em Manchester. Tais nomeações cos-
tumavam acontecer àquela altura. Assumi, então, várias res-
ponsabilidades árduas e numerosas, porque muitos acadêmi-
cos mais antigos tinham deixado o departamento. Naqueles

John Breuilly
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dias, o departamento era razoavelmente recente e muito idea-
lista no relacionado à inovação do ensino acadêmico e, dessa
forma, os membros do departamento decidiram ensinar uma
cadeira chamada “Temas da História Moderna”. Eu escolhi –
isto no início dos anos 1970 – ensinar os temas referentes ao
“Estado” e às “Nações”, primeiramente focados na Europa pós-
quinhentista. Então, durante vários anos, dei palestras sobre
como e por que o Estado-nação tornou-se a norma política da
Europa nos tempos modernos. Àquela época, ainda tinha a
História Alemã como minha área de especialidade e, por isso,
não me preocupei muito em escrever sobre esse tema. Mas
enquanto fui dando as palestras, não consegui encontrar um
livro que investigasse aquilo que cada vez mais me interessa-
va, ou seja, uma comparação da relação entre o nacionalismo
e o Estado numa série de diferentes situações. E, eventualmen-
te, cheguei à conclusão de que tal livro só poderia existir se eu
o escrevesse. Então escrevi o livro, Nationalism and the State,
publicado em 1982. Jamais me passou pela cabeça que o livro
se tornasse no sucesso em que se tornou. Não apenas entre os
historiadores, mas também entre os investigadores de outras
disciplinas, como a Ciência Política. Desde então, tenho tenta-
do conciliar meus interesses históricos – que entretanto pas-
saram da História do Trabalho da Alemanha, para a História
Urbanista da Alemanha e para outros aspectos da História
Comparativa Anglo-Germânica e para a História da Europa
Ocidental, esta última de uma forma mais abrangente – com o
estudo do nacionalismo. O principal cruzamento entre as duas
temáticas deu-se quando tentei entender o nacionalismo ale-
mão em termos de teorias e comparações mais amplas. Fiz
várias modificações no livro, Nationalism and the State, quan-
do da publicação da segunda edição, pois o colapso da União
Soviética pareceu-me ter modificado a situação global e eu
precisava levar isso em consideração. E então, de repente, deu-
se a possibilidade de aceitar esta posição de catedrático na

JOHN BREUILLY
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JOHN BREUILLY

LSE, junto à qual enfatizei o fato do nacionalismo não ser mi-
nha única área de interesse, de não ter desenvolvido uma teo-
ria do nacionalismo, de não estar escrevendo um livro sobre o
nacionalismo, e, ainda assim, fui nomeado e, por isso, aqui
estou eu, cada vez mais envolvido com o estudo do nacionalis-
mo porque tenho de ensinar cadeiras chamadas “Nacionalis-
mo”, algo que jamais tinha feito.

DD: Isso ao nível do Mestrado?
JB: Há uma cadeira, quer ao nível da Licenciatura quer ao

nível do Mestrado, considerada a principal do Mestrado em
Nacionalismo e Etnicidade. Também há um workshop de in-
vestigação sobre os problemas do nacionalismo. Todas estas
cadeiras foram desenvolvidas por Anthony Smith, meu ante-
cessor, e eu atualmente as administro juntamente com meu
colega, John Hutchinson.

DD: O seu livro foi publicado em 1982, um ano antes da
publicação de Imagined Communities, de Benedict Anderson,
Nations and nationalism, de Gellner, e de The invention of tra-
dition, de Eric Hobsbawm e Terence Ranger, obras publicadas
em 1983. Onde foi buscar as idéias sobre nações e nacionalis-
mo para o seu livro? O que leu e o que influenciou a maneira
como o escreveu?

JB: Essa é uma boa pergunta. Eu li sobretudo material his-
tórico. Conhecia o capítulo Thought and change, de Gellner,
publicado em 1964, no qual ele já resumia as principais idéias
da sua teoria. Mas o tema ainda não era devidamente tratado
do ponto de vista das ciências sociais. A principal obra que eu
então conhecia era a de Karl Deutsch, Nationalism and social
communication, e os primeiros manuscritos de Anthony Smi-
th, particularmente, Theories of nationalism.  A maior parte
dos trabalhos publicados na área das ciências sociais focava a
disciplina da ciência política e estava mais preocupada com o
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nation-building, num quadro temporal mais contemporâneo
do que histórico. Mas a maior parte da literatura era histórica e
foi através dela e das comparações que pude então fazer com
base nessa mesma literatura histórica que trabalhei. Algumas
das obras de história eram genéricas, tal como as de Carlton
Hayes, Hans Kohn e Hugh Seton-Watson – escritas de forma
narrativa. Algumas enfatizavam as idéias, como os trabalhos
de Hayes e Elie Kedourie. Mas a maior parte das obras eram
estudos de caso. Fui influenciado, quase subconscientemente,
penso eu, por um ou dois acadêmicos alemães mais antigos.
Há um historiador chamado Theodor Schieder, cujo trabalho
deveria ser traduzido para inglês. Schieder, por exemplo, de-
senvolveu uma tipologia, que é, na verdade, a mesma que eu
adoto quando faço a distinção entre nacionalismo de reforma,
nacionalismo de unificação e nacionalismo separatista e que
também se parece com o Times Zones in Europe, de Gellner.
Então penso que, provavelmente, fui influenciado pelas obras
alemãs, como, por exemplo, pelo trabalho praticamente des-
conhecido, mas revolucionário, de Eugen Lemberg, assim como
por outros mais antigos que tendemos a esquecer. Mencionei
Karl Deutsch e ele pode ser associado aos austro-marxistas
como Otto Bauer. Mas, àquela altura, eu não pretendia criar
uma teoria ou explicação abrangente. Pelo contrário, simples-
mente pensava o nacionalismo como uma história essencial-
mente política – o nacionalismo como uma forma de fazer po-
lítica, procurando ou exercendo o poder – e ligar essa história,
através de uma série de análises comparativas, ao Estado
moderno territorial como o mais importante lócus de poder
nos tempos modernos. Como é que o nacionalismo se relacio-
nou com isso e como poderia eu desenvolver uma tipologia por
meio da qual iria organizar a história comparativa? A literatu-
ra teórica não ajudou muito nessa tarefa e, de qualquer modo,
as coisas mais influentes foram publicadas exatamente ao
mesmo tempo.

ENTREVISTA
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JOHN BREUILLY

DD: Sim, mas depois de ter publicado seu livro. Quando,
um ou dois anos depois, leu Hobsbawm e Anderson, qual foi
sua reação?

JB: Bem, em 1993, escrevi uma crítica aos trabalhos de Ge-
llner e Anderson e nela tentei relacioná-los à minha própria
abordagem. Porque estes autores me chamaram a atenção para
o fato de eu ter trabalhado a partir de uma abordagem e um
entendimento generalista. Até então, tinha agido como o mo-
desto historiador que diz: “Eu não tenho a pretensão de saber
muito, mas apenas descrever as coisas de forma um pouco
mais precisa do que tem acontecido até agora”. Anderson ti-
nha uma abordagem culturalista do tema e Gellner represen-
tava a abordagem social ou sociológica e eu, claramente, re-
presentava a abordagem política. O que tínhamos em comum,
contudo, juntamente com Kedourie no campo das idéias e Ho-
bsbawm e Ranger em outro tipo de história cultural, era o fato
de olharmos para as nações e o nacionalismo como fenôme-
nos modernos e construídos, ao invés de naturais e perenes.
Então, comecei a situar-me nesse mapa intelectual mais am-
plo. Na verdade, Hobsbawm é um pouco diferente e Invention
of tradition não deveria ser tão facilmente colocado ao lado
dos trabalhos de Gellner e Anderson. Naquele livro, Invention
of tradition, o nacionalismo não é um tema tão central quanto
isso. As pessoas tendem a esquecer-se disso e penso ser mes-
mo curioso elas se esquecerem disso. Hobsbawm apenas quis
estudar o nacionalismo após o colapso da União Soviética e,
de uma certa forma, sempre achei isso curioso. Creio que o
próprio marxismo de Hobsbawm o torna constitucionalmente
incapaz de se dedicar ao nacionalismo de maneira positiva. O
triunfo do nacionalismo sobre o socialismo é o tema negativo
subjacente ao seu livro, Age of extremes, que fala do “curto
século XX” em marcante contraste com o movimento progres-
sivo da história, o tema dos seus três volumes sobre o “longo
século XIX.” O nacionalismo torna-se, assim, movimento ain-
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ENTREVISTA

da mais negativo e reacionário depois de 1918. Em suma, eu
não estava realmente ciente dos escritos de Hobsbawm e Ran-
ger porque não os entendia como estando relacionados com
o nacionalismo. De igual forma, àquela altura, as questões
de identidade, costume e tradição não eram, de fato, o centro
da atenção. De novo, este é um desenvolvimento posterior.
Penso que há algo de distinto naquela série de livros que fo-
ram de repente publicados, inclusive o meu, na primeira me-
tade dos anos 1980, que não deverá ser confundido com dife-
rentes preocupações que só surgem depois de 1990. Inventi-
on of tradition é um livro menos importante do que os outros,
quer pelo tratamento indireto que dispensa ao nacionalismo
quer pelas suas implicações quanto à forma como as reivin-
dicações feitas pelos nacionalistas no referente à forma como
a história e a tradição devem ser tratadas.

DD: Professor Breuilly, uma das coisas que me intriga é,
por um lado, esta torrente de estudos nacionalistas e, por
outro lado, uma espécie de revigoramento do debate para o
qual Anthony Smith contribuiu, quando o definiu em termos
das origens do nacionalismo, primordiais versus cívicas,
assim como outros teóricos que falavam das origens cons-
truídas do nacionalismo, contribuindo para a definição do
debate no final dos anos 1980. Isso ocorreu antes do fim da
União Soviética e pareceu antecipar o advir de um interesse
muito oportuno que surgiu, obviamente, com a explosão dos
movimentos nacionalistas.

JB: Quando eu estava escrevendo a introdução da segunda
edição do Nations and nationalism, de Gellner, levei em consi-
deração esses livros publicados na primeira metade dos anos
1980 e que continuam, hoje em dia, a ser influentes. E não
estou falando apenas do meu, mas também dos trabalhos de
Gellner, Anderson, Hobsbawm e Ranger. Anthony Giddens pu-
blicou Nation-State and violence, Charles Tilly, igualmente, tam-
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bém estava escrevendo, assim como Paul Brass e John Arms-
trong, que publicou, Nations before nationalism, portanto, ha-
via bastantes obras disponíveis. Creio que isso aconteceu por
causa de inúmeras razões. Eu tendo a procurar essas razões,
sobretudo, na política. Primeiro, vivia-se a era de Reagan e de
Thatcher. E acredito que muito da conversa sobre o fim da ide-
ologia, da política consensual, foi eliminada no final dos anos
1970 e início dos anos 1980, resultando em conflitos políticos
mais abertos. A Revolução Iraniana de 1979 foi, talvez, o acon-
tecimento internacional chave. Penso que muitas pessoas co-
meçaram a redescobrir as grandes idéias e as idéias mais gene-
ralistas, numa tentativa de entender as mudanças dramáticas
que estavam a acontecer. Tal não se aplicou apenas ao estudo
do nacionalismo. Perry Anderson escreveu dois ótimos ensai-
os sobre os elementos da cultura nacional da Grã-Bretanha. O
primeiro trata daquela fase consensual e o segundo analisa o
reaparecimento da teoria generalista e de um debate mais po-
larizado. Em segundo lugar, na Europa houve um ressurgimento
do nacionalismo. Tom Nairn, um colaborador de Perry Ander-
son (que também é o irmão de Benedict Anderson), publicou
The breakup of Britain, no final da década de 1970 e criou uma
visão geral do nacionalismo em termos de desenvolvimento
desigual. Michael Hechter também publicou um livro sobre o
colonialismo interno. Estas foram respostas ao ressurgimento
do nacionalismo na Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales.
(A devolução do poder aos parlamentos regionais  foi o acon-
tecimento que derrubou o governo trabalhista, em 1979, tendo
sido seguido pela vitória eleitoral de Thatcher.) Noutras partes
da Europa, havia outros movimentos regionalistas: os cata-
lães e bascos na Espanha, os flamengos na Bélgica, os bretões
na França. Mais longe, o movimento francês-canadiano no
Quebeque. Então, penso que, em particular, na Europa Ociden-
tal precedendo e depois acompanhando o agravamento dos
conflitos mundiais – havia a sensação de que o nacionalismo
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estava novamente em marcha e, portanto, as nações ou Esta-
dos-nação existentes não podiam ser aceitos como tinham sido
até então. De modo geral, o otimismo subjacente às ideias do
nation-building dos anos 1960 deu lugar ao pessimismo, e a
crise econômica nos países pobres, como por exemplo na Áfri-
ca, ajudou a estimular conflitos étnico-políticos. No mundo
comunista, a Guerra no Vietnã, o colapso da ordem no Cam-
boja, a tensão e a guerra entre a China e a URSS, também con-
cientizaram as pessoas para o poder do nacionalismo. Então,
creio que os dois pontos-chave são: o ressurgimento do confli-
to étnico e nacionalista e o retorno à política ideológica e pola-
rizada. Outra fase começa evidentemente com o colapso da
União Soviética, porque, de certa forma, aquele generaliza o
conflito nacionalista, que advém da Europa Ocidental e se es-
palha pela Europa de Leste. A Revolução Iraniana evolui em
direção a um fundamentalismo islâmico mais abrangente, a
questão Israel/Palestina piora e o contínuo declínio econômi-
co bem como a epidemia da AIDS estão vinculados à crescente
política étnica que se vive na África. Subitamente, o naciona-
lismo está no centro das coisas e todos querem estar envolvi-
dos com ele. Os marxistas, que não escreviam muito sobre o
nacionalismo antes de 1990, de repente começam a escrever
sobre o tema. Da mesma forma, marxistas e outros, que não
queriam aceitar que o nacionalismo se baseava em nações “re-
ais”, assumem idéias pós-modernas sobre o discurso, a narra-
tiva, a invenção da tradição, etc., o nacionalismo como uma
identidade construída, mesmo se tal implicasse abrir mão de
outras “realidades” como classe, raça ou gênero (todos se tor-
nam construções discursivas num fluxo interminável).

DD: Penso que já respondeu à minha outra pergunta: por
que é que os britânicos estão tão envolvidos, por que é que eles
são tão importantes para o estudo do nacionalismo? Não ape-
nas os britânicos, mas outras pessoas que também veem para
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a Grã-Bretanha, como Gellner e Hobsbawm, e elas imigram,
por vezes, por terem sido vítimas do nacionalismo. Mas o
que é que se passa na Grã-Bretanha e nas universidades bri-
tânicas?  É a Universidade de Cambridge, Oxford ou outro
centro intelectual específico que se torna a base do estudo
do nacionalismo?

JB: Quanto ao último ponto que frisou, se há um centro, é a
LSE. Basta olhar a trajetória dessas pessoas. Hobsbawm esta-
va em Cambridge, mas, na sua autobiografia, ele afirma ter-se
sentido muito mais à vontade na LSE (uma instituição mais
européia, cosmopolita), e a maior parte da sua carreira acadê-
mica foi feita no Birkbeck College London e noutras universi-
dades do mundo não-comunista e comunista. Mas, até 1990,
Hobsbawm concentrou sua atenção na História Social e das
Classes (bandidos, rebeldes, condições de vida) e ficou associ-
ado com historiadores marxistas britânicos, como Edward
Thompson e Christopher Hill, embora eu pense que se possa
ver algo mais de “europeu” no seu trabalho do que no dos ou-
tros dois. Gellner esteve em Oxford, mas atacou-a ferozmente
no seu primeiro livro, Words and things, pelo menos, atacou os
filósofos daquela instituição, e depois foi para a LSE, embora
tenha passado parte dos anos 1980 em Cambridge antes de ir
para Praga, depois do fim do comunismo, e afiliar-se à recen-
temente criada, Central European University (CEU) (instituição
financiada por George Soros que havia estudado na LSE). Mui-
tas outras pessoas estiveram na LSE, como Kedourie, cujo li-
vro acerca do nacionalismo, publicado em 1960, levou Gellner
a pensar seriamente sobre o assunto. Quanto aos emigrantes,
Perry Anderson argumenta que na fase consensual – na era de
Butskellism (nome derivado de Rab Butler e Hugh Gaitskell,
dirigentes políticos dos partidos Tory e Trabalhista na década
de 1950) – o empirismo inglês foi construído pelos emigrantes.
Porque os empiristas ingleses eram, pelo visto, demasiado
empíricos para poderem construir ou defender o empirismo
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como um princípio geral. Desta forma, os emigrantes que se
apaixonaram pela Inglaterra e viraram as costas às filosofias e
políticas absolutistas do continente, que culpavam pelo seu
próprio exílio, idealizaram, quase santificaram, o que eles con-
sideravam ser o empirismo inglês. Então, encontram-se Wit-
tgenstein – certamente, os trabalhos mais recentes de Wittgens-
tein (que Gellner criticou tão veementemente) – e Karl Popper
na Filosofia (que Popper alarga à teoria social em The open
society and its enemies), Hans Eysenck na Psicologia, Isaiah
Berlin na Filosofia Política, Geoffrey Elton e Louis Namier na
História e muitas outras personalidades. Estes homens adota-
ram uma abordagem empírica, pouco sistemática, como se de
uma virtude particularmente associada à Grã-Bretanha se tra-
tasse. Mas de um jeito muito pouco britânico! De qualquer
modo, pode-se perceber uma corrente “dominante/estabeleci-
da” que é positiva quanto ao empirismo inglês, quanto à polí-
tica pouco sistemática, desconfiada das “grandes” idéias tidas
como perigosas, e, por outro lado, uma minoria que reage con-
tra isso, mas individualmente, como Hobsbawm, Gellner e
Norbert Elias. Este último grupo tornou-se de fato proeminen-
te, penso, na fase mais tardia, em que a teoria geral reaparece.
Contudo, não creio que esta última fase de teorização seja do-
minada por emigrantes da mesma forma que foi a primeira.
Em parte, porque o mesmo número de pessoas que fogem dos
regimes fascistas ou comunistas não é igual. Mas, também,
porque há muitos britânicos envolvidos. Por exemplo, Anthony
Giddens (outra figura da LSE); Benedict Anderson, claro, é an-
glo-irlandês e viveu sua carreira acadêmica nos EUA; e An-
thony Smith, que é uma figura da LSE e britânico; ele pratica-
mente criou o programa de estudo do nacionalismo na LSE e
nele ainda permanece muito ativo. Alguns dos trabalhos im-
portantes continuam, de igual forma, a vir da Europa Central,
tais como os de Miroslav Hroch (embora ele tivesse publicado
trabalhos pioneiros nos anos 1960). Outros provêm dos EUA
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(como os trabalhos de Rogers Brubacker e Charles Tilly). E
outros ainda de regiões pós-coloniais, como por exemplo os
de Partha Chaterjee e da Escola de Estudos Subalternos na
Índia. Penso que certas instituições, mais do que certos paí-
ses, são proeminentes no estudo do nacionalismo, como a
LSE e a CEU. No caso da LSE, creio que tal tem a ver com seu
caráter cosmopolita, o papel proeminente desempenhado por
acadêmicos e alunos estrangeiros nas suas atividades, sua
natureza altamente interdisciplinar e, talvez, eu ousaria mes-
mo dizer, porque os historiadores não dominaram o estudo
do nacionalismo, como o fizeram em universidades mais
convencionais, com a tendência de inibir o trabalho teórico. 
No caso da CEU, mais recentemente, tal deveu-se ao fato de
essa instituição se ver como um estandarte do pensamento
liberal na era pós-comunista e também ao fato de Gellner ter
sido nomeado para dirigir o Centro dedicado ao estudo do
nacionalismo. Mas isso é realmente de menor importância,
penso eu. Acima de tudo, tem havido um processo de globa-
lização intelectual, que diminui a importância da origem ou
da localização do estudo do nacionalismo. O assunto está
sendo estudado sob diferentes rótulos em muitos outros pon-
tos do mundo. Os acadêmicos movem-se muito mais e se
comunicam com maior facilidade. H-Nacionalism é apenas
um dos últimos exemplos de tal globalização!

DD: O nacionalismo parece reviver e tomar novos rumos
no início da década de 1980 e os próprios eventos históricos
evidenciam isso mesmo, por sua vez, sob uma nova luz com a
queda da União Soviética. Recordo Hobsbawm dizer: “É bom
que haja tanto interesse pelo nacionalismo, pois tal mostra
que está prestes a desaparecer.” E ele cita Hegel: “A coruja de
Minerva voa ao anoitecer.” Ao que Anthony Smith responde:
“Não me parece que seja ao anoitecer, mas sim ao meio-dia.”

JB: Sim, penso que Hobsbawm estava sendo um pouco oti-
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mista. Mas claro que o nacionalismo continua a mudar, de
maneira que, o que a coruja de Minerva antes entendia, talvez,
se tenha agora transformado em algo diferente.

DD: Olhando para o passado a partir do início do século
XX, quais foram os debates mais importantes, em retrospec-
tiva, sobre a natureza, as origens históricas e o significado do
nacionalismo? Quais foram os debates mais produtivos e im-
portantes? Quais foram os mais ou menos importantes em
sua opinião?

JB: Bem, para mim, pessoalmente, o mais importante foi
distinguir a “nação” do “nacionalismo.” Uma pessoa pode dis-
cordar da famosa afirmação de Gellner de que o nacionalismo
inventou as nações, mas isso indica que os dois assuntos de-
vem ser estudados, tão analiticamente quanto possível, inde-
pendentes um do outro. E penso que este foi um dos grandes
serviços prestados por Kedourie, porque historiadores mais
antigos, como Kohn e Hayes, viam o nacionalismo como de-
pendente na nação - nações ocidentais produziam nacionalis-
mo ocidental; nações de leste produziam nacionalismo de les-
te. Kedourie, com aquela frase de abertura: “O Nacionalismo é
uma doutrina inventada na Europa no início do século XIX,”
estabelece uma clara e nova declaração de intenções. O nacio-
nalismo não tem nada a ver com nações ou histórias nacio-
nais. E o segundo passo, vinculado a este, é a abordagem mo-
dernista. Se se distinguir o nacionalismo da nação, mesmo se
não se questionar a ininterrupta existência das nações, poder-
se-á argumentar a favor do nacionalismo como algo perten-
cente à modernidade. Então, para mim, estas são as coisas
mais importantes. E depois, uma vez que se tenha dito que o
nacionalismo é algo moderno, dever-se-á forçosamente refle-
tir sobre a natureza da modernidade, de modo a entender o que
a modernidade tem que possa explicar o nacionalismo. E é aí
que a importância de Gellner é notável, já que ele propõe a

ENTREVISTA



24
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

mais destacada teoria não-marxista da modernidade, que ele
liga diretamente ao nacionalismo. Outros, como eu, enfatizam
mais aspectos específicos da modernidade, tal como a moder-
nização do poder político e do Estado, ou dos meios e das vias
de comunicação, como Benedict Anderson faz. É claro que eu
não digo isto apenas porque continuo um firme defensor da
abordagem modernista como a mais correta para se entender
o nacionalismo, ainda que eu próprio tenha mesmo sentido a
necessidade de qualificar e complicar essa posição à luz dos
debates produzidos ao longo da última década.

DD: Desde sempre tenho o debate de Warwick, de 1995,
entre Gellner e Smith, como o momento em que se cristaliza o
debate sobre as origens primordiais ou modernas do naciona-
lismo. Acha que esse debate foi proveitoso? Acha que, no fun-
do, houve naquele debate mais acordo do que discórdia, ou o
debate mostrou ser uma importante e fundamental  discussão
sobre a temática? [Para uma transcrição do debate de Warwi-
ck ver: http://www.lse.ac.uk/collections/gellner/
Warwick.html]

JB: Sim, ele cristaliza a questão. No entanto, penso que Ge-
llner cedeu demasiado. Para mim, a maior fraqueza de Gellner
(e novamente, eu teria de dizê-lo, não é assim?) deveu-se ao
fato de ele não ser um historiador. Então, se lhe apresentas-
sem material histórico plausível – digamos sobre os primeiros
momentos históricos em que surge uma identidade e senti-
mento nacional – ele tenderia a aceitar e depois diria: “Mas
isso não importa nada.” Porque ele marginaliza a história atra-
vés do raciocínio teórico. Sobre o assunto li uma declaração
sua a Anthony Smith: “Está bem, então você surge com uma
série de nações que têm uma longa história, em outras pala-
vras, que têm umbigo. Mas isso não importa nada, porque en-
quanto eu encontrar uma que não tenha umbigo, então, eu
posso argumentar que, em princípio, as outras poderiam igual-
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mente ter existido sem umbigos e, portanto, os umbigos não
são relevantes para a existência de nações e do nacionalismo.”
A meu ver, a sua rendição à história duvidosa, mesmo com
sua ingenuidade teórica, o deixa vulnerável a dois contra-ar-
gumentos devastadores. O primeiro é que se pode argumentar
que se tantas nações têm uma história nacional pré-moderna,
que está relacionada com as nações modernas e o nacionalis-
mo, certamente tem de se aceitar que tal coincidência não é
irrelevante. O segundo ponto, e Anthony Smith argumentou-o
vigorosamente, afirma que nacionalismos, sem uma história
que os estabeleça firmemente, são fracos, frágeis, artificiais,
construções claramente manipuladas. E se se substanciar es-
tes dois pontos, então, pode-se efetivamente destruir o argu-
mento-chave de Gellner, segundo o qual o nacionalismo e a
nação só são possíveis se forem antecipados por uma brusca
industrialização. Parece-me, portanto, que a história pré-mo-
derna torna-se um terreno vital para a contestação. Minha
maneira de lidar com isso é fazer apenas duas  concessões,
menores do que as feitas por Gellner. Primeiro, a linguagem da
nação e da nacionalidade está evidentemente muito mais pre-
sente no período pré-moderno do que muitos modernistas in-
transigentes gostam de aceitar. Os “impérios agrários” de Ge-
llner, nos quais o conceito de nacionalidade é simplesmente
impossível, claramente não funcionam. É um caso de má his-
tória, mesmo quando o próprio conceito aponta para algumas
importantes características das sociedades pré-modernas. Nós
precisamos, então, examinar cuidadosamente essa linguagem
da nacionalidade e, uma vez tendo feito isso, penso que pode
ser demonstrado que esta linguagem funciona de maneira bem
diferente, estranha mesmo, quando comparada com a lingua-
gem moderna da nacionalidade. Em outras palavras, aceitar
que a linguagem existe não é aceitar que as nações modernas
ou mesmo os nacionalismos têm uma história pré-moderna
significativa. O segundo ponto é o de que a existência de, pre-
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cisamente, tal linguagem, sobretudo, quando vinculada a re-
nomadas instituições, tais como a monarquia territorial, pro-
porciona valioso recurso para a linguagem moderna do nacio-
nalismo que, por sua vez, está obcecado com suas origens his-
tóricas e com a forma como legitima suas reivindicações, fa-
zendo de tudo para descobrir textos e eventos que aparente-
mente estabeleçam uma continuidade com o passado. Tam-
bém penso que alguns aspectos da modernidade podem ser
encontrados no período da Reforma, um período que proporci-
ona as condições que antecipam o nacionalismo moderno,
como os primórdios do comércio moderno e suas formações
sociais e a intensificação do uso da imprensa no conflito polí-
tico, especialmente entre as elites e as camadas médias urba-
nas de maior mobilidade. Finalmente, embora eu concorde que
não se pode manipular uma identidade nacional de um dia para
outro, eu argumentaria que fortes identidades nacionais po-
dem ser construídas em apenas algumas décadas. Isso vê-se
repetidamente nos “novos” Estados-nação. Portanto, mais e
melhor história – combinada, e não tanto marginalizada, com
a teoria modernista de Gellner – teria sido a melhor maneira
deste autor argumentar em Warwick.

DD: Disse-nos que era essencialmente um historiador e que
o estudo do nacionalismo, por implicação, tende para uma te-
oria das ciências sociais, para uma teoria abrangente. Mas os
cientistas sociais precisam de história, não é assim? Eles pre-
cisam de historiadores para os estudos de caso e para testar
essas mesmas teorias.

JB: Como eu acabei de mencionar, nenhuma teoria do naci-
onalismo funciona sem boa história. Mas não se trata apenas
de uma questão da história ser um mero instrumento ao servi-
ço da teoria. A própria ciência social tem de ser inteiramente
histórica e a história tem de ser informada pela teoria. Os his-
toriadores não podem ser tratados como cães de caça, que
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trazem o pássaro de volta sem saberem o que é um pássaro.  A
resposta, obviamente, mais falada que praticada, é aquela que
está a favor da história da ciência social. Eu agora vou, talvez,
dizer algo um pouco polêmico.  Para mim, um dos efeitos ne-
gativos do pós-modernismo nos estudos históricos é aquele
que leva as pessoas a pensarem: “Eu posso estudar este texto,
ou pintura, ou música e efetivamente, a partir dessa base, com-
preender toda a situação histórica.” (Ou, pelo menos, tanto
quanto é possível compreender dessa situação). De uma forma
mais mundana, isso leva os historiadores da literatura ou da
arte a pensarem que podem escrever história tendo como base
textos e imagens visuais. O que, por sua vez, justifica uma
abordagem “corta e cola” do passado, por meio da qual se
seleciona este ou aquele uso do termo “nação”, se projeta um
significado sobre ele e, a partir dele, sobre uma situação mais
abrangente, e se juntam as partes do todo com a finalidade de
produzir um relato, por exemplo, do “sentimento nacional da
Inglaterra medieval” ou qualquer coisa do gênero. E isto, por
sua vez, pode ser usado para fortalecer uma ou outra “teoria”.
Portanto, todo aquele trabalho, cuidadoso e difícil, de exami-
nar interesses e alianças políticas, de examinar o apoio social
dado a determinados movimentos – que usam determinadas
linguagens –, de examinar as rápidas mudanças de um costu-
me para o outro, os longos períodos de silêncio quando as lin-
guagens da nação não são usadas, mas antes outras lingua-
gens da religião e da linhagem dinástica figuram mais proemi-
nentes – tudo isso vai pela janela fora. O fato é que a teoria é
um ponto de partida essencial, mas os seres humanos são tão
inteligentes e complexos que é preciso prestar muita atenção
ao que eles efetivamente fazem e dizem. (Minha regra funda-
mental como historiador é: eu não sou mais inteligente do que
as pessoas que estou a estudar e elas têm a enorme vantagem
de conhecerem sua situação melhor do que eu. A única vanta-
gem que eu tenho em relação a elas é saber o que vem depois,
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mas, claro, uma visão unilateral dos textos, dos significados e
da interpretação, não levando em conta os contextos, aconte-
cimentos e explicações, anula essa mesma vantagem). É ne-
cessário desempenhar um exaustivo trabalho nos arquivos, le-
vando em conta fontes fragmentadas, tentando de uma forma
imperfeita entender as coisas. Por exemplo, no mês de abril,
em Amesterdã, na Conferência Européia de Ciência Social e
História, eu moderei um painel sobre Nations and Nationalism.
Um dos papers apresentados foi o de um historiador húngaro,
Andras Vari. Ele começou por dizer o seguinte: “Há olhares sobre
o nacionalismo que se parecem com os dos pássaros pois per-
mitem ver o horizonte, mas não captam nenhum detalhe em
particular, e depois há aqueles (de um verme?) que fragmen-
tam o assunto em particularidades”, e para ele, acima de tudo,
era este o trabalho dos historiadores sociais, mesmo quando o
estudo da política é sua principal preocupação. Então o seu
paper, por exemplo, era sobre a maneira como os conservado-
res fundiários da Hungria, no final do século XIX, assumiram
pela primeira vez a causa do nacionalismo. E depois ele per-
guntou, precisamente, que visão do nacionalismo eles adota-
ram. Que condições os levaram a adotá-la, de que modo e qual
foi o resultado. Nenhuma teoria geral que existe no mundo irá
jamais responder a tais questões. Claro que nós precisamos
usar idéias gerais e procurar generalizações válidas com base
na investigação, senão os historiadores tendem a perder-se com
seus próprios interesses.  Neste caso específico, penso que se
pode ver este tipo de nacionalismo a surgir em alguns lugares
diferentes (por exemplo, no populismo norte-americano, no
protecionismo agrário alemão) ao mesmo tempo que ele só
pode tomar forma tendo em conta anteriores configurações do
nacionalismo que entretanto se entranharam. Então, pode-se
avançar para as idéias gerais, mas apenas depois de impor-
tantes e detalhadas discriminações terem sido feitas. Portan-
to, fico um pouco desanimado quando professores do nacio-
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nalismo, cada vez mais publicados, enfatizam o “primordial
isto,” o “etno-simbólico aquilo” e o “modernista aquele outro”
sem nenhum recurso à história ou, mesmo, à história seletiva.
E eu penso que, dessa forma, se pode contar a história que se
quiser. A bibliografia de introdução ao tema do nacionalismo
também deveria esclarecer o estudante sobre como testar uma
ou outra abordagem e isso significa, primeiramente, insistir no
uso claro, preciso e lógico dos termos e, em segundo lugar, no
uso da história. E não história como “significado” (por exem-
plo, o uso da história feita pelos nacionalistas, embora este
seja um tema importante), mas história como as condições
em que o presente surge e, fortemente, restringe e configura
nossas atuais escolhas e significados. Se não se fizer isso, as
várias “abordagens” ou “teorias” do nacionalismo parecer-se-
ão um pouco com a própria história nacionalista. Quero com
isto dizer que a história nacionalista é um gênero de “história
abreviada” como definida por Michael Oakeshott. Selecionam-
se os pedaços que melhor se encaixam na história que se quer.
Mudança de regime - zás, mudança de história; mudança de
paradigma – zás, mudança de teoria. Deixe-me dar outro exem-
plo sobre a importância da evidência histórica e da necessida-
de da sua contextualização. Nesta Conferência da ASEN, eu
moderei um painel sobre livros escolares que tratavam do na-
cionalismo e da história. Ficou claro para mim como a contex-
tualização é vital para o entendimento, mas que a capacidade
para o fazer diminui à medida que as evidências históricas de-
saparecem. Em primeiro lugar, dois dos papers  eram sobre o
século XIX e um terceiro era sobre a Ucrânia contemporânea.
Os dois primeiros – muito bons, devo sublinhar – só puderam
analisar os livros escolares e, depois, inferir as atitudes e valo-
res daqueles que escreveram os livros e decidiram sobre o seu
uso nas escolas. O paper sobre a Ucrânia, para além disso,
observou também a atuação e a resposta dos alunos na sala
de aula. Esse contexto, de repente, tornou óbvio quão comple-
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xo é o ato de comunicar; não há absolutamente nenhuma for-
ma que nos permita apenas projetar o significado dos textos.
Os professores, naquele caso, tinham posturas que condicio-
navam o que eles enfatizavam e como o enfatizavam. Os alu-
nos, por sua vez, tinham posturas que condicionavam o que
ouviam e o que aceitavam. Quando eu perguntei ao apresen-
tador do terceiro paper quão instrumentalista ele achava que a
história era, ele respondeu que não era apenas instrumental,
como os próprios livros em discussão, algumas vezes, tinham
até sido escritos pelas mesmas pessoas que, há vinte anos,
tinham escrito textos marxistas de apoio aos regimes comu-
nistas. Isto não apenas admite a necessidade de um contexto
histórico, mas também mostra como as pessoas não têm difi-
culdades em mudar suas visões do passado, em parte porque
o que é mais importante é o interesse do momento e porque é
a tal história do corta e cola, quer seja comunista ou naciona-
lista. Uma das nossas obrigações como historiadores é dizer:
“Não! Vocês não podem fazer isso!”. Está bem, não devemos
nos perder em sucessivas histórias restritas, é verdade. Mas
devemos mostrar como as qualidades específicas desta ou
daquela idéia foram adotadas por estes ou aqueles interesses
e tiveram determinado apoio social numa situação política em
particular. E, depois, tratar essa noção no seu próprio contex-
to. Ter apenas algo vago chamado de “nacionalismo” a pairar
na história, pronto a juntar-se a qualquer coisa de que goste,
não é suficiente. (A não ser que uma análise cuidadosa mostre
que é assim mesmo que o nacionalismo funciona!)

DD: Os historiadores tendem a sentir-se mais confortáveis
quando trabalham nos limites de uma nação em particular,
em parte porque querem trabalhar com um contexto particular
– eles querem entender a política, a cultura – e este não muda
radicalmente por causa das fronteiras políticas. Essa tende a
ser a maneira pela qual nós, historiadores, abordamos o pas-
sado.  Há uma tendência agora para uma espécie de história
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transnacional. Acha que tal se poderá concretizar?
JB: Eu diria duas coisas. Parece-me, em primeiro lugar, que

não é verdade que os historiadores do período pré-moderno
sejam muito nacionalistas. Os historiadores de então estuda-
vam as Dinastias, a Igreja Católica ou a História Agrária, por
exemplo, os sistemas de propriedade da terra, os quais tinham
com frequência um centro geográfico inteiramente “não-naci-
onal ”. Muitos historiadores pré-modernos não são de maneira
alguma nacionalistas, o que faz sentido se a história nacional
for tida como um desenvolvimento moderno. Algumas vezes,
eles usam a palavra “Alemanha” ou “Itália”, mas apenas como
forma de falar: eu estou olhando para algo que está acontecen-
do aqui e não acolá; a “Alemanha” é um termo que eu uso,
mas eu sei que não existe essa coisa chamada “Alemanha”, eu
sei que ser “alemão” não é muito importante. Claro que há
historiadores nacionalistas que querem estudar a “Alemanha”
ou a “França” no século XI e há debates sobre ligações e conti-
nuidades, mas não me parece que eles dominem a historiogra-
fia acadêmica. Então, seguindo essa lógica, eu questionaria o
pressuposto da questão. No período moderno, muitos dos his-
toriadores que estudam as nações, sobretudo quando a histó-
ria é política, estão efetivamente estudando os Estados, e eles
chamam os Estados de “Nações. “Quantos historiadores esta-
rão realmente escrevendo história nacional, no sentido de que
estão a perguntar-se o que torna a Inglaterra inglesa ou o que
torna a América americana?” Não sei. Mas certamente tal his-
tória está cada vez mais confinada à moldura do Estado-na-
ção, se não mesmo do “nacional.” Evidentemente, a história
profissional, em parte, cresceu com a formação dos Estados-
nação modernos e colocou-se ao seu serviço. Os Estados-na-
ção dão forma ao sistema educacional que, por sua vez, pre-
para os educadores. E muitos Estados são abertamente nacio-
nalistas e insistem que os seus historiadores escrevam uma
história apropriada. Mas penso que o principal resultado inte-
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lectual é a idéia de que há grupos chamados “nações”, de que
essas “nações” têm história e de que essa história é mais im-
portante do que qualquer outra história. Suponho, porém, que
o resultado mais importante é reduzir os historiadores a cai-
xas nacionais ao invés de fazer suposições sobre a “nação”
como uma força que se move pela história. Em termos do trans-
nacional, eu diria, enquanto o mundo estiver dividido em Esta-
dos nacionais, alguns dos quais dominam outros Estados-na-
ção, e enquanto esses Estados permanecerem o principal ló-
cus de poder, as abordagens transnacionais não proporciona-
rão uma história alternativa, antes uma nova perspectiva so-
bre a história nacional. Acabei de receber um livro intitulado
Das Kaiserreich transnational, o qual adota uma abordagem
transnacional em relação ao Segundo Império Alemão. Com
efeito, a maior parte dos ensaios escritos nesse livro não rom-
pe com o paradigma nacional, mas diz, por exemplo, que os
mesmos métodos administrativos e os mesmos pressupostos
foram aplicados ao Sudoeste Africano, à Europa Central de
1917-1918 e ao Leste Europeu no início dos anos 1940; ou à
ligação entre valores de classe na Alemanha e valores de raça
nas colônias. Ou seja, é preciso fazer ligações entre os conti-
nentes, mas, ao mesmo tempo, essas ligações são mediadas
pelas elites e instituições alemãs. Esse tipo de transnaciona-
lismo é realmente uma história de ligações entre as diferentes
estruturas nacionais, reconhecendo que o Estado-nação age
num mundo de outros Estados-nação, também entre frontei-
ras nacionais (como durante a guerra), e num contexto livre de
Estados-nação, como no mundo dos impérios marítimos. Isso
pode contribuir com novas perspectivas para o estudo de mui-
tas outras coisas. Por exemplo, outro dos papers apresentados
em Amesterdã foi sobre as tensões entre os apelos nacionalis-
tas étnicos e cívicos nos EUA na década de 1950 e durante a
Guerra Civil. Embora eu seja da opinião de que os debates teó-
ricos sobre o nacionalismo étnico/cívico são importantes para
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os historiadores do nacionalismo, eu estou mais interessado
em Carl Schurz, um imigrante alemão que se tornou oficial do
Exército da União e Senador dos EUA. Por ser historiador da
Alemanha, as revoluções de 1848 são de particular interesse
para mim. Por isso, achei interessante a forma como Schurz
entendeu o debate cívico/étnico nos EUA (com os republica-
nos tentando atrair o apoio indígena, direcionando-o contra os
imigrantes alemães e irlandeses, mas também o próprio apoio
dos imigrantes), à luz da sua experiência alemã. Na Alema-
nha, os alemães eram a “maioria étnica”, o que significava que
eles tendiam a ignorar a etnicidade na construção da sua naci-
onalidade. (Há a pressuposição de que só as minorias são “ét-
nicas”). De repente, lá está ele nos EUA, considerado um mem-
bro de uma minoria étnica. Para ele, a linguagem do naciona-
lismo cívico é uma forma de repudiar aquela designação étni-
ca, uma linguagem que ele nunca tinha usado na Alemanha.
Então, a ligação transnacional pode esclarecer as diferentes
linguagens do nacionalismo e como e por que elas podem mu-
dar. Contudo, o interesse transnacional também se dá graças
ao fato de estarmos agarrados ao presente, e quando algo de
novo surge, nós rapidamente projetarmos essa preocupação
no passado. Se se pretender negar que a globalização é total-
mente recente, basta procurá-la no passado. Algumas vezes,
isso produz uma história excepcional, como o maravilhoso li-
vro de Chris Bayly, The birth of the modern world, que usa cri-
ativamente a noção de “globalização arcaica.” A História Am-
biental está de igual forma se tornando um grande tema. O
presente revela-nos novos problemas, que nós, historiadores,
perseguimos. Penso que a globalização e as abordagens trans-
nacionais da história podem ser úteis para mostrar que a for-
mação do Estado-nação na “era da territorialidade” (como
Charles Maier lhe chamou) estava diretamente ligada à proje-
ção do poder moderno no mundo e que qualquer história pura-
mente “interna” da nação irá perder essa dimensão crucial.

ENTREVISTA



34
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

DD: Mas o nacionalismo também parece ser um tema trans-
nacional interessante, sobretudo quando visto sob a perspecti-
va americana, sob a influência das idéias européias e dos mo-
delos americanos. Anderson explora isso em Imagined com-
munities, e é um dos aspectos do seu trabalho que parece ter
sido esquecido. Todos conhecem a comunidade imaginada e o
capitalismo de imprensa, mas os modelos americanos dos pi-
oneiros do nacionalismo são ignorados.

JB: Eu penso que grande parte do livro de Anderson é igno-
rada. As pessoas citam o título e os investigadores do nacio-
nalismo nas suas introduções destacam a idéia do capitalis-
mo de imprensa, mas depois elas esquecem como o naciona-
lismo começa, porque começa com a guerra e a sua comemo-
ração. Para mim, o material sobre a América espanhola (sobre
a qual ele tem mais a dizer do que sobre a América do Norte) é
valioso não apenas porque sublinha a comunicação impressa,
mas também a estrutura das instituições coloniais, em outras
palavras, chama a atenção para a dimensão política, freqüen-
temente negligenciada. Dito isso, eu sei que vários historiado-
res latino-americanos discordam totalmente da análise de An-
derson e argumentam que não havia nacionalismo no período
colonial. Penso que Anderson é muito mais citado do que lido.
(Mas não é isso verdade de todos os livros que têm tamanha
influência?) Eu também acho que há algumas razões específi-
cas para isso acontecer. Em primeiro lugar, ele surge com um
título maravilhoso, é o melhor título de todos os livros sobre o
nacionalismo. Em segundo lugar, ele – ou melhor, o título do
seu livro – pode ser visto de duas maneiras. Os modernistas,
como eu, olham para a forma como ele localiza essa imagina-
ção em contextos particulares, sobretudo nos impérios impul-
sionados pelo capitalismo. Em contraste, os pós-modernistas
procuram nele uma maneira através da qual a imaginação fun-
ciona na construção das nações, dando mais ênfase ao discur-
so do que ao contexto. A partir do que Anderson disse sobre os
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jornais e os romances como meios através dos quais as pes-
soas constroem e criam uma identidade, eles perguntam: Po-
demos também fazer isso com a rádio, a televisão, o cinema,
etc.? Tivemos há pouco tempo a Palestra Anual em Homena-
gem a Gellner. Este ano o orador foi Thomas Eriksen, que per-
guntou: Podemos fazer isso com os telemóveis, a Internet, as
páginas da Internet, os blogues e as salas de conversação?
Em suma, penso que Anderson introduz no seu trabalho dois
grupos distintos. Eu, por mim, admiro o modernismo. E gos-
to de pensar que o próprio Anderson é de fato um modernista.

DD: Muitas das abordagens do nacionalismo ocupam-se
do estudo do nacionalismo como se de um problema ou algo
negativo se tratasse. Observei que a conferência da ASEN de
2007 será dedicada ao lado obscuro do nacionalismo e que
lista palavras como violência, terrorismo e genocídio no seu
cartaz. É como se o nacionalismo fosse uma má ideia, que se
espera que se vá embora. Eu me pergunto se assim o é. Você
falou da ilusão de Hobsbawm anteriormente e eu me questio-
no se essa estrutura que olha para o nacionalismo como uma
força perniciosa, como um problema, ou como algo que se pen-
sa ser baseado em falsas identidades, falsas construções, e
que se espera que se vá embora uma vez desconstruído, se
isso limita nosso entendimento do fenômeno?

JB: Se pensarmos o nacionalismo como algo mau, sim, li-
mitará nosso entendimento. Quero dizer, se se pensar que de
cada vez que se usar a palavra “etnonacionalismo”, se está
pensando em limpeza étnica e conflito étnico, então creio que
tal idéia limitará nosso entendimento da questão. Penso que
quando se assiste aos noticiários apenas se vêm más notícias,
porque, na verdade, quem quer ver boas notícias? E eu suspei-
to que os estudos sobre o nacionalismo de maior componente
político são como as notícias. Então, quando um estudo se
ocupa do estudo da “etnicidade”, tende a ser sobre a Guerra

ENTREVISTA



36
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

Civil na Nigéria ou os conflitos violentos no Sri Lanka. Há mui-
tos mais artigos sobre a etnicidade no Congo ou no Zimbábue
(onde há crises e conflitos) do que na Tanzânia e na Zâmbia
(onde também há “etnicidade”, mas não os mesmos níveis de
conflito e violência). Lembro-me de uma discussão a que as-
sisti na qual uma pessoa assegurava que a Indonésia não po-
deria sobreviver sem intensa coerção por causa do seu caráter
multiétnico, ao que outra pessoa respondeu que isso significa-
va aceitar a análise da situação como feita pelo Exército indo-
nésio e ignorar o fato de que a diversidade tornava impossível
explicar a continuação de uma unidade politicamente organi-
zada em termos de coerção. Na verdade, deveria antes supor-
se o contrário. De novo, a abordagem das “más notícias” ape-
nas enfatiza as zonas quentes de conflito em detrimento das
zonas frias de cooperação. Recentemente, li uma coletânea de
ensaios sobre a democracia e a etnicidade em África. Nela, há
um ótimo ensaio escrito por John Lonsdale, que identifica a
principal característica da etnicidade como a “integridade mo-
ral.” Fez-me lembrar a maravilhosa imagem mencionada por
Eriksen na Palestra em Homenagem a Gellner, do nacionalis-
mo como um frigorífico invertido. À medida que a comunidade
gera calor do lado de dentro do eletrodoméstico, esse irradia
frio do lado de fora. E não se pode esquecer desse aspecto do
calor. Por vezes, dá-se outro nome a esse aspecto positivo. Por
exemplo, o que é hoje freqüentemente chamado de multicultu-
ralismo já foi chamado de multinacionalismo. Muitos dos tra-
balhos acadêmicos acerca desse tema tentam explicar, em ní-
vel normativo, teórico e político, o seguinte: (1) como se pode
devolver poder às coletividades nacional-culturais sem desin-
tegrar os Estados já existentes; ou (2) como valorizar e reco-
nhecer a nacionalidade, vista como uma qualidade cultural,
sem que esta adquira uma qualidade divisiva, conflitual e polí-
tica. Há muito trabalho desse gênero que está sendo desenvol-
vido, mas que tende a não usar a palavra “nacionalismo” ou
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mesmo “etnicidade”, que, por sua vez, tendem a ser mais usa-
das em estudos sobre violência e conflitos políticos. Mas esta
separação está errada. Voltando à imagem do frigorífico: não
se pode ter o calor sem o frio. O nacionalismo não deveria ser
usado como um termo moral ou dividido entre distinções boas
e más (cívico/étnico, ocidental/de leste), ou simplesmente li-
mitado ao campo do conflito político e da violência). Antes
deveria ser visto como um gênero de linguagem, sentimento e
política, que intrinsecamente inclui e exclui e que assumirá
aspectos “obscuros” ou “brilhantes” de acordo com a situa-
ção. E isso leva-nos ao centro da discussão do nacionalismo. 
Sabe qual é a grande pergunta de Gellner? Imagine um campo-
nês, antes dos meados do século XIX, que discute com sua
esposa os méritos do novo governador, nomeado pelo sultão
para reger a província do Império Otomano onde o casal vive.
A esposa entenderá suas queixas se ele reclamar sobre as po-
líticas fiscais ou o serviço militar obrigatório. Mas condenar
verbalmente o governador, se o camponês o fizesse, a esposa
passaria a duvidar da sanidade mental dele. A questão central
é, então, como e por quê se torna esta uma preocupação sen-
sata? Como perguntou um Primeiro Ministro britânico no iní-
cio do século, por que é que as pessoas deveriam preferir  “seu
próprio” governo a um bom governo?

DD: Eu penso que a imagem de Eriksen do frigorífico in-
vertido vai ao encontro da questão: Por que é que o naciona-
lismo é uma força tão poderosa? Por que é que assume con-
trole no período moderno? Por que é que continua tão quente?
E, claro, estamos falando das pessoas sentirem-se bem por
serem membros de uma nação e encontrarem conforto nela,
mas também estarem dispostas a ir para a guerra, dispostas
a matar, a morrer por essa coisa chamada nação de uma
maneira que não estão dispostas a se sacrificarem por outras
organizações, embora se encontrem pessoas que estão dis-
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postas a lutar e a morrer pela sua religião, não é assim?
JB: Ou pela sua classe social. Os bolcheviques eram tão

fanáticos pela classe ou, pelo menos, por uma certa visão do
socialismo e pelo fim das classes, quanto alguns  nacionalis-
tas são em relação à sua nação. Eu não tenho uma resposta
abrangente para essa questão básica. No entanto, por vezes,
penso que essa questão se baseia na premissa, não tanto falsa
quanto exagerada, da “ vontade de morrer.” Uma vez que se
assume que uma larga quantidade de pessoas pensa assim,
então é necessário uma teoria realmente forte que explique isso.
Se você, tal como eu, não tem uma teoria realmente forte, o
que pode fazer é questionar essa premissa e depois, então, ter
de se contentar com uma teoria menos forte. Então, por exem-
plo, no atual mundo desenvolvido, eu não consigo imaginar
que os países da Europa Ocidental ou os EUA tolerem obede-
cer às mesmas ordens que eram dadas aos soldados da Pri-
meira Guerra Mundial: ir para as trincheiras voluntariamente e
morrer às dezenas ou centenas de milhar. Eu, simplesmente,
acho que tal não aconteceria. E basta apenas olhar para a Guer-
ra do Vietnã para ver que, quando o número de baixas alcan-
çou níveis modestos, quando comparados com os da Primeira
Guerra Mundial, os americanos perderam o interesse em con-
tinuar com a guerra. Claro, guerras de defesa poderiam ser mais
facilmente explicadas. É interessante ver que quando Beth-
mann-Hollweg, o chanceler alemão, estava a manipular a for-
ma como a eclosão da Guerra deveria ser anunciada publica-
mente em 1914, ele estava preocupado em retardar a mobili-
zação dos militares alemães até que os russos mobilizassem.
Os alemães planejavam atacar a Europa Ocidental, primeiro
os franceses, mas o Chanceler sabia que os membros do parti-
do Social-Democrata, que à época era o maior partido, opu-
nham-se a uma ação agressiva contra a França. Se ele pudes-
se apresentar a guerra em termos de uma reação a um ataque
russo – os russos eram então estereotipados como bárbaros
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contra quem os alemães precisavam se defender – os alemães
poderiam ser mobilizados. Entusiasmo pela guerra, mesmo
expresso mediante mobilização voluntária, não significa ne-
cessariamente vontade de morrer. Os jovens, freqüentemente,
vão para a guerra sem terem idéia do que ela é, como se fosse
uma aventura da qual eles esperam regressar. Na conjuntura
em que vivemos, a autoridade tem importância. Eu penso que
muitas pessoas lutam e morrem porque a autoridade lhes diz
para lutarem e morrerem. Sabemos que os homens recrutados
para lutar lutam tão bem quanto aqueles que se oferecem como
voluntários. Talvez a sociedade moderna inglesa ou americana
seja mais nacionalista do que preparada para acatar a autori-
dade. Finalmente, o processo pelo qual se passa da vida civil
para as trincheiras, para os regimentos, para o cumprimento
das ordens, é por si só bem complexo e muda a vida das pes-
soas. Eu acredito que os psicólogos do Exército perceberam a
força do pelotão como algo no seio do qual indivíduos ideais
podem criar laços estreitos com outros 22 soldados e prepara-
rem-se para arriscar suas vidas por um camarada (que talvez
só conheceram um mês antes), formando um número suficien-
te para continuar a atuar e a preencher os vazios do grupo à
medida que vão surgindo. Os regimentos muitas vezes fazem
recrutamento na mesma localidade em virtude de pessoas se
conhecerem umas às outras e sua comunidade local orgulha-
se de suas conquistas. Então, eu suspeito que: a) alguns dos
fatores que produzem a “vontade de morrer” não mais exis-
tem, pelo menos nas sociedades ocidentais, e b) alguns desses
fatores têm pouco a ver com a idéia nacional. E, como já foi
mencionado, outros sentimentos, como a religião e a classe,
podem também estar envolvidos. As situações mudam. Hoje,
dizem-nos que o Iraque tem pouca substância como objeto de
uma identidade política ou lealdade, porque outras identida-
des como a identidade sunita, chiita e curda importam mais.
Mas, nos anos 1980, milhares de iraquianos, bem como irani-
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anos (cujo regime, desde 1979, se distanciou oficialmente de
um nacionalismo centrado no Estado) morreram numa guerra
que, de muitas maneiras, se assemelhava à Primeira Guerra
Mundial em termos de frentes estáticas e de elevada porcenta-
gem de baixas. Se não era zelo nacionalista, então o que era?
Se não era zelo nacionalista, por que desapareceu tão rapida-
mente? Inegavelmente, o poder coercitivo faz parte da explica-
ção, embora eu pense que outros fatores também estejam en-
volvidos. Mais uma vez, há o perigo de que as pessoas come-
cem com um “grande fato” que precisa ser explicado com uma
“grande teoria.” Se levar a sério meu argumento, verá então
reduzido o limite do que deve ser explicado, e é por isso que as
pessoas se irão identificar com algo chamado “nação,” vendo-
a como algo que tem valor, e algumas delas, às vezes, irão tão
longe quanto morrerem por ela, embora esse seja um conjunto
complicado de passos, que envolve muitos outros fatores. Cla-
ro que eu não nego que o apelo à nação é importante, mas
talvez não seja o valor absoluto que a idéia da “vontade de
morrer” assume. Também gostaria de destacar que, uma vez
conquistado, o Estado-nação, com sua cultura pública nacio-
nalizada, com sua cidadania nacional, com as agências do
Estado Social, com todos os seus componentes, que oferecem
às pessoas muito do que elas julgam ser importante – não será
difícil entender por que razão a idéia nacional tem grande po-
der. E eu creio que tem muito mais poder nessas situações do
que como um movimento de oposição, embora, claramente,
possa motivar as minorias a realizarem grandes empreitadas.
Gellner, que olhou para o nacionalismo como um produto em
vez de uma causa que levava à formação de uma poderosa
cultura e de um Estado, estava convencido de que o naciona-
lismo não iria desaparecer, mas, antes, tornar-se mais mode-
rado nas economias industriais dos países desenvolvidos que
estavam então a surgir, e eu penso que ele estava certíssimo. É
fácil, obviamente, ser nacionalista quando é a força aérea do
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nosso país que está  a bombardear o inimigo; torna-se muito
mais difícil ser-se nacionalista quando se é chamado a agir, a
vestir um uniforme e a lutar. Apesar de tudo, George Bush e
Dick Cheney asseguraram-se de que tal não aconteceria com
eles, não foi?

DD: No futuro, para onde caminham os estudos sobre o
nacionalismo, tanto na LSE como no resto do mundo? Para
onde espera que eles caminhem? Na sua opinião, quais são as
questões mais promissoras? Se eu fosse um jovem doutoran-
do e lhe perguntasse a que deveria me dedicar  nos próximos
quatro anos, o que me diria?

JB: Essa é de fato uma boa pergunta. Em primeiro lugar, eu
diria que não sei, porque o futuro é algo surpreendente. Eu não
antecipei o rápido colapso da União Soviética que, por sua vez,
transformou o estudo do nacionalismo. Agora estamos sendo
tocados por outros problemas que nenhum de nós antecipou.
Uma das coisas importantes referentes ao estudo cuidadoso
do passado é saber de antemão que não se tem idéia do que
virá depois. Então, segundo essa lógica, qualquer coisa que eu
possa dizer é suposição. O mais fácil é extrapolar a partir de
tendências já existentes. Parece-me que, em particular, nas
nossas sociedades, o multiculturalismo e a identidade como
escolhas pessoais ou construções são um tema de investiga-
ção de maior interesse. Alguns dos alunos que vêm estudar
nacionalismo para a LSE querem trabalhar com refugiados e
exilados, ou com temas que tratam da integração. Alguns de-
les esperam vir a trabalhar em ONGs, envolverem-se em ques-
tões como a reconciliação étnica. Eles acreditam que o Curso
de Nacionalismo lhes irá ajudar a entender a temática e, por
isso, relacionam-no com outros cursos mais específicos (e
possíveis futuras carreiras) que também tratam desses temas.
Nós temos sorte que a LSE – uma extraordinária instituição
para o estudo das ciências sociais – oferece cursos, tanto no
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Departamento de Governo como nos outros departamentos,
em muitas dessas áreas de interesse. Por isso, eu imagino que
muito da ênfase irá ser dada à pluralidade da identidade, à
elasticidade da identidade, quer isso leve, no final de contas, à
violência e ao lado obscuro do nacionalismo, quer seja mais
uma forma de congregar, de maneiras diferentes, sociedades
relativamente pacíficas e multiculturais. Penso que haverá bas-
tante disso. É agradável ver o idealismo dos  estudantes envol-
vidos com esses interesses, assim como ver quão inteligentes
esses estudantes são. De um modo geral, penso que alguns
estudantes que vêm dos EUA ficam perplexos com o ressurgi-
mento do nacionalismo, por exemplo, nos EUA, onde muitos
pensavam, talvez, não ser uma força poderosa e, por isso, eles
passam algum tempo da sua vida acadêmica tentando perce-
ber esse fenômeno. Eu gostaria de ver – o que é muito diferente
do que eu penso que irá surgir – estudos históricos do naciona-
lismo mais teoricamente informados. Desde sempre, os histo-
riadores correm o perigo de contar uma história atrás da outra.
Quer dizer, é isso o que nós, historiadores, sabemos fazer bem,
mas também é a nossa maior fraqueza. Muitas vezes, um es-
tudante diz: “Bem, é interessante, mas o que é que isso tem a
ver com o resto?” Contudo, o grande ponto forte do historiador
é que ele tem de analisar material complexo e a teoria, por sua
vez, tem de ser realmente poderosa e útil para ajudá-lo a fazer
isso. Neste momento, não consigo contar com historiadores
para fazer trabalho de investigação comigo, uma vez que os
interesses recaem sobretudo no passado recente, presente e
mesmo no futuro próximo, em temas como o multiculturalis-
mo, as migrações e as diásporas contemporâneas, os confli-
tos étnicos, as políticas administrativas e as explicações sobre
estas. Mas mesmo quando direccionados para o presente, penso
ser necessário dar-se mais ênfase à história social. Tome como
exemplo o assunto das diásporas e do nacionalismo, que creio
que com o tempo se tornará um tópico de crescente importân-
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cia, o qual irá requerer abordagens transnacionais. Eu gostei
da palestra de Thomas Eriksen sobre o nacionalismo e o espa-
ço cibernético, que considerava a relação entre tecnologias
modernas de comunicação, tal como a Internet, e as comuni-
dades de diáspora. Eu discuti com ele o assunto e disse-lhe
que, na minha opinião, o ponto de partida é o carácter social
das diásporas, sendo as tecnologias de comunicação secun-
dárias àquele. É importante ter-se disponível uma nova forma
de comunicação. Mas em última instância, no meu ponto de
vista, são os grupos sociais, são os seres humanos, e o que
eles pretendem fazer com esses recursos que importa, e não se
pode saber previamente como irão eles usar essas coisas, por-
que os seres humanos são tão inteligentes, complexos e mutá-
veis, que não se pode adivinhar o que eles farão. Portanto, uma
diáspora não é uma diáspora. Se se está a tratar de pessoas de
20 anos que são consideradas trabalhadores qualificados nos
seus países de origem, mas depois são tidos como semiquali-
ficados num país onde procuram emprego, algo que se aplica,
por exemplo, a uns 20% da força laboral romena atualmente a
trabalhar fora da Romênia, isso é uma diáspora. O que é muito
diferente, por exemplo, da terceira geração de polacos que atu-
almente vive na Grã-Bretanha e que originalmente imigrou
durante e depois da Segunda Guerra Mundial. E essa diferença
vê-se até quando se olha para a terceira geração de polacos na
diáspora e se compara com os trabalhadores imigrantes pola-
cos que entraram na Grã-Bretanha depois da Polônia ter in-
gressado na União Européia. Eles parecem-se mais com os
romenos e, por isso, suponho que a moderna diáspora polaca
poderá ser mais adequadamente comparada com a moderna
diáspora romena do que com a diáspora polaca mais antiga.
Em outras palavras: a nacionalidade conta menos do que a
demografia das diásporas; diferentes grupos irão usar os ser-
viços de comunicação de diferentes maneiras e apenas um es-
tudo mais detalhado sobre os grupos sociais avançará o co-
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nhecimento. Ou, por exemplo, os exilados e refugiados. Os his-
téricos cabeçalhos dos meios de comunicação que nunca dis-
tinguem as várias razões pelas quais as pessoas imigram, quer
imigrem com as suas famílias ou sozinhas, quer imigrem com
o objetivo de procurar trabalho ou proteção, que imigrem com
ou sem aptidões e outras qualificações profissionais, quer imi-
grem para ficar permanente ou temporariamente nos países de
acolhimento. E, portanto, eu gostaria de ver o mesmo trabalho
empírico, que os historiadores fazem, usado nos estudos con-
temporâneos do nacionalismo. E não basta ter alguns jornais
e pensar que a partir deles se pode contar uma história. Falo de
trabalho a sério.

DD: Disse que muitos dos estudos do nacionalismo se
centram nos problemas e nas zonas quentes e assim por di-
ante. A América não teve tantos problemas quanto a isso –
ou as Américas – de forma geral, não tiveram tantos movi-
mentos separatistas quanto a isso, com a exceção de um
movimento bastante sangrento originário da região onde nasci
(EUA), e penso que essa é uma das razões por que os ameri-
canos foram como que excluídos do debate sobre o naciona-
lismo, especialmente enquanto este se desenvolvia nos anos
1980. O que prevê? Há algum interesse na América? John Hu-
tchinson disse que gostaria de ver a revista, Nations and Na-
tionalism, dar mais atenção à história e a outras partes do
mundo, sobretudo, às Américas. É essa uma possível dire-
ção para a qual se caminha ou, porque é uma direção que
está separada das preocupações etnonacionalistas, é pouco
provável que venha a dar frutos?

JB: A revista tem, atualmente, colaboradores da América
do Norte, sobretudo do Canadá, e claro que muitos dos recen-
tes teóricos do multiculturalismo são canadianos, tais como
Will Kymlicka e Charles Taylor. Penso que se está a referir a
algo que é especificamente dos EUA, mais do que da América
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em geral. E, em alguns casos, creio que as Américas têm sido
negligenciadas pela nossa parte, uma vez que estou seguro de
que há bastantes coisas sobre conflitos étnicos e nacionalis-
mo político na América do Sul. (Na verdade, vamos publicar
brevemente um número especial de Nations and Nationalism
sobre a América do Sul). Eu penso que há razões mais especí-
ficas que justificam a negligência das Américas, com a exce-
ção do Canadá. Os movimentos independentistas que queriam
se separar do domínio espanhol e britânico, no final do século
XVIII e início do século XIX, não usavam a linguagem do naci-
onalismo. (É neste ponto que alguns latino-americanistas con-
testam os argumentos de Benedict Anderson, quando este fala
de “nacionalismo crioulo”, algo que, segundo os primeiros, só
surge mais tarde). Recentemente, tenho feito pesquisa em jor-
nais britânicos do início do século XIX com o objetivo de ver se
os movimentos de independência americanos tiveram impac-
to no desenvolvimento da linguagem da nacionalidade, e este
é um caso interessante do cão que não latiu à noite: não pare-
ce ter havido muito impacto, certamente, no relacionado à
América do Sul. Uma vez conquistada a independência, estes
Estados independentes foram absorvidos pelos próprios assun-
tos internos. O nacionalismo tendeu a ser associado à forma-
ção do Estado-nação e isso foi percebido, acima de tudo, em
termos do desmembramento de impérios multinacionais, pri-
meiro na Europa e depois nos territórios dos impérios maríti-
mos europeus. Em parte, essa é a razão por que as Américas
foram marginalizadas nos estudos mais gerais sobre o nacio-
nalismo. (E eu tenho de me declarar culpado. À exceção do
Canadá, a América é o único continente que não consta nos
estudos de caso do meu livro sobre o nacionalismo.) Mas tam-
bém acho que tal se deve a um certo paroquialismo pela parte
da revista, pois os estudos do nacionalismo sempre foram vis-
tos como sendo relevantes para a África, Ásia e Oriente Médio,
mas também não se tem prestado muita atenção a essas áre-
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as geográficas. E, evidentemente, temas como nacionalismo
e a guerra entre Estados (tal como a guerrra sangrenta que
envolveu o Paraguai em meados do século XIX), ou a Guerra
Civil dos EUA, juntamente com o nacionalismo e o state-buil-
ding são temas importantes na história americana. Mas nosso
centro de atenção tem sido realmente a Europa.

DD: Sim. Foi aí que o debate se centrou?
JB: Sim, mas como eu indiquei anteriormente, penso que

agora o debate é global. Então, creio que temos de mudar, le-
vando isso em conta. Estou agora para editar um livro intitula-
do The Oxford handbook on the history of nationalism. Preten-
do que nele o mundo todo esteja devidamente representado e
espero escrever uma nova história do nacionalismo, a partir
das contribuições escritas para esse livro, de modo a assegu-
rar que eu próprio me mantenha informado sobre o estado das
coisas na Ásia, África, América do Sul, América do Norte e
Europa. Concordo que muitas das teorias do nacionalismo fo-
ram construídas tendo como foco a experiência européia. É in-
crível como muitos dos maiores escritores do nacionalismo
nasceram nos Impérios Habsburgo e Romanov ou nos Estados
que lhes sucederam. Porém, não mais... Então, penso que de-
vemos generalizar o leque de estudos de caso, juntamente com
a expansão dos interesses e das contribuições. Talvez na Amé-
rica haja esse interesse, com exceção dos estudos étnicos, onde,
a bem da verdade, as teorias da etnicidade e os estudos étni-
cos foram pioneiros, em termos da sua história doméstica. A
meu ver, os acontecimentos nos EUA, a partir do 9 de Setem-
bro e da invasão do Iraque, geraram formas quase explícitas
de nacionalismo norte-americano, e pode ser que haja aí uma
resposta. Pergunto-me se a criação da ARENA e do H-Natio-
nalism podem ser vistos nesse contexto. Mas, para além de
ampliar a cobertura geográfica, necessitamos também de mais

história e de levar em conta as novas direções para onde o
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estudo do nacionalismo está caminhando, por exemplo, os

estudos normativos (sobre o multiculturalismo ou o naciona-
lismo liberal), os estudos sobre política administrativa (de novo,

o multiculturalismo e também a resolução de conflitos étnicos
e os desenhos constitucionais) e as preocupações transnacio-

nais (como, por exemplo, as diásporas, mas também padrões
de migração mais móveis que não criam comunidades perma-

nentes no estrangeiro). Também gostaria de sublinhar que,
apesar das minhas críticas no referente ao excesso de ênfase

atribuída aos “textos” sem levar em conta o “contexto”, eu gos-
taria de ver mais trabalhos sobre temas como a música e o

nacionalismo, a literatura e o nacionalismo, as artes visuais e
o nacionalismo. Penso que no futuro iremos publicar mais so-

bre essas áreas, mas trabalhos que contextualizem tais temas
e sejam claros sobre que aspecto do nacionalismo se está tra-

tando. Ainda há muito a ser feito.

DD: John Breuilly, muito obrigado por partilhar seu tempo e
suas idéias sobre o nacionalismo conosco e com os associa-

dos do H-Nationalism.

Nota: Esta entrevista foi gravada em Londres, no dia 29
de março de 2006, e transcrita por Johanna “Micki” Blakely,

uma estudante de História Pública da Universidade da Caroli-
na do Sul.
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INTERVIEWINTERVIEW

During the annual conference of ASEN (Association for the
Study of Ethnicity and Nationalism) we asked John Breuilly, the
chair of Nationalism and Ethnicity Studies at the London Scho-
ol of Economics, to talk with us about the study of nationa-
lism, where it has been and where it is going.  Don H. Doyle,
University of South Carolina, and Susan-Mary Grant, Universi-
ty of Newcastle-upon-Tyne, both founding members of ARENA
(Association for Research on Ethnicity and Nationalism in the
Americas) met with Professor Breuilly over lunch at Coopers
near the LSE on March 29, 2006.

DD: This interview is going to be included in H-Nationa-
lism, which we’re launching on April 3rd.  We want to do inter-
views beginning with you and some other leading scholars in
the field of Nationalism Studies.  Why don’t you begin by telling
us a little bit about your background in terms of how you got
into Nationalism Studies, the relationship between your inte-
rest in German history, your book (Nationalism and the State),
and Nationalism Studies at LSE.

JB: I did a PhD on German labor history in the 19th Century.  I
was appointed to a lectureship in Manchester before I got my
PhD.  That happened in those days.  I then had various onerous
teaching responsibilities because a lot of the senior people had
left, we were a fairly young department with lots of ideals about
teaching courses in new ways, and we decided to teach a cour-
se called “Themes in Modern History” and I chose—this would
be in the early 1970s—to take the themes of “states” and “nati-

ons” focused at first on Europe from about 1500.  So for a num-
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ber of years I gave lectures on how and why the nation-state

came to be the political norm in modern Europe.  I didn’t have

any intention of writing anything much, I still regarded my

field as German history but as I was giving these lectures, you

know, I kept looking for a book that would investigate what I

was increasingly becoming interested in, which was a com-

parison of the relationship between nationalism and the state

in a range of different situations.  And eventually I came to the

conclusion that the only way there was going to be such a

book was if I wrote it.  So I wrote this book and it was publi-

shed in 1982.  And I hadn’t really anticipated it was going to

be as successful as it has been.  And not just amongst histo-

rians, but even more, if anything, in other disciplines like po-

litical science.  And so, I’ve tended to run my historical inte-

rests, which have shifted from German labor history into Ger-

man urban history and aspects of comparative Anglo-German

history as well as more broadly western European history, to

run these in parallel with doing more general things on natio-

nalism.  The main intersection has been trying to understand

German nationalism in terms of broader theories and compa-

risons.  I revised Nationalism and the State for a second editi-

on because the collapse of the Soviet Union seemed to me to

change the whole situation and I needed to take account of

that.  And then out of the blue came the possibility of taking

this chair at LSE, where I stressed that really I wasn’t single-

mindedly into nationalism, I didn’t have a theory of nationa-

lism, I wasn’t working on a book on nationalism, and they

still appointed me, so here I am, and now getting much more

involved with nationalism because I have to teach courses

called “Nationalism” which I have never done before.
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DD: That’s at the graduate level.
JB: There is a course both at undergraduate and graduate

level, the latter being the core course in an MSc on Nationalism
and Ethnicity.  There is also a research workshop on problems
in nationalism.  These were all first developed by Anthony Smi-
th, my predecessor, and I run all these jointly with my collea-
gue John Hutchinson.

DD: Now, your book came out in 1982, just before Benedict
Anderson, Imagined Communities, Gellner, Nations and Nati-
onalism, and Eric Hobsbawm and Terence Ranger, The Inventi-
on of Tradition, all coming out the next year, 1983.  So where
did you get your ideas about nations and nationalism for the
book that you published in 1982? What did you read and what
influenced the way that you wrote your book?

JB: That’s a good question really.  I mean I mainly read his-
torical material.  I knew Gellner’s chapter in Thought and Chan-
ge, which he published in 1964.  That already outlined the main
ideas of his theory.  There weren’t many social science treat-
ments.  I suppose the main one I knew was Karl Deutsch, Na-
tionalism and Social Communication and Anthony Smith’s early
work, above all Theories of Nationalism.  Most social science
work was in political science and concerned with nation-buil-
ding with a mainly contemporary rather than historical focus.
But most of the literature was historical and it was just throu-
gh that and the comparisons I could then make on the basis of
that historical literature that I worked.  Some of the history
was general, such as work by Carlton Hayes, Hans Kohn, and
Hugh Seton-Watson – usually in a narrative form.  Some was
focused on ideas, like Hayes and Elie Kedourie.  But most of it
was on particular cases.  I was influenced, almost subcons-
ciously, I think, by one or two earlier German scholars.  There’s
an historian called Theodor Schieder whose work should be
translated into English.  Schieder, for example, developed a typo-
logy, which is effectively the same as my distinctions between
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reform, unification and separatist nationalism and which also
is like Gellner’s “Time Zones in Europe.” So I think probably
some of the German work, such as a virtually unknown and
pathbreaking work by Eugen Lemberg, and also some of the
older things that we tend to have forgotten.  I’ve mentioned
Karl Deutsch and he can be linked to the Austro-Marxists such
as Otto Bauer.  But I did not see myself as trying to produce an
overall theory or explanation.  Rather I was simply trying to
think of nationalism as essentially a political story—nationa-
lism as a form of politics seeking or exercising power -and to
connect this story, through a series of comparative analyses, to
the modern territorial state as the most important locus of po-
wer in modern times.  How did nationalism relate to that, and
how could I develop a typology through which to organise com-
parative history? Theoretical literature did not help me much in
the task of doing that, and in any case the most influential stuff
was published at almost exactly the same time.

DD: Yes, but a little bit after you.  When you read Ho-
bsbawm, Anderson, in the next year or two, what was
your reaction?

JB: Well, I wrote a review in 1983 of Gellner and Anderson
and tried to relate them to my own approach.  Because they
made me aware that I had been operating with a general ap-
proach and understanding.  That I had been the modest histo-
rian, saying, you know, “I don’t claim to understand very much
but just to describe things a bit more precisely than hitherto”
Now I saw Anderson had a culturalist approach towards the
subject, and, Gellner represented a societal or sociological ap-
proach and I clearly represented a political approach.  What we
all had in common, however, as also Kedourie in the field of
ideas and Hobsbawm and Ranger in another type of cultural
history, was that we took nations and nationalism to be cons-
tructed and modern rather than natural and long-standing.  So
I began to place myself on that wider intellectual map. Actu-
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ally Hobsbawm is a bit different and Invention of Tradition
should not so easily be put together with Gellner and Ander-
son.  In that book nationalism doesn’t actually figure that cen-
trally. People tend to forget this, and I think it’s interesting that
they forget it. Hobsbawm only wanted to deal with nationa-
lism at length after the collapse of the Soviet Union, and in a
way I’ve always found that interesting.  I think Hobsbawm’s
own Marxism makes him constitutionally incapable of really
engaging with nationalism in a positive way.  The triumph of
nationalism over socialism is the negative theme underlying
his Age of Extremes, on the “short 20th century” in marked con-
trast to the progressive movement of history that is the subject
of his three volumes on the “long 19th century.” Nationalism
becomes an ever more negative and reactionary movement as
we move beyond 1918.  So I wasn’t really aware of Hobsbawm
and Ranger’s stuff because I didn’t see it as having to do with
nationalism.  Also at that point issues of identity and custom
and tradition weren’t really at the centre of attention Again that’s
a rather later development.  I think there is something distinc-
tive about that wave of books, including mine, in the first half
of the 1980s which should not be confused with rather diffe-
rent post-1990 concerns.  Invention of Tradition is less impor-
tant for its direct treatment of nationalism as for its implica-
tions for how the claims of nationalists to a history and tradi-
tion should be treated.

DD: John, one of the things that strikes me as curious is
that there is this flurry of nationalism studies and kind of rein-
vigoration of a debate, and of course Anthony Smith comes in
and defines the debate in terms of these primordial versus civic
origins of nationalism or you get constructed origins of natio-
nalism, that I guess becomes more defined as a debate later in
the decade.  This is before the end of the Soviet Union and it
seems to anticipate what would be a very timely interest, ob-
viously, with the explosion of nationalist movements.
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JB: When I was writing the introduction to the second editi-
on of Gellner’s Nations and Nationalism, I did list those books
that were published in the first half of the 1980s and continue
to have an influence.  And it’s not just myself, Gellner, Ander-
son, Hobsbawm and Ranger.  Anthony Giddens published Na-
tion-State and Violence, Charles Tilly was publishing, so was
Paul Brass and also John Armstrong’s Nations before Nationa-
lism —so there was a lot of it.  And I think there were a number
of reasons for this.  I tend to look for these reasons above all in
politics.  First, this was the era of Reagan and Thatcher.  And I
think a lot of the talk about the end of ideology, consensual
politics, was swept away in the late 70s and early 80s with
sharper political conflict.  The Iranian revolution in 1979 perhaps
was the key international event.  And I think a lot of people
started moving back towards much more general and big ide-
as to try to understand change in a quite sweeping way.  That
didn’t just apply to studies of nationalism.  Perry Anderson has
written two wonderful essays on components of the national
culture in Britain.  The first deals with that consensual phase,
and the second where he analyses the re-emergence of general
theory and more polarised debate. Second, in Europe there was
a re-emergence of nationalism.  Tom Nairn, a close collabora-
tor with Perry Anderson (who is also Benedict Anderson’s bro-
ther) published The Breakup of Britain in the late 70s and went
on to develop a general view about nationalism in terms of
uneven development.  Michael Hechter also published his book
on internal colonialism.  These were responses to the resur-
gence of nationalism in Ulster, Scotland and Wales.  (The de-
volution issue was the event which brought down the Labour
government in 1979, followed by Thatcher’s election victory.)
Elsewhere there were the Catalan and Basque movements in
Spain, regionalist movement elsewhere, Flemings in Belgium,
Bretons in France.  Further afield was the French Canadian
movement in Quebec.  So I think, specifically in Western Euro-
pe – slightly preceding and then accompanying the world-wide

INTERVIEW



54
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

sharpening of conflict - there was a sense of a nationalism being
on the march again, and therefore, that existing nations or na-
tion-states couldn’t be taken for granted in the way they had
been until then.  More generally the optimism of the “nation-
building” ideas of the 1960s gives way to pessimism, and eco-
nomic crisis in poor countries, for example in Africa, helps sti-
mulate ethno-political disputes.  In the communist world the
Vietnam war, the collapse of order in Cambodia, tension and
even war between China and the USSR, also make people more
aware of the power of nationalism.  So I think the two key
points are: resurgence of nationalist and ethnic conflict and a
shift back to ideological and polarised politics. Another phase
clearly comes with the collapse of the Soviet Union, because in
a way that generalizes nationalist conflict from western Euro-
pe into eastern Europe.  And the Iranian Revolution expands
into much more widespread Islamic fundamentalism and the
Israel/Palestine issue gets worse and continued economic de-
cline as well as the AIDS epidemic is linked to growing ethno-
politics in Africa. Suddenly nationalism is at the centre of thin-
gs, everybody wants to get a piece of the action.  Marxists who
didn’t write much about nationalism much before 1990, sud-
denly start writing about it afterwards.  At the same time, both
Marxists and others who do not want to accept that nationa-
lism is based on “real” nations, take up postmodern ideas about
discourse, narrative, invention of tradition etc., nationalism as
constructed identity.  Even if that means giving up on other
“realities” like class or race or gender as well (they all become
discursive construct in interminable flux).

DD: You may have answered another question I had.  Why
the British are so involved, why they’re so important.  It’s
not only the British, but people who come to Britain like
Gellner and Hobsbawm, they often immigrate, sometimes
victims of nationalism, but what else is it that’s going on in
Britain and at British universities.  Is it Cambridge or Oxford
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or any particular intellectual center that becomes the fount
of nationalism studies?

JB: On the last point, if there is a centre it is LSE.  If you just
look at the personal histories of those people.  Hobsbawm was
at Cambridge but in his autobiography says he felt much more
at home at LSE (more European, cosmopolitan) and most of
his academic career was spent at Birkbeck College London as
well as around the world, both non-communist and commu-
nist.  But then Hobsbawm until 1990 focused his attention on
class and social history (bandits, rebels, standards of living)
and was associated with British Marxist historians like Edward
Thompson and Christopher Hill, though I think one can see so-
mething more “European” about his work compared to those
two.   Gellner was at Oxford but attacked it savagely in his first
book, Words and Things, at least its philosophers, and then
was at LSE, although he spent some of the 1980s at Cambrid-
ge before finishing in post-communist Prague at the new Cen-
tral European University.  (Itself funded by George Soros who
had studied at LSE.) Many others were LSE people like Kedou-
rie, whose 1960 book on nationalism provoked Gellner to think
seriously about the subject. As for the émigré point, Perry An-
derson argues that in that consensual phase – the era of Butske-
llism (named after leading Tory and Labour politicians of the
1950s, Rab Butler and Hugh Gaitskell) - English empiricism
was a construct of émigrés.  Because English empiricists were
too empirical to ever construct and defend empiricism as a ge-
neral principle itself.  So émigrés who fell in love with England
and turned against the absolutist philosophies and politics of
the continent which they held responsible for their very exile,
idealised, almost sanctified, what they took to be English em-
piricism.  So you find Wittgenstein, certainly the later Wittgens-
tein (whom Gellner so vehemently criticises) and Karl Popper
in philosophy (which Popper extends to social theory in The
Open Society and its Enemies), Hans Eysenck in psychology,
Isaiah Berlin in political philosophy, Geoffrey Elton and Louis
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Namier in history, and many more such figures.  These men do
not just practice a piecemeal, empirical approach, they reflect
upon this as a virtue particularly associated with Britain.  But
in a quite unBritish way! Nevertheless, one can see what might
be called a “mainstream/establishment” émigré stream which
is positive about English empiricism, piecemeal politics, sus-
picion of “big” ideas as dangerous ones, and a minority ele-
ment reacting against that but very much as individuals like
Hobsbawm, Gellner, Norbert Elias.  The latter group really be-
come prominent, I think, in the later phase when general the-
ory re-emerges. However, I don’t think that later phase of ge-
neral theorising is dominated by émigrés in the same way as
the earlier phase.  Partly there is not the same level of supply of
people fleeing fascist or communist regimes.  But many British
figures are involved.  For example, Anthony Giddens (another
LSE figure).  Benedict Anderson, of course, is of Anglo-Irish and
has spent his academic career in the USA.  Anthony Smith is
an LSE figure and British; he pretty much created the nationa-
lism programme at LSE and is still very active in it..  Some of
the important work continues to come from central Europe such
as that by Miroslav Hroch (though he was publishing pionee-
ring stuff back in the 1960s).  Some comes from the USA (such
as Rogers Brubacker and Charles Tilly).  Some comes from post-
colonial regions such as Partha Chaterjee and the Subaltern
School in India.

I think perhaps it is certain institutions rather than countries
which are prominent, such as the LSE and the Central Europe-
an University.  In the case of LSE I think that is to do with its
cosmopolitan character, the prominent role of foreign acade-
mics and students in its activity, its highly inter-disciplinary
nature and perhaps, dare I say it, because historians did not
dominate the study of nationalism as they did in more conven-
tional universities, with the tendency to inhibit general and the-
oretical work.  In the case of the CEU much more recently it is
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to do with seeing itself as a beacon of liberal thinking in the
immediate post-communist era and the appointment of Gell-
ner to run a Centre looking at nationalism. But that is really of
minor and changeable importance, I think.  Above all, there
has been a process of intellectual globalisation which dimini-
shes the importance of origin or location for the study of natio-
nalism. The subject is being studied under other labels in many
places.  Academics move around much more and communica-
te much more easily.  This H-Net is just the latest example of
such globalisation!

DD: In nationalism, it seems to revive and take some new
turns in the early 80s and then of course historical events cast
that, in turn, in a new light with the breakup of the Soviet Uni-
on.  I remember Hobsbawm saying “it’s a good thing there is
so much interest in nationalism because it’s a sure sign that
it’s about to disappear.” And he quotes Hegel saying “Minerva’s
owl flies at dusk.” To which Anthony Smith said “it doesn’t
look like dusk, it looks like high noon.”

JB: Yes, I think Hobsbawm was being a bit optimistic.  But
of course nationalism keeps changing, so what the owl of Mi-
nerva understood perhaps has by now transmuted into some-
thing different.

DD: Looking back now from the early 21st century, what
were the most important debates, in retrospect, about the
nature and the historical origins and meaning of nationa-
lism? What seem to have been the most fruitful, the most
important debates? What were the most or the least impor-
tant in your view?

JB: Well for me personally, the most important thing was
detaching “nation” from “nationalism.” One might not agree
with Gellner’s famous assertion that nationalism invented na-
tions, but it indicates you have to study the two subjects as
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analytically independent from one another.  And I think, that
was one of Kedourie’s great services, because earlier historians
like Kohn and Hayes, I think, had seen nationalism as conditi-
oned by nation—western nations produced western nationism,
eastern nations produced eastern nationalism.  Kedourie with
that opening sentence “nationalism is a doctrine invented in
Europe in the beginning of the 19th century,” sets out a clear
and new statement of intent.  Nationalism has got nothing to
do with nations or national histories.  And the second, linked
step is the modernist approach.  If you detach nationalism from
nations, even if you don’t call into question the longer-term
existence of nations, you can argue for the modernity of natio-
nalism.  So for me they were the main things.

And then, once you’ve said nationalism is modern, it seems
to me, you must perforce reflect on the nature of modernity, in
order to figure out what it is about modernity that can account
for nationalism.  And that’s where Gellner has been most im-
portant because I think he still proposes the most distinctive
non-Marxist theory of modernity which he connects directly to
nationalism.  Others of us focus more on specific aspects of
modernity such as the modernization of political power and
the state, or of communications, like Benedict Anderson does.
Of course, I would say this, wouldn’t I because I remain firmly
of the view that the modernist approach is the right way to
understand nationalism, even if I have felt the need to qualify
and complicate that position in the light of the debates of the
last decade or so.

DD: I always think of the 1995 Warwick debates with Gell-
ner and Smith as being the moment it crystallizes, the debate
over the primordial or modern origins of nationalism.  Is that
debate one that has proved fruitful, do you think? Was there
more agreement than difference underneath, or was that an
essential and important debate to have? [For a text of the Wa-
rwick debate, see: http://www.lse.ac.uk/collections/gellner/
Warwick.html ]
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JB: Yes, it does crystallize the issue.  However, I think Gell-
ner conceded too much.  For me Gellner’s greatest weaknesses
(and again I would say this, wouldn’t I?) was that he was not
an historian.  So if you put plausibly historical stuff to him - say
about the earlier historical instances of national identity and
sentiment - he tended to accept it, and then say “but it doesn’t
matter.” He just marginalizes the history by theoretical reaso-
ning.  So, I read him as saying to Anthony Smith: “OK, so you’ve
come up with some nations that have got a long history, in
other words that have navels But it doesn’t matter, because as
long as I can find just one that doesn’t have a navel, then I can
argue that, in principle, the others could have equally well exist
without navels and, therefore, navels are not necessary for na-
tions and nationalism.  And I have always thought that his
surrender to dubious history, even with his theoretical ingenui-
ty, opens him up to two devastating counter punches. The first
is one can argue that if so many nations have this pre-modern
national history which is connected to modern nations and
nationalism, surely one must concede that this is not just a
coincidence of no importance.  The second point, and Anthony
Smith has argued this vigorously, is that nationalisms without
such a history on which to ground themselves are rather weak,
fragile, artificial, clearly manipulated constructs.  And if you
can then substantiate those two points, you can effectively un-
dermine Gellner’s key argument that only with a sharp trans-
formation into industrialism is nationalism and nation possi-
ble. So it seems to me therefore that pre-modern history beco-
mes a vital terrain to contest.  My way of doing this is to make
just two concessions, much less than those made by Gellner.
First, the language of nation and nationality is clearly far more
present in the pre-modern period than many hard-line moder-
nists have been prepared to concede.  Gellner’s “agrarian empi-
res” in which the concept of nationality is simply impossible
clearly does not work.  It’s just bad history even if as a concept
it points to some important features of certain pre-modern so-
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cieties.  We must then examine this language of nationality
carefully and, once one has done that, I think it can be shown
that this language works in very different, even strange ways
from that of the modern language of nationality.  In other wor-
ds, conceding that the language exists is not to concede that
modern nations or even nationalisms have a significant pre-
modern history. The second point is that the existence of preci-
sely just such a language, especially if linked to important ins-
titutions, such as territorial monarchy, does provide a valuable
resource for the modern language of nationalism which is ob-
sessed with its historical origins and how this legitimises its
claims and will do its utmost to ferret out texts and events
which apparently establish continuity.  I also think aspects of
modernity can be traced back to the period of the Reformation
which provides conditions for anticipations of modern natio-
nalism, such as early modern commerce and its social forma-
tions and the intensified use of print in political conflict, espe-
cially amongst elites and the more mobile and urban middling
groups.  Finally, although I concede one cannot just manipula-
te a national identity from one day to the next, I would argue
that quite strong national identities can be constructed in just
a few decades.  We see this again and again in “new” nation-
states.  So more and better history – combined with rather than
marginalised by his particular modernist theory - would have
been the best way for Gellner to have argued at Warwick.

DD: Earlier you told us that you’re essentially a historian,
and that nationalism studies by implication tend toward soci-
al science theory, toward grand encompassing overarching the-
ory.  But social scientists need history don’t they? They need
historians for case studies and for testing theories.

JB: As I have just indicated, no theory of nationalism is go-
ing to work without good history.  But it is not just a question
of history being an instrument in the service of theory.  The
social science itself has to be thoroughly historical and the his-
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tory has to be informed by the theory.  Historians cannot be
treated like retriever dogs who just bring back the bird without
knowing what a bird is.  The answer, of course, easier asserted
than practised, is for social science history. Maybe I’ll be a bit
controversial here.  For me, one negative effect of post-moder-
nism on historical studies, is that people think “I can study this
text or painting or piece of music and actually figure out the
historical situation on that basis.” (Or at least as much of the
situation as it is possible to figure out.) In a more mundane
way, this enables literary or art historians to think they can
write general history on the basis of texts and visual images.
That in turn justifies a “scissors and paste” approach to the
past whereby you select this use of the term “nation” here, and
that one there, project one meaning on them and from them to
the broader situation, and connect the bits together to produce
an account of “national sentiment in medieval England” or
whatever.  And that in turn can be used to buttress one “the-
ory” or another.  And therefore all the careful and difficult work
of looking at political interests and coalitions, the precise soci-
al support for particular movements using particular langua-
ges, the swift changes from one usage to another, the long pe-
riods of silence when languages of nation are not used but ins-
tead other languages, of religion or dynastic lineage, figure more
strongly – all that goes out of the window.  The thing is that,
the theory is an essential a kickoff point, but human beings are
so smart and complex that we then have to pay careful attenti-
on to what they actually do and say.  (My cardinal rule as an
historian is: I am no smarter than the people I am studying and
they have the huge advantage of knowing their situation so
much better than I do.  The only advantage I have is that I know
what came after but, of course, a single-minded attention to
texts, meanings and interpretation at the expense of contexts,
events and explanations throws away that one single advanta-
ge.) .You just have to do the patient work, in the archives, on
fragmentary sources, imperfectly trying to figure out things. For
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example, in Amsterdam in April for the European Social Scien-
ce History Conference I was chairing a session in the network
`Nations and Nationalism’ of which I am co-chair.  There was
a paper by a Hungarian historian, Andras Vari.  He began by
saying “there are bird’s eye views of nationalism which can see
to the horizon but cannot pick out any detail and then there are
those (the worm’s eye view?) who break the terrain down into
specifics,” and for him this was, above all, the work of social
historians, even if politics was their principal concern.  So his
paper, for example, was about the way agrarian conservatives
in late 19th century Hungary take up really for the first time the
cause of nationalism.  And then he asks, precisely what idea of
nationalism do they take up? What are the precise conditions
that lead them to taking it up? What are the modes by which
they take it up, and what is the outcome of this? And no gene-
ral theory in the world is ever going to provide the answers to
those questions.  Of course we need to use general ideas and
we should also seek valid generalisations on the basis of rese-
arch, and historians tend to get lost in their particular subjects.
In this particular case I think one can see this type of nationa-
lism emerging in quite a few different places (for example, in
US populism, in agrarian protectionism in Germany) and one
can also see that it can only take shape on the basis of earlier
forms of nationalism having entrenched themselves.  So one
can move to general ideas but only once the important, detai-
led discriminations have been made. So I get actually a bit dis-
mayed when all the readers on nationalism which are being
published in increasing numbers come out with the “primordi-
al this,” “ethnosymbolic that” and “modernist other” suppor-
ted by no or at best scissor and paste history.  And I think that
then you can tell whatever story you like.  The introductory lite-
rature should also guide the student on how one goes about
testing one or another approach and that means first, insisting
on the clear, precise and logical use of terms and, second, doing
history.  And not history as “meaning” (e.g.  the use of history
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by nationalists, though that is an important subject) but his-
tory as the conditions on which the present arises and which
mightily constrain and shape our present choices and meanin-
gs. If you do not do that, the various “approaches” or “theories”
look a bit like nationalist history itself.  I mean nationalist his-
tory is a type of what Michael Oakeshott called “abridged his-
tory.” You select the bits to fit the story you want.  Regime
change—bang, change the history; paradigm shift – bang, chan-
ge the theory. Let me give another example about the impor-
tance of evidence and the need to contextualise it.  At the pre-
sent ASEN conference I was chairing a session on nationalism
and history textbooks.  It made clear to me how contextualisa-
tion is vital to understanding but that our capacity to do this
declines as evidence disappears.  First, two of the papers were
about the 19th century, the third on contemporary Ukraine.  The
first two – really good papers I should stress - could only analyse
the textbooks and then infer the attitudes and values of those
who had written the books and decided on their use in schools.
The Ukraine paper in addition could observe classroom practi-
ce and pupil response.  That context suddenly made one realise
how complex was the act of communication; there is absolu-
tely no way we are permitted just to project meaning from the
texts.  Teachers had attitudes which conditioned what they
emphasised and how.  Pupils in turn had attitudes which con-
ditioned what they even heard, let alone accepted.  When I asked
the third paper giver about how instrumentalist was the his-
tory being peddled, he replied that it was not just instrumental
but that the books in question were sometimes written by the
very same people who, twenty years earlier, were writing mar-
xists texts in support of communist regimes.  Not only does
this support the need for as much historical context as possi-
ble, it also shows how people have no problem in changing
their view of the past, partly because present interest is what
matters most but also because it was scissors and paste his-
tory, whether communist or nationalist.  One of our jobs is to
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say “No! You musn’t do that!” OK, we musn’t just get lost in
one narrow history after another.  But, we’ve got to show how
the specific qualities of this or that particular idea was signifi-
cant in a particular way, was taken up by these or those inte-
rests and got this particular social support in that particular
political situation.  And then pick the bones out of that.  To just
have something vaguely called “nationalism” floating around
in history, ready to attach itself to anything it likes, is not good
enough.  (Unless close analysis shows that is precisely how
nationalism works!)

DD: Historians tend to be more comfortable working wi-
thin the confines of a particular nation, in part because they
want to work within a particular context—they want to un-
derstand the politics, the culture, and while those aren’t—they
don’t change radically across the political border, that tends to
be the way that we historians approach the past.  There’s a call
now, they were talking about it earlier, for kind of transnatio-
nal history.  Is that going to happen, do you think?

JB: I would say two things.  It seems to me, one, it’s not
actually true that historians are very national, when you go
back beyond the early modern period.  Historians then study
dynasties, or the Catholic Church, or agrarian history, for exam-
ple land tenure systems which have often a completely “non-
national” geographical focus.  So many pre-modern historians
are not particularly national at all, which makes sense if nati-
onal history is a modern development Sometimes they’ll use
the word “Germany” or “Italy” but it’s just a framing device to
say: I’m looking at some stuff going on here rather than there;
Germany is a term that I use but I know there’s no such thing
as Germany, I know that being German is not very important.
Of course, there are nationalist historians who do want to stu-
dy “Germany” or “France” in the 11th century, and there are de-
bates about connections and continuity, but I don’t think they
dominate the academic historiography.  So in that sense I would
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dispute the assumption behind the question.  In the modern
period many historians who are studying nations, above all
when the history is political, are actually studying states, and
they call the states “nations.” How many historians are really
doing national history, in the sense that they are asking questi-
ons about what makes England English or what makes Ameri-
ca American? I don’t know.  But certainly such history is incre-
asingly confined to the nation-state frame if not particularly
“national.”  Of course professional history in part grew up with
the formation of modern nation-states and placed itself in their
service.  Nation-states shape the educational systems which
train historians.  And many states are overtly nationalist and
insist on their historians writing the appropriate history.  But I
think the main intellectual effect is the idea that there are groups
called “nations” and that these have history and that this his-
tory is more important than any other history.  But my guess is
that the most important effect is narrowing historians into na-
tional boxes rather than actually making assumptions about
the “nation” as an actual force working in our history.  That is,
however, an important effect. In terms of transnational, I would
say, so long as the world is still divided into national states,
some of which dominate other nation states, so long as those
states remain the principal loci of power, transnational appro-
aches will not provide an alternative history, it will rather be a
new perspective on national history. I have just reviewed a book
entitled Das Kaiserreich Transnational which takes a transna-
tional approach to the German Second Empire.  And actually,
most of the essays do not break out of the national paradigm,
but what they say, for example, is we find the same adminis-
trative methods and assumptions being used in Southwest Afri-
ca, in occupied Central Europe in 1917-1918, in occupied Eas-
tern Europe in the early 1940s; or connections between class
values in Germany and race values in the colonies.  So we must
make connections across continents but at the same time the-
se connections are mediated through German elites and insti-
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tutions. That kind of transnationalism is really a history of con-
nections between the different national frameworks, recogni-
sing that the nation-state acts within a world both of other
nation-states but also across national boundaries (as during
war) and in non-nation state settings, as in the world of over-
seas empire.  That can cast a fresh light on many things. For
example, another paper at Amsterdam was about the tensions
between ethnic and civic nationalist appeals in the USA in the
1850s and during the Civil War.  Apart from the fact that I think
the theoretical debates about the ethnic/civic nationalist dis-
tinction are important for historians of nationalism, I was inte-
rested in Carl Schurz, a German immigrant who became a high
ranking soldier in the Union army and a US Senator.  As a Ger-
man historian the 1848 revolutions are a particular interest of
mine, so I was interested in how Schurz understood this civic/
ethnic debate in the USA (with the Republicans trying to woo
both nativist support directed against German and Irish immi-
grants but also that very immigrant support) in the light of his
German experience.  There Germans were the “ethnic majority”
which meant that they tended to ignore ethnicity in the cons-
truction of nationality.  (There is a presumption that only mino-
rities are “ethnic.”) Suddenly here he is in the USA, deemed a
member of an ethnic minority.  For him the language of civic
nationalism is a way of repudiating that ethnic designation, a
language he had never had call to use in Germany.  So the trans-
national connection can cast fresh light on the different lan-
guages of nationalism and how and why they might switch.
However, the transnational interest is also due the fact that we
are enslaved to the present, so when something new comes
up, we suddenly project that concern into the past too.  Glo-
balization—if you want to deny it is completely new, look for
it in the past.  Sometimes this produces superb history, like
Chris Bayly’s wonderful book The Birth of the Modern World
which uses creatively the notion of “archaic globalisation.”
Environmental history is now going to become a really big
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subject.  The present reveals new problems to us, and then we
go and hunt them down as historians. Where I do think glo-
balisation and transnational approaches in history can be
useful is to show that nation-state formation in the “era of
territoriality” (as Charles Maier has called it) was bound up
closely with the projection of modern power across the whole
world and that any purely “internal” history of the nation will
miss this crucial dimension.

DD: But nationalism seems like an interesting transnatio-

nal subject too, especially looking at it from an American pers-

pective the influence of European ideas and American models.

Anderson explores that in Imagined Communities, it’s one of

the aspects of his work that seem to have been dropped.

Everyone knows about the imagined community and print ca-

pitalism, but the American models of the pioneers of nationa-

lism, that’s ignored.
JB: I think a lot of Anderson’s book is ignored.  People quote

the title, and readers or introductions to nationalism stress the
idea of print capitalism, but then people forget even how it be-
gins, because you know, it begins with war and commemora-
tion.  For me the material on Spanish America (on which he
has more to say than on North America) was valuable not just
because of the stress on print communication but also on the
structure of colonial institutions, in other words drawing at-
tention to the political dimension which is frequently neglec-
ted.  Having said that, I know that various Latin American his-
torians disagree strongly with his analysis and argue quite
strongly that there was no such thing as nationalism in the
colonial period. So I think Anderson is much more quoted than
read.  (But is that not true of all books that have such influen-
ce?) I also think there are some specific reasons for this.  First,
he just came up with a wonderful title, it’s the best title of all
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the books on nationalism.  The second thing is that he – or
rather his title - can be taken two ways.  I mean, modernists
like myself take him as locating this imagining within particu-
lar contexts, above all capitalism driven empire.  By contrast
post-modernists pick up on the way in which imagination works
to construct nations, and so they focus on the discourse rather
than the context.  Building on what Anderson said about news-
papers and novels as ways in which people construct, create
an identity, they ask: can we then do that for radio, television,
film, etc.  We have just had the annual Gellner lecture, by Tho-
mas Eriksen which goes on to ask: can we do that for mobile
telephones, the internet, web-pages, blogs and chat rooms? So
I think Anderson has two different camps feeding off his work.
I admire the modernism.  I like to think that Anderson himself
is really a modernist.

DD: A lot of the approach to nationalism now deals with it
as a problem or as a negative.  I notice next year’s ASEN confe-
rence is devoted to the dark side of nationalism, and it has a
list of, you know, violence, terrorism, genocide, and so on.  It’s
a bad idea.  And that we hope it will go away.  And I wonder if
that is, you talked about Hobsbawm’s wishful thinking earlier,
I wonder if that framework for looking at nationalism as a per-
nicious force as a problem, or something that we think is ba-
sed on false identities, false constructions, hoping that or ex-
pecting that it will go away once deconstructed.  Does that
limit our understanding of this phenomenon?

JB: If we think of nationalism as bad, yes, it does.  I mean if
you think every time we use the word “ethno-nationalism” we
only think of ethnic cleansing and ethnic conflict, then I think it
does limit our understanding.  I think, you know, when you
watch the news program you only hear very bad news, becau-
se who wants to hear good news? And I suspect that particu-
larly the more politically focused studies on nationalism are
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like the news.  So when a study deals with “ethnicity” it tends
to be about civil war in Nigeria or violent conflict in Sri Lanka.
There are far more pieces on ethnicity in the Congo or Zimba-
bwe (where there is crisis and conflict) than in Tanzania and
Zambia (where there is just as much “ethnicity” but not the
same levels of conflict and violence).  I recall a discussion in
which one person asserted that Indonesia could not possibly
survive without a huge amount of coercion because of its mul-
ti-ethnic character to which another responded, very tellingly,
that this meant accepting the Indonesian army’s analysis of
the situation and to ignore the point that the sheer amount of
diversity made it impossible to explain the continuation of the
polity in terms of coercion and in fact should lead to the oppo-
site assumption.  Again, the “bad news” approach only focu-
sed on the hot zones of conflict, not the cool zones of coopera-
tion. I recently read a collection of essays on democracy and
ethnicity in Africa.  It includes a fine essay by John Lonsdale
identifying the primary feature of ethnicity as being what he
called “moral integrity.” It reminded me of Eriksen’s wonderful
image in the Gellner lecture of nationalism being like an inver-
ted refrigerator; as the community generates warmth inside, it
radiates coldness outside.  And you musn’t forget about the
warmth aspect of it. Now sometimes this positive aspect is
given another name.  For example, what is often called multi-
culturalism today would once have been called multinationa-
lism.  Much of the academic work on this subject focuses, at
normative and theoretical as well as policy-oriented levels, on
trying to work out either (1) how one can devolve power to
national-cultural collectives without breaking up existing sta-
tes ;or (2) how one can value and recognise nationality as a
cultural quality without it taking on a divisive, conflictual and
political quality.  There is a lot of this work going on but it
tends not to use the word “nationalism” or even “ethnicity”
which in turn tend to be used more in studies of political con-
flict and violence. But this separation is wrong.  To go back to

INTERVIEW



70
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

the refrigerator image: one cannot have the warmth without
the cold.  Nationalism should not be used as a moral term, or
divided into good and bad types (civic/ethnic, western/eas-
tern), or simply confined to the fields of political conflict and
violence, but seen as a type of language, sentiment and politics
which intrinsically both includes and excludes and which will
take on a “dark” or a “bright” aspect according to situation.
And that takes us I think to the heart of the problem of nationa-
lism.  You know, Gellner’s question? Imagine a peasant before
the mid-19th century complaining to his wife about the new
governor the Sultan has appointed to his province of the Otto-
man Empire..  His wife could understand if he was bemoaning
the guy’s taxation or conscription policies, but to condemn the
man for the language he speaks, if he did that his wife would
doubt her husband’s sanity.  The central question is why and
how does this become a sane concern? Why, as one British
Prime Minister around 1900 framed the question, should peo-
ple prefer their “own” government to good government?

DD: I think Eriksen’s image of the inverted refrigerator goes
to the question of why is it that nationalism is such a powerful
force? Why does it take hold in the modern period? Why does it
continue to be so warm.  And, of course we’re talking about
people feeling good about being members of a nation and fin-
ding some comfort there, but willing to go to war, willing to
fight, to kill, to die, for these things called nations in a way that
they’re not willing to sacrifice for many other organizations.
Though we now find people willing to fight and die for religion,
don’t we?

JB: Or for class.  The Bolsheviks were as fanatical for class
or at least a certain vision of socialism and the end of class as
many nationalists have been for the nation.

I’ve got no short overall answer to the basic question.  Ho-
wever, I sometimes think the question is based on a, not so
much false, as exaggerated premise, about “willingness to die.”
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Once you assume that large numbers of people feel like that,
then you need a really powerful theory to explain it.  So if, like
me, you haven’t got a really powerful theory, what you might
do is question the assumption and then you could actually make
do with a less powerful theory.

So, for example, in the developed world now, I could not
imagine, could not envisage that any country in Western Euro-
pe or the United States of America would tolerate obeying the
orders soldiers were given in the first World War.  To go over the
top in tens and hundreds of thousands and die.  I simply think
it wouldn’t happen.  And you’ve only got to look at the Viet-
nam war to see, when casualties reached, by first World War
standards, very modest levels, Americans lost interest in con-
tinuing the war.

Of course, wars of defense, could be easier to explain.  It’s
very interesting that when Bethmann-Hollweg, the German
Chancellor, was manipulating the manner in which the outbre-
ak of the war would become public in 1914, he was concerned
to hold off the military to delay mobilization until the Russians
had mobilized.  The German plans were to strike in the west,
moving first against the French, but he knew that the Social
Democrats, which was the biggest party with massive support,
would be antagonistic to aggressive action against France.  If
he could present the war in terms of an attack by Russia, then
stereotypes of Russian barbarians, against whom we must
defend ourselves, could be mobilized. Enthusiasm for war, even
expressed through mass volunteering, is not yet willingness to
die.  Young men often go off to war with no idea what it will be
like, as an adventure from which they expect to return. At this
juncture, authority matters.  I think a lot of people fight and die
because authority tells them to fight and die.  We know that
pressed men often fight as well as volunteers.  Maybe modern
British or American society is just less prepared to defer to au-
thority rather than being less nationalist. Finally, how you get
from civilian life into the trenches, into a regiment, into being
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ordered to do things, is itself a quite complex process which
changes people.  I believe army psychologists have figured out
the platoon strength as ideal Individuals can bond in a group of
twenty-two and be prepared to risk their life for a comrade (who
maybe they only met a month earlier), but there are sufficient
numbers that one can keep functioning and plug the gaps.
Regiments often recruit from a particular place for the same
reason; people know one another, their local community is
proud of their exploits.

So I suspect that a) some of the factors which produce “wi-
llingness to die” no longer exist- at least in modern western
societies, and (b) that some of those factors have little to do
with the national idea as such.  And, as we have indicated,
other sentiments, such as those of religion and class, may also
be involved.  And situations change.  Today we are told that
Iraq has little substance as an object of political identity or
loyalty, other identities such as Sunni, Shia and Kurd matter
more.  But in the 1980s many thousands of Iraqis, as well as
Iranians (whose regime since 1979 has officially distanced it-
self from state-centred nationalism) died in a war which in many
ways resembled the first world war in terms of static fronts
and high casualty rates.  If it wasn’t nationalist zeal, what was
it? If it was nationalist zeal, why has it so rapidly disappeared?
Clearly coercive power is part of the explanation though I think
more than that is involved.

Once again, there is a danger that people start with a “grand
fact” which needs explaining with a “grand theory.” If you take
my arguments seriously, you’re down to a much more limited
thing to explain, which is why people will identify with some-
thing called their “nation,” regard it as having value, and some
of them, sometimes, will go as far as dying for it, although that
is a complicated set of steps in which many other factors are
involved.  Of course, I am not denying that the appeal to the
nation is important but perhaps it is not quite the absolute va-
lue the “willingness to die” idea assumes.
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I would also point out that, once achieved, the nation-state,
with its massive nationalized public culture, with its national
citizenship, with its welfare agencies, with its all-enveloping
world, which give people so much of what they regard as im-
portant –that it is not difficult to understand why the national
ideal would have great power.  And I think it has much more
power in those situations than as an oppositional movement,
although clearly it can motivate minorities to great tasks.  Ge-
llner, who saw nationalism as product rather than cause of
just such a powerful culture and state, thought nationalism
wouldn’t die out, he thought it would become very moderate in
developed industrial economies that were succeeding, and I
think by and large he’s right.  It’s easy of course to be a natio-
nalist when what’s happening is your airforce is dropping bombs
on enemies, it’s much more demanding to be a nationalist when
you’re asked to actually go over, get in a uniform and fight.
After all George Bush and Dick Cheney made sure that didn’t
happen to them, didn’t they?

DD: Where do you see nationalism studies going in the fu-
ture, at LSE, and in the wider world? Where do you hope it will
go? What do you see as the more fruitful lines of inquiry? If I
were a young graduate student asking how should I devote my
next four years, what would you tell me?

JB: It’s a really good question, The first thing is, I would
have to say is I don’t really know because the future is always
taking me by surprise.  I did not anticipate the rapid collapse of
the Soviet Union which in turn transformed nationalism studi-
es.  Now we’re being hit by other problems that none of us
anticipated.  One of the things about studying carefully the past
is to just know you haven’t really got much idea what’s co-
ming up next.  So in that sense, anything I would say is a gues-
swork. The easiest thing to do is to extrapolate from existing
trends.  It seems to me, particularly in our societies, multicul-
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turalism and identity as personal choice or construction is a
subject of major interest.  Quite a few of the students coming
to study nationalism at LSE want to work with refugees and
asylum seekers, on issues to do with integration.  Some of
them hope to work with NGOs, to be involved in issues such
as ethnic reconciliation.  They hope the general course on na-
tionalism will help provide understanding and then relate that
to more specific courses (and possible future careers) dealing
with these issues.  We are fortunate that LSE, which is an
amazing social science institution, offers courses both in the
Government Department and other departments in many of
these fields.  So I suspect a lot of focus is going to be on the
plurality of identity, elasticity of identity, whether that leads
in the end to violence and the dark side, or whether it’s more a
question of different ways you knit together multicultural and
relatively peaceful societies.  So I think there’s going to be a
lot on that.  It is good to see the student idealism involved in
these interests, as well as to see how smart these students
are. More generally I think some students, for example co-
ming from the USA, are just puzzled about the resurgence of
nationalism, for example in the USA, where many perhaps
thought it was not a strong force, and they want to spend
some time trying to understand this. What I would like to see
– which is very different from what I think is going to happen-
is more theoretically informed historical studies of nationa-
lism.  Historians are always in danger of just telling one story
after another, I mean that’s what we do well, but it’s also our
great weakness.  Often a student will say, “well, it’s interes-
ting, but what has that got to do with anything else?” But the
great strength of the historian is you have complex evidence
to confront, and theory has to be really powerful and usable to
help in that.  At the moment I am not getting historians to
come do doctoral work with me, the interests are rather in
recent past, present and even near future, in subjects like
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multiculturalism, contemporary migrations and diasporas,
and ethnic conflict, and in policy as much as explanation.

But even if oriented to the present, I think there needs to be
more the focus I associate with social history.  Take, for exam-
ple, the subject of diasporas and nationalism which I think will
be an increasingly important topic which will require transna-
tional approaches.  I enjoyed Thomas Eriksen’s lecture on nati-
onalism and cyberspace, which considered the relationship
between modern technologies of communication, such as the
internet, and diaspora communities.  I argued with him that
surely the starting point is the social character of the diaspo-
ras, and the technologies of communication are secondary.  It’s
very important if you’ve got available a new form of communi-
cation that transforms your possibilities.  But ultimately in my
view, it’s the social groups, it’s the human beings, and what
they want to do with these resources which matters, and you
can’t know in advance how they’re going to use those things,
because human beings are so smart, complex and changeable
and we can never second-guess others.  Therefore a diaspora is
not a diaspora is not a diaspora.  If you are dealing with single
people in their twenties who are well qualified in their own
country but are semi-skilled in a country where they can get a
job, which applies, for example, to some 20% of the Romanian
labor force currently working outside Romania, that’s one di-
aspora.  It’s very different from say, Poles in Britain who immi-
grated during and after the second World War and are now into
the third generation.  And you even see it when you look at the
Poles of the third generation diaspora and compare these with
the Polish labour immigrants entering Britain since Poland jo-
ined the European Union.  They look more like those Romani-
ans, and therefore my guess is that the modern Polish diaspora
can more fruitfully be compared with the modern Romanian
diaspora, than with the older Polish diaspora.  In other words:
nationality counts less than the demography of diasporas, di-
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fferent groups will use communication facilities in different
ways, only the kind of detailed focus on social groups will ad-
vance knowledge.

Or take asylum seekers and refugees.  We see all these scre-
aming headlines in the mass media which never distinguish
the various reasons people come, whether they come as fami-
lies or single people, whether they come for work or security,
what skills and other qualities they bring with them, whether
they see the move as permanent or temporary.  And therefore I
would like to see a lot of the same kind of empirical work the
historian does, only now applied to contemporary studies of
nationalism, too.  And not just take a couple of newspapers

and think you can tell a story.  Hard work.

DD: You were saying how a lot of nationalism is focused on

the hotspots and the problems and so on.  America hasn’t had

as much—or the Americas—generally haven’t had as many of

the separatist movements with the exception of one rather bloo-

dy one in my part of the country, and I just think that’s one of

the reasons why Americans have been kind of out of the con-

versation on nationalism as it developed since the 80s especi-

ally.  What do you foresee, is there any interest—John Hutchin-

son said that he wanted to see the journal Nations and Natio-

nalism open up and improve with more history and more at-

tention to other parts of the world, particularly the Americas.

Is that a future direction or is it because it’s detached from the-

se ethnonationalist concerns, unlikely to bear fruit?

JB: The journal actually gets a number of contributions from

North America, but that is mainly Canada, and of course a lot

of the recent theorists of multiculturalism are Canadian such

as Will Kymlicka and Charles Taylor.  So I think you may be
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referring to something that’s specifically USA rather than Ame-

rican more generally.  And in some cases I think it’s just plain

neglect on our part, I’m sure there’s tons of stuff on ethnic con-

flict and political nationalism in South America.  (Actually we

are about to publish a special issue entirely on South America.)

I think there may be more specific reasons for the neglect of the

Americas, excepting Canada.  The independence movements

from Spanish and British rule in the late 18th/early 19th century

did not really use the language of nationalism.  (This is where

some Latin Americanists take issue with Benedict Anderson’s

points about “creole nationalism” which they see as a much

later development.) I have been recently scouring British perio-

dicals in the early 19th century to see if the American indepen-

dence movements had much impact on the development of the

language of nationality, and this is an interesting case of the

dog that did not bark in the night: there does not seem to be

much impact, certainly so far as South America is concerned.

Once independence was gained, these independent states were

absorbed in their internal affairs.  Nationalism tended to be

associated with nation-state formation and this was seen above

all in terms of the breakup of multinational empire, first in Eu-

rope and then in the European overseas empire.  That, I think,

in part is why the Americas were marginalised in more general

nationalism studies.  (And I have to plead guilty myself.  Apart

from Canada, America is the one continent that does not provi-

de case studies in my book on nationalism.) But I think also it

is a certain parochialism on the part of the journal.  After all,

nationalism studies has always been seen as relevant to Afri-

ca, and Asia and the Middle East but we have not paid that

much attention to these areas.  And clearly issues such as na-
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tionalism and war, both between states (such as the bloody

ones involving Paraguay in mid-19th century) and the US Civil

war, and also nationalism and state-building, are important

themes in American history.  But our focus has been on Europe.

DD: Yes.  That’s where the debate really took hold.

JB: Yes but as I indicated earlier, I think the debate now is

global.  So I do think we’ve got to change to take account of

that.  I am to edit The Oxford Handbook on the History of Nati-

onalism.  I intend that the whole world is properly included and

hope to write a new history of nationalism, building on the

contributions to the handbook to ensure I am informed of the

state of the game in Asia, Africa, South America, North Ameri-

ca as well as Europe. I agree that many of the theories of nati-

onalism were constructed after the European experience.  It’s

amazing how many of the major writers hail from the Habs-

burg and Romanov empires or their successor states.  But not

any longer..  So I think we’ve got to generalize along with the

expansion of interest and contributions.  Whether in America

there will be that much interest, except in terms of ethnic stu-

dies, where after all, theories of ethnicity and ethnic studies

were pioneered, but of course in terms of domestic history.  I do

think events in the USA since 9/11 and the invasion of Iraq

have generated quite explicit forms of American nationalism,

so there may be a response.  I wonder whether the founding of

ARENA and H-Nationalism can be seen against that ba-

ckground. But in addition to extending area coverage, I think

we need more history and we also need to take on board the

new directions in which nationalism studies are going, for exam-

ple normative studies (e.g.  on multiculturalism, on liberal na-

tionalism), policy-oriented studies (again, multiculturalism,
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also ethnic conflict resolution, constitutional designs) and

transnational concerns (e.g.  diasporas but also much more

mobile patterns of migration which do not create permanent

communities abroad).  Also, I would want to stress that despi-

te my criticisms of too much focus on “texts” without “con-

texts,” I would also like to see much more work on subjects

like music and nationalism, literature and nationalism, the vi-

sual arts and nationalism.  I think we will be publishing more

in these areas, but work which contextualises such subjects

and which is clear about just what aspect of nationalism is

involved.  There is much to be done.

DD: John Breuilly, thanks very much for taking the time to

share with us, and with the subscribers to H-Nationalism, your

thoughts about nationalism studies.

Note: This interview was recorded in London, March 29,

2006, and transcribed by Johanna “Micki” Blakely, a graduate

student in public history at the University of South Carolina.
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Iniciamos, com esse texto, a
apresentação dos resultados de
uma reflexão teórica sobre a cons-
trução da nação, desenvolvida no
âmbito do grupo de pesquisa Obser-
vatório das Nacionalidades. Neste
artigo, discutimos os sentidos que
os termos “nacionalismo” e “inter-
nacionalismo” adquiriram nos últi-
mos séculos e procuramos distinguir
a nação das formas de organização
social que lhe antecederam. Susten-
tamos que as comunidades nacio-
nais resultam da integração mun-
dial do sistema produtivo e da am-
pla disseminação de valores desig-
nados modernos.

Meanings of
nationalism and
internationalism

Beginning with this text, we pre-
sent the results of a theoretical exa-
mination of national construction
that was elaborated within the con-
text of the Nationalities Watch rese-
arch group. In this paper, we discuss
the meanings that “nationalism”
and “internationalism” have acqui-
red over the last centuries and we
try to distinguish the nation from
preceding forms of social organiza-
tion. We argue that national com-
munities result from the internatio-
nal integration of the productive sys-
tem and the widespread dissemina-
tion of so-called modern values.
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1 INTRODUÇÃO

A presença marcante de certas palavras no debate político
parece corresponder à imprecisão de seus significados. É o caso
do termo nação e de seus incontáveis derivados - nacionalida-
de, nacionalismo, nacionalização, internacionalidade, etc. -
cujas acepções variam conforme a intenção de quem os em-
prega. Se contarmos que categorias associadas a esses ter-
mos, como ordem internacional, segurança internacional, lei
internacional, mesmo refratárias a substantivações, estão for-
temente incorporadas ao cotidiano moderno, teremos uma idéia
das névoas que encobrem forçosamente aspectos fundamen-
tais de nossas comunidades modernas.

Nesse texto, comentamos de forma abreviada os sentidos
que o nacionalismo e o internacionalismo adquirem nos últi-
mos séculos. Atualmente, os dicionários e o senso corrente os
apresentam como antônimos. O nacionalismo, estigmatizado
após a Segunda Guerra Mundial como um sentimento exclusi-
vista e agressivo, é hoje percebido por muitos como um ana-
cronismo alimentado por mentalidades atrasadas; o interna-
cionalismo, voltado ou não para propósitos revolucionários,
desde o século XIX, desperta simpatias com suas generosas
promessas de compreensão, respeito, desenvolvimento, soli-
dariedade e harmonia entre as sociedades humanas.

Na verdade, ambos os termos rotulam diferentes doutrinas
e anseios políticos, preferências culturais e até mesmo tendên-
cias artísticas. Nacionalista pode ser aquele que defende a afir-
mação de identidades nacionais, que lidera movimentos an-
tiimperialistas, que pugna pelo desenvolvimento de seu país
ou aquele que se empenha pelo domínio de seu grupo étnico
sobre os eventuais concorrentes. Empreendimentos expansio-
nistas e autoritários, como os da Alemanha nazista e os da
Itália fascista, são, usualmente, designados nacionalistas, mas

SIGNIFICADOS DO NACIONALISMO
E DO INTERNACIONALISMO
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um pacato artista apaixonado pelas coisas bonitas de sua pá-
tria também pode ser adjetivado da mesma forma. Já o inter-
nacionalista, tanto seria o que procura estabelecer bases mo-
rais e jurídicas para o capitalismo quanto o que luta por sua
completa destruição. O termo, ora qualifica as promessas de
paz de uma entidade conservadora como a Organização das
Nações Unidas (ONU), ora um movimento de contestação a
exemplo do Fórum Social Mundial. Um músico cosmopolita,
aberto a influências de várias culturas, obtém facilmente o ga-
lão de internacionalista. Os que se autodesignam internacio-
nalistas tencionam muitas vezes apenas esnobar um pretenso
cosmopolitismo. As expressões nível nacional e nível interna-
cional abrigam, além de impropriedades gramaticais, uma hi-
erarquia nada convincente.

Tom Nairn (1995:284) observou que é fácil identificar a pro-
pensão tendenciosa do nacionalismo, não a do internaciona-
lismo: “o nacionalista (mesmo um pan-nacionalista), fala, por
definição, de algum lugar. O internacionalismo fala (ou afirma
falar) de nenhum lugar em especial”.

A pretendida oposição recíproca entre o nacionalismo e o
internacionalismo, levada a sério, não sugere perspectivas pro-
missoras para a humanidade, conforme assinalou Gellner
(1991:75): “visionários e comentaristas, tanto de esquerda como
de direita, da era industrial, decantaram freqüentemente o in-
ternacionalismo, mas de fato adveio o contrário, a era do naci-
onalismo”. Nairn (1995:285), que se opõe ao pensamento de
Gellner, constata o mesmo: “até hoje, na verdade, o subprodu-
to político esmagadoramente dominante da moderna interna-
cionalidade tem sido o nacionalismo”.

No rol dos visionários e comentaristas referidos por Gellner,
hoje se incluem acadêmicos, pacifistas, religiosos, revolucio-
nários, ambientalistas, funcionários de agências multilaterais,
organizações não-governamentais e empresários com negóci-
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os nos quatro cantos do mundo. Acreditando, quem sabe, sin-
ceramente, que a guerra não é inerente à experiência humana e
que a humanidade pode livrar-se de guerras, todos se recla-
mam porta-bandeiras de valores supostamente implícitos no
internacionalismo.

Promessas – não caberia indagar se falsas ou verdadeiras -
de respeito mútuo, solidariedade e harmonia entre comunida-
des nacionais sempre foram facilmente apropriadas por dis-
cursos políticos distintos, mas valeria refletir: a quem serve,
afinal, num mundo organizado em Estados nacionais, a nega-
ção do nacionalismo? Por que entidades internacionais, orien-
tadas ou não por potências dominadoras, estimulam o cultivo
de orgulhos nacionais?

A grande dificuldade para compreender o nacionalismo e o
internacionalismo são os enigmas que envolvem a comuni-
dade nacional. Essa entidade, pelos afetos profundos e anti-
patias extremadas que desperta, pela estranha mistura que
apresenta de pulsões ancestrais com condicionamentos pro-
duzidos pela história, persiste desafiando quantos tentam
explicá-la. Como sublinhou Hobsbawm (1990), não basta di-
zer que a nação seja uma novidade histórica ou um produto
de conjunturas específicas, cabe desvendar os misteriosos
processos que lhe conferem peso decisivo nas condições atu-
ais da humanidade. Cada nação resulta de experiências úni-
cas e as comparações podem suscitar mais problemas que
explicações convincentes. Esses riscos foram bem comenta-
dos a partir da divulgação das pesquisas de Miroslav Hroch
(1985) sobre a formação das nações na Europa Central e Ori-
ental. Benedict Anderson, duas décadas depois de escrever
um influente livro sobre o tema, assinalou o desconhecimen-
to que paira acerca das origens e as renitentes discordâncias
em torno do futuro da nação: a sua difusão global ora é inter-
pretada “pela metáfora maligna da metástase, ora sob os sig-
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nos sorridentes da identidade e da emancipação.” 1

No caso de Anderson, as discordâncias começam literal-
mente em casa. Sem a mesma preocupação com os comple-
xos processos culturais modernos que tanto lhe absorveram, o
seu irmão Perry, refletindo sobre o internacionalismo, firmou
como ponto de partida a idéia de que a nação seria uma comu-
nidade popular concebida na rebelião das colônias norte-ame-
ricanas e na Revolução Francesa. Inspirada no Direito Natural
e no Iluminismo, essa forma de organização comunitária teria
nascido com preocupações universalistas. Perry (2002:6) afir-
ma que, “historicamente”, o termo internacionalismo se apli-
caria “a toda perspectiva e prática que tende a transcender a
nação”. Os imperialismos e as grandes religiões seriam, en-
tão, internacionalistas? A despeito de suas perspectivas e prá-
ticas, os Estados Unidos seriam internacionalistas? Benedict
(2005) não estranha que esse país de vocação imperial cultive
fortemente o nacionalismo. Considerando-se a integração con-
tínua dos mercados e a crescente percepção das fronteiras na-
cionais como linhas imaginárias, hoje seria possível determi-
nar perspectivas e práticas que não transcendam a comunida-
de nacional?

Neste trabalho, procuramos destacar os estreitos vínculos
entre as relações globais, estabelecidas pelos Estados e por
uma gama infindável de atores de todos os continentes, e a
construção das nações. O nacionalismo é incompreensível
sem o internacionalismo e vice-versa; não tem cabimento fa-
lar de internacionalismo sem a existência de nações e a cha-
mada ordem internacional seria impraticável sem os Estados
nacionais. Sustentamos que a internacionalidade da produ-
ção econômica, a difusão crescente de normas e valores ine-
rentes à modernidade e o advento da comunicação global ins-
tantânea por meio da Internet, supostamente fora do controle
dos poderes estabelecidos, não retiram importância à nação,
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ao contrário, demandam a sua existência e emprestam-lhe
sentido crescente. A pouca atenção dispensada ao papel da
internacionalidade na formação das comunidades nacionais
constitui uma grave debilidade da literatura referente à na-
ção. As organizações ditas multilaterais, orientadas por pro-
pósitos internacionalistas, assumem papel de destaque na
configuração das nacionalidades.

As doutrinas nacionalistas e internacionalistas precedem as
nações, mas não é razoável pôr numa vala comum as nações,
gentes e povos, referidos pelos jusnaturalistas dos séculos XVI
e XVII, e a organização comunitária configurada apenas nos
séculos XIX e XX. Esse tem sido o procedimento dos que defi-
nem a nação a partir de critérios falsamente objetivos como a
língua, o território, a história e a cultura comuns. Hobsbawm
(1990), aliás, comparou a utilidade dessa prática ao formato
das nuvens para a orientação dos viajantes.

Finalmente, posicionamo-nos ao lado dos que não acredi-
tam que a nação forme um Estado para si; é o poder político
moderno que, buscando reconhecimento interno e externo, em-
penha-se forçosamente na construção da nação e, nesta tarefa,
encontra variados parceiros e concorrentes.

2 A ORIGEM DOS TERMOS

As palavras nacionalismo e internacionalismo passaram
a freqüentar o vocabulário político ocidental somente a partir
do século XIX. Raoul Girardet (1996:11) destacou que o ter-
mo nationalist, já usado na Inglaterra desde 1715, fora igno-
rado pelas edições da Enciclopédia Britânica de 1902 e 1910.
Ao vasculhar dicionários antigos, Hobsbawm (1990:36-39)
concluiu que a palavra nação era empregada até o final do
século XIX para designar um conjunto de habitantes de de-
terminada região ou reino; o primeiro sentido do termo indi-
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cava o nascimento, isto é, a origem familiar, a linhagem ou a
etnia. Aos poucos a palavra seria associada ao conjunto de
habitantes submetido a um poder político, ou seja, ao con-
junto dos cidadãos de um Estado. O termo nacionalismo pas-
sou a ser adotado intensamente apenas depois da Primeira
Guerra Mundial, que redesenhou o mapa do mundo segundo
o princípio da nacionalidade. Alimentando sentimentos de-
signados nacionalistas, desenvolve-se então um novo movi-
mento anticolonial e governantes de todo o mundo passam a
se legitimar na medida em que são percebidos como defenso-
res de interesses nacionais.

Entretanto, as explicações sobre as origens desses termos
admitem remessas tão abusivamente longínquas quanto a re-
nitente indeterminação de seus significados. Se alguns os vêem
como novidades disseminadas a partir do Iluminismo e da
emergência do Estado-nação, outros os situam na noite dos
tempos: os germes do internacionalismo estariam em formas
de organização social desaparecidas, nas antigas religiões
universalistas, nos grandes impérios, nas alianças entre cida-
des-Estado da Grécia e mesmo em acordos tribais.  Alessan-
dro Campi (2006), um historiador das doutrinas políticas que
estudou a lexicografia da nação, não está sozinho ao afirmar
que a cultura ocidental teria herdado do Antigo Testamento a
idéia de um universalismo primordial. Diz Ricardo Seitenfus
(2004:XXV): “as relações internacionais, concebidas como os
contatos entre grupos socialmente organizados, datam dos
primórdios da humanidade”.

Essa viagem a épocas remotas é bem visível entre os que
atribuem aos filósofos-juristas dos séculos XVI e XVII a cria-
ção do Direito Internacional. Preocupados com as conseqüên-
cias negativas dos confrontos sangrentos sobre os negócios
privados em franca ascensão, os jusnaturalistas tentavam fun-
damentar quadros normativos para acordos entre soberanos
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nem sempre sensíveis às demandas de comerciantes europeus
ávidos pela expansão geográfica de seus negócios. Os sinais
de perda de legitimidade das guerras com o objetivo de con-
versão religiosa estavam dados desde o Concílio de Constança
(1414-1418), apesar de as bulas Inter Coetera, do papa Ale-
xandre VI, no final do século XV, assegurarem que a submis-
são e a redução de nações bárbaras seriam agradáveis a Deus.
As carnificinas promovidas por soberanos cristãos após a Re-
forma, o questionamento da Igreja Romana como referência
européia de legitimação universal do poder e a intensificação
dos contatos entre europeus e culturas diversificadas, incluin-
do populações de existência até então insuspeita, colocavam
na ordem do dia a universalização de padrões de comporta-
mento, valores morais e referências legais. Quando Erasmo de
Rotterdam (1467-1536) e Thomas More (1478-1532) escreve-
ram suas obras-primas, o que viria a ser denominado civiliza-
ção moderna dava seus primeiros passos.

Os progressos na arte náutica permitiam uma crescente
movimentação comercial e a introdução de armas de fogo al-
terava os sistemas de defesa das potências estabelecidas: a
organização militar estreitava seus vínculos com a capacida-
de tecnológica e o treinamento de homens para o combate tor-
nava-se, passo a passo, mais especializado. Maquiavel (1469-
1527) mostrara que a tropa formada por indivíduos mobiliza-
dos em defesa de sua comunidade superava em muito os dis-
pendiosos contingentes de mercenários. A discussão sobre o
direito de fazer a guerra desenvolvia-se paralelamente à regu-
lamentação da propriedade privada. Estavam em pauta o sis-
tema de segurança para o transporte de mercadorias, o reco-
nhecimento de moedas, a validade de contratos financeiros e a
padronização de pesos e medidas. Esquemas de proteção do
transporte além-fronteiras dos Estados, como o da Liga Han-
seática, haviam ficado obsoletos e o crescente poderio naval
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da Inglaterra desrespeitava qualquer restrição de acesso aos
mares. O desenvolvimento do comércio demandava a adoção
de princípios e normas hoje adjetivados internacionais.

Entre os juristas que, a posteriori, ganhariam notabilidade
como pais do Direito Internacional estavam Alberico Gentili
(1552-1608) e Hugo Grotius (1597-1645). A biografia de am-
bos demonstra tanto a amplitude da circulação de mercadori-
as, pessoas e idéias quanto a inexistência da noção de com-
promisso nacional ou de fidelidade à pátria na aurora do tem-
po moderno: o italiano Gentili, refugiado na Inglaterra, presta-
va serviço a franceses e espanhóis; Grotius era um holandês
que servia a suecos e franceses.2  Ambos procuraram estabele-
cer princípios e normas para os negócios privados e para a
convivência pacífica na Europa. Classificar suas formulações
como internacionalistas seria negar temporalidade à nação e
ao internacionalismo. Na trilha de Maquiavel, esses intelectu-
ais refutavam a noção de que só a voz de Deus autorizaria a
guerra; definindo a legitimidade da violência a partir da ordem
natural das coisas ou da natureza humana, eles tinham pre-
sente a sociedade de seu tempo, mas operavam com os con-
ceitos de gentes e povos herdados da Antiguidade e do mundo
medieval, quando a organização comunitária era delimitada
pela descendência direta facilmente reconhecível. Não racioci-
navam tendo em vista que os negócios e a vida em sociedade
estariam cada vez mais intensamente sujeitos a amplas, pro-
fundas e progressivas mudanças. Teorizando sobre a legitimi-
dade dos confrontos sangrentos, adaptavam o que fora esta-
belecido por Santo Agostinho acerca da guerra justa ao ambi-
ente em que o poder do Estado prescindiria de explícita relação
com a divindade. Certamente, os pais do Direito Internacional
não agiam na perspectiva e segundo os valores da comunida-
de que, estreitamente vinculada ao poder de Estado, séculos
depois seria designada nação.
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Transcorridos mais de cem anos, na era das Luzes, o inte-
resse pela paz seria apresentado como uma exigência moral
entre os civilizados. Uma proposta de teor internacionalista, o
Projeto para uma paz perpétua para a Europa, elaborada em
1713 por Charles Irénée Castel (1658-1743), o célebre abade
de Saint-Pierre, pretendia a criação de uma liga de soberanos
dotada de um tribunal com autoridade para decidir sobre as
querelas e de um congresso permanente. O moralismo cosmo-
polita de Voltaire (1694-1778), seus ataques à guerra a jocosi-
dade com que tratou o patriotismo e sua defesa da tolerância,
passariam por manifestação internacionalista, assim como um
ensaio de Kant (1724-1804), que prognosticava o advento de
repúblicas, a interrupção da rivalidade dos príncipes e o desa-
parecimento das guerras, vistas como expressão de barbárie
ou de incivilidade. O fato de o ensaio de Kant ter título similar
ao usado pelo abade de Saint-Pierre revela a função civilizado-
ra do conflito de vida e morte: as formulações desses pensado-
res respondiam ao desejo de evitar o derramamento de sangue
entre os seres humanos. No passado distante, os confrontos
sangrentos eram tidos como inerentes à condição humana; no
mundo civilizado, como manifestação de irracionalidade.

A expressão nação civilizada seria utilizada em 1776, na
Declaração de Independência dos Estados Unidos, não como
autodesignação, mas para estigmatizar como bárbara ou inci-
vilizada a política imperial inglesa:

(O Rei da Inglaterra) está, agora mesmo, transportando grandes

exércitos de mercenários estrangeiros para completar a obra de

morte, desolação e tirania iniciada em circunstâncias de crueldade

e perfídia raramente igualadas nas idades mais bárbaras e total-

mente indignas do chefe de uma nação civilizada.

As treze colônias norte-americanas viam-se como unida-
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des políticas federadas, não se auto-referiam como nação ou
pátria. Um de seus mais fortes descontentamentos era, aliás,
o fato de o Império dificultar a livre circulação de estrangeiros
e a sua naturalização: os Estados Unidos nasceram como ter-
ritório aberto. O patriotismo de então se confundia mais com a
capacidade de se autogovernar do que com a defesa de frontei-
ras espaciais. É difícil aceitar a comunidade nacional como
criação norte-americana porque, apesar da proclamada liber-
dade e igualdade de direitos entre os homens, a escravidão foi
mantida. Não obstante, o ato fundador dos Estados Unidos
anunciava um dos aspectos centrais da forma de organização
comunitária posteriormente conhecida como nação: o seu ca-
ráter natural ou sagrado. O direito de existência dessa comu-
nidade proviria das leis da natureza, grande obra do Criador; o
direito inalienável de lutar pela vida, pela liberdade e de buscar
a felicidade era assegurado pela divindade suprema.

Conforme Diego Panizza, bem antes de a palavra internaci-
onal circular pela primeira vez, um discípulo de Gentili, Richard
Zouche, referindo-se a Estados soberanos, consagraria a ex-
pressão inter gentes.3  A expressão Direito Internacional seria
criada apenas em 1789, por Jeremy Bentham (1748-1832), que
se esforçava para fundamentar o laissez-faire (Posteriormente,
Direito Internacional designaria uma cátedra específica, ado-
tada em universidades européias).

Naquele mesmo ano de 1789, na França, o Terceiro Estado
(povo e burguesia), proclamando-se Assembléia Nacional, as-
sume o comando da Revolução refletindo preocupações uni-
versalistas. No fogo dos debates, o máximo de dignidade é
conferido à palavra nação, que certamente não servia para de-
signar uma França de fronteiras imprecisas e composta de pa-
íses com diferentes idiomas e culturas. Por nação, os revoluci-
onários denominariam abstratamente a coletividade dos ho-
mens que, por ditame da natureza, nasciam livres e iguais;
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coletividade cujo destino não poderia ser outro que a socieda-
de de justiça. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cida-
dão, tal como a Declaração de Independência dos Estados Uni-
dos, universalizava e naturalizava exigências políticas e soci-
ais explosivas, mas bem contextualizadas. O seu artigo se-
gundo rezava que o “objetivo de toda associação política é a
conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem;
esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a
resistência à opressão”.

Ainda por muito tempo, a comunidade nacional persistiria
confundida com as gentes e os povos dos filósofos do Direito
Natural. O trecho da conferência proferida por Pasquale Man-
cini (2003:63) na Universidade de Turin, em 1851, Del princi-
pio della nazionalità come fondamento del diritto delle genti,
revela a resistência em admitir a nação como fruto do pro-
cesso histórico:

Senhores, logo na aurora da vida, um certo raio de luz ilumina a

inteligência do homem. Quais são os primeiros conhecimentos

que adquire, os primeiros afetos que brotam em seu coração?

Conhece e ama aqueles de quem nasceu e que o criam, a casa ou

a choça em que vive, as muralhas do vilarejo natal, os homens que

nele habitam. Esses instintos de criança são o germe de duas

poderosas tendências do homem adulto, especialmente de duas

leis naturais, de duas formas perpétuas da associação humana: a

família e a nação. Ambas filhas da natureza e, não da arte, com-

panheiras inseparáveis do homem social, mesmo onde a socieda-

de doméstica ou patriarcal não deixa entrever ainda um elemento

inicial distinto de sociedade política, ambas têm santa origem

porque são igualmente revelações eloqüentíssimas dos destina-

dos da criação, da constituição natural e necessária da humani-

dade. A nação, em sua primitiva gênese, não pode ser outra que a

própria família, a qual se ampliou por descendência e por gera-
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ções sobre o território que ocupava ou uma associação de famíli-

as unidas entre si pela religião dos conúbios.

Mancini (2003:54-69), um siciliano perseguido em sua ter-
ra, tornou-se famoso por introduzir a nacionalidade como prin-
cípio jurídico; sustentava que, “na gênese dos direitos inter-
nacionais, a nação, e não o Estado, representa a unidade ele-
mentar, a mônade racional da ciência”. Segundo acreditava,
entre as propriedades permanentes da nação, uma forma per-
pétua de associação humana, estaria “a ligação a um espaço
físico, a raça, a língua, a história, os costumes, as leis e as
religiões”. Inspirado em Hobbes (1588-1679), destacava, en-
tretanto, que “de todos os vínculos de unidade nacional ne-
nhum seria mais forte que a língua, pois a palavra desperta-
ria a atividade da razão”. Instigado provavelmente por sua
condição de refugiado político no Piemonte, Mancini afirma-
va, agora acompanhando Rousseau (1712-1778), que o direi-
to à nacionalidade seria algo tão natural que se confundiria
com a liberdade do indivíduo: “a nacionalidade não é senão a
explicação coletiva da liberdade e, no entanto, é coisa santa e
divina como a própria liberdade. (...) Quem mover guerra a
esse direito mata a própria liberdade.”

As idéias de Mancini não discrepavam das formulações
mais avançadas de seu tempo. John Stuart Mill (1806-1873),
em Considerações sobre o governo representativo, também
acreditava que, para garantir a liberdade das instituições,
as fronteiras dos governos deveriam coincidir com as das
nacionalidades. A insistência no estabelecimento de fron-
teiras nacionais, em princípio menos sujeitas a alterações
por conta de alianças da nobreza, atendia às exigências pos-
tas pela intensificação do comércio e pela necessidade de
controle da circulação, já então global, de grandes contin-
gentes populacionais. Mancini e Mill viveram à época em
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que a rapidez das comunicações entre sociedades geografi-
camente distanciadas, as mudanças nos padrões produti-
vos e a absorção coletiva de novos valores faziam crer que
tudo o que era sólido se desmanchava no ar, incluindo as
velhas formas de legitimação do poder político.

Mancini proferia sua conferência quando ocorria em Lon-
dres a primeira de uma longa série de Exposições Universais,
grandes feiras de negócios apresentadas como amostragem
dos limites imponderáveis da capacidade humana de transfor-
mar o mundo descobrindo os segredos da natureza e produ-
zindo novidades: máquinas, manufaturas, técnicas, processos
produtivos e formas artísticas. A grandiosidade da feira, con-
cebida pelo príncipe Alberto, marido da rainha Vitória, serviria
também para demonstrar a hegemonia inglesa num mundo
em acelerada industrialização. Não se tratava de um evento
organizado por um conjunto de Estados nacionais, mas da ini-
ciativa de uma potência imperial respaldada por outras potên-
cias imperiais e algumas ex-colônias de certa projeção no co-
mércio mundial. Entretanto, a designação oficial da feira - Great
Exhibition of the Works of Industry of all Nations - era plena de
sugestões: a Inglaterra, referência de modernidade pelo seu pi-
oneirismo na institucionalização do sistema parlamentar, suas
contribuições ao avanço do conhecimento científico e sua ação
decidida contra o tráfico mundial de escravos, ao tempo em
que mantinha uma força militar inigualável, apresentava-se
como ponto de encontro da potencialidade de comunidades
nacionais emergentes.

3 O INTERNACIONALISMO PROLETÁRIO

Em 1848, quando Marx (1818-1883) e Engels (1820-1895)
escreveram o Manifesto comunista, ainda não estava assimi-
lada a noção de que os Estados nacionais seriam as únicas
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entidades efetivamente reconhecidas como civilizadas e mo-
dernas. Poucos anos depois, Lord Acton (1834-1902) classifi-
caria a nacionalidade entre as três idéias modernas atraentes,
mas ameaçadoras, as duas outras sendo o igualitarismo e a
supressão da propriedade privada. A nacionalidade, menos-
prezada pelos comunistas como portadora de futuro, era tra-
tada pelos conservadores como proposição subversiva.4

O chamamento de Marx e Engels à união dos proletários de
todo o mundo para abolir a propriedade e a afirmação de que,
tal como o capital, os operários não teriam pátria, cunharia a
senha para a profissão de fé internacionalista dos revolucioná-
rios que prometiam um mundo sem propriedade privada. Em
sua dinâmica expansionista, o capital não reconhecera fron-
teiras e os trabalhadores viviam em movimentações internaci-
onais e intercontinentais permanentes. A época era de rápido
crescimento do êxodo rural e os maiores centros industriais
eram multiétnicos, falavam línguas variadas e fundiam distin-
tos costumes. Qualquer apelo ao proletariado deveria ser ne-
cessariamente vazado em muitos idiomas. Para os autores do
Manifesto comunista, a nação seria um anacronismo susten-
tado pela burguesia e estaria condenada por sua inescapável
derrota. A propensão do proletariado à solidariedade e a sua
promoção a redentor universal decorreriam do fato de que cons-
tituía uma classe sem nada a perder e tudo a ganhar com sua
união; a consciência de classe deveria ter mais peso que ou-
tros laços afetivos, incluindo os da comunidade nacional.

A relação entre as lutas operárias e as manifestações
nacionais estaria, por longo tempo, no cerne dos acalora-
dos debates travados no movimento socialista. Deveriam
os comunistas empunhar bandeiras nacionalistas? Nesse
caso, como identificar seus aliados preferenciais? A revo-
lução socialista teria caráter mundial, mobilizando solida-
riamente os trabalhadores de todo o mundo, ou seria viabi-
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lizada em um só país? O proletário consciente de seus in-
teresses de classe deveria participar do exército nacional
comandado pelo poder político burguês? A associação in-
ternacional dos trabalhadores deveria admitir filiações in-
dividuais ou de partidos organizados nacionalmente?

As formulações acerca da questão nacional referenciadas
em Marx seriam essencialmente desenvolvidas a partir de pro-
blemas táticos da revolução. Marx e seus admiradores evitari-
am conceituar a nação e relacioná-la à transformação social e
à luta de classes. Prevaleceu a saída fácil, da adjetivação sem
a substantivação: seriam dois nacionalismos e dois internaci-
onalismos, o proletário e o burguês, o bom e o mau. Entretan-
to, a importância da comunidade nacional no jogo político se
impunha e os comunistas tomariam posição diante de ques-
tões específicas, como a do apoio às lutas nacionais dos irlan-
deses e poloneses e os movimentos de libertação das colônias.

Conforme observou René Gallissot, apenas nas primeiras
décadas do século XX, sob o impacto de uma guerra que en-
volveria toda a humanidade, o movimento socialista daria
melhor atenção à questão nacional.5  Nessa matéria, desta-
cam-se sobretudo os escritos de Kautsky, Otto Bauer, H. Sprin-
ger, Lênin, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci e Stalin. Entre
todos estes autores, o de maior influência seria Stalin (1878-
1953), apesar de ser o mais superficial (ou exatamente por isso).
Por muitas décadas, o seu texto O marxismo e o problema
nacional, escrito entre 1912 e 1913, às vésperas da hecatombe
e no calor da luta contra os marxistas austríacos, em particular
contra Otto Bauer (1888-1938), seria uma importante referên-
cia para os militantes comunistas. Bauer (1979:7) insistia que
as nações modernas eram “comunidades de caráter nascidas
de comunidades de destino”; sustentando que os judeus for-
mariam uma nação, negava importância determinante à fixa-
ção num território delimitado. Stalin (1979:7) definia a nação
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como sendo uma “comunidade estável, historicamente forma-
da, de idioma, de território, de vida econômica e de psicologia,
manifestada esta na comunidade de cultura.” A ausência de
qualquer um desses traços distintivos, segundo Stalin, basta-
ria para que uma comunidade deixasse de ser uma nação. Bauer
enfatizava a percepção de um futuro comum entre os integran-
tes da nação; Stalin argüia ortodoxamente a breve extinção
desse tipo de comunidade.

A Primeira Internacional, fundada em 1864, admitira ape-
nas filiações individuais, sem levar em conta a nacionalidade,
mas isso não expressara uma posição teoricamente fundamen-
tada quanto à significação histórica da emergente comunida-
de nacional. A idéia de que a cada Estado corresponderia uma
nação e de que os cidadãos teriam obrigações de honra não
exatamente com o Estado burguês, mas com a pátria, deven-
do-lhe o imposto do sangue configurado pelo serviço militar
obrigatório, encontrava sérias resistências em todos os paí-
ses. A grande massa trabalhadora, pobre, desprotegida, isola-
da e iletrada, sem perspectiva de uma vida melhor, não revela-
ria identificação espiritual com a comunidade ampliada.

O considerável potencial de mobilização das bandeiras
nacionais havia apresentado sinais importantes entre as eli-
tes crioulas da América, em grande parte educadas na Euro-
pa, mas ainda era nebuloso o papel estruturante da nação
na cultura e na política modernas. Ex-colônias de peso, como
os Estados Unidos e o Brasil, preservavam a escravidão e
alimentavam consideráveis diferenças espaciais internas; a
África ainda era um continente a ser conquistado para a civili-
zação e a Ásia tomava os primeiros contatos com a moder-
nidade. A rigor, nenhum dos países que hoje figuram na lista
das velhas nações, incluindo os que haviam logrado a uni-
dade política, construíra sua identidade nacional; persisti-
am significativas diversidades culturais e muitas fronteiras
territoriais eram inseguras.
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Em 1868, depois de conceber uma Fraternidade Internacio-

nal, Bakunin (1814-1876) funda a Aliança Internacional da

Democracia Social. Pretendendo reunir federações nacionais de

anarquistas, esse russo expatriado na Suíça não se dava conta

de que, caso suas iniciativas tivessem ido adiante, convalida-

riam a segmentação dos militantes conforme as diversas na-

cionalidades. O fato de a Segunda Internacional (1889-1913)

ser também composta por partidos organizados nacionalmente

mostra que os comunistas e os anarquistas percebiam a força

da nação emergente; involuntariamente ou não, contribuíam

no processo de identificação nacional dos trabalhadores. De-

senhava-se o confronto em que centenas de milhões de traba-

lhadores fardados engalfinhar-se-iam uns contra os outros pela

honra de suas nações. Depois disso, os partidos comunistas

não tiveram como abster-se de participar dos banhos de san-

gue em nome da pátria. Nas décadas seguintes, o envolvimen-

to dos comunistas com suas nações provocaria irreparáveis

desgastes no sonho socialista.

A Terceira Internacional (1919-1943) continuaria admitin-

do filiações de partidos nacionais, mas refletiria uma situação

absolutamente nova: com o surgimento da União Soviética,

que se reclamava um Estado multinacional, o internacionalis-

mo de classe passou a ser traduzido como defesa da grande

pátria socialista. Trotsky, isolado em seu exílio mexicano, con-

clamaria a formação dos Estados Unidos Socialistas da Amé-

rica Latina, mas a tendência que prevaleceu entre os comunis-

tas deste continente foi a de um envolvimento crescente com

as bandeiras nacionais. O entendimento além-fronteiras geo-

políticas das classes exploradas esbarrava no extraordinário

potencial aglutinador do apelo nacionalista.
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4 INCONSISTÊNCIAS RENITENTES

É com as gigantescas carnificinas do século XX, quando
milhões de pessoas são imoladas no altar da pátria, que a
palavra nação se torna amplamente usada para designar a
comunidade representativa de uma sociedade civilizada. Nos
confrontos de vida e morte exaustivamente noticiados por jor-
nais, rádio, cinema, livros traduzidos em muitas línguas, boa
parte da humanidade passa a ter conhecimento de lugares
distantes e culturas diferentes e é induzida a situar-se no gran-
de mosaico mundial.

Antes da Primeira Guerra Mundial, o uso das palavras naci-
onal e internacional era limitado, mesmo em tratados de gran-
de alcance, como o que resultou na criação da União Postal
Universal, assinado em Berna, em 1874. A necessidade de re-
gularizar as comunicações, ditada pela expansão mundial dos
negócios privados, fez com que os signatários admitissem a
livre circulação da correspondência postal em seus territórios,
algo outrora impensável. Todas as cláusulas do Tratado de
Berna remetem a países e governos, a nação ainda não se im-
punha como referência básica. No texto da Convenção de Paris
para a Proteção da Propriedade Industrial, estabelecida em
1883, os signatários também aparecem como países que se
constituem em União; evita-se a expressão união internacio-
nal e a palavra nacional é usada para designar o habitante de
um país ou o que estiver subordinado ao governo de um país.

Na enxurrada de tratados, convenções, acordos e proto-
colos de intenção assinados logo depois da Primeira Guerra,
a começar pelo que deu vez à Sociedade das Nações, ou Liga
das Nações, em 1919, é que as remessas à comunidade na-
cional se tornam obrigatórias, sobrepujando largamente as
referências aos Estados, países e governos. As entidades de
abrangência global formalizam não apenas o termo nação e
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seus derivados, mas também os princípios e valores referen-
ciais que regeriam as relações entre os diversos Estados na-
cionais. A densa malha formada por mais de quarenta mil
tratados internacionais, a maioria deles devidamente acom-
panhada por uma organização internacional, configura o que
passou a ser conhecido como ordem internacional, fora da
qual nenhuma nação pode ser reconhecida.

Uma dessas organizações serve para demonstrar como a

comunidade nacional que, estreitamente associada ao Estado,

se pretende soberana e autônoma, emerge absolutamente con-

dicionada por determinações externas, inclusive nos aspectos

mais particulares e relevantes de suas relações sociais. Trata-

se da Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada du-

rante a Conferência de Paz, após a Primeira Guerra Mundial.

Os termos constitutivos dessa entidade, que integram a Parte

XIII do Tratado de Versalhes, definem:

se alguma nação não adotar condições humanas de trabalho,

esta omissão constitui um obstáculo aos esforços de outras na-

ções que desejem melhorar as condições dos trabalhadores em

seus próprios países.

Haveria forma mais direta de explicitar a internacionali-
dade da nação? A OIT funda-se no princípio de que a paz
universal e permanente só pode ter como base a prevalência
da justiça social para toda a humanidade e, por conta disso,
impõe-se a orientar mudanças nas relações de trabalho por
todo o planeta.

Integrada à ONU desde 1945, a OIT se ocupa da formulação
de normas internacionais do trabalho, da promoção do desen-
volvimento dos países membros e da interação das organiza-
ções de empregadores e de trabalhadores. Sua vasta agenda
inclui a cooperação técnica para a formação e reabilitação pro-
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fissionais; o estabelecimento de políticas para a ampliação do
emprego e de estímulo ao empreendedorismo; a melhoria da
administração e das condições do trabalho; o desenvolvimen-
to empresarial; a expansão dos sistemas de cooperativas; a
promoção da segurança do trabalho, etc. Seus atuais objetivos
estratégicos estão assim definidos: promover os princípios fun-
damentais e direitos do trabalhador através de um sistema  de
supervisão e de aplicação de normas; promover melhores opor-
tunidades de emprego e renda para mulheres e homens em
condições de livre escolha e de dignidade; aumentar a abran-
gência e a eficácia da proteção social e fortalecer o diálogo
entre patrões, trabalhadores e governo.

Hoje, os dicionários, nas mais diversas línguas, persistem
negando a nação como entidade histórica recentemente con-
solidada e insinuando a idéia de que resultaria da condição
natural do homem. A nação é invariavelmente apresentada
como uma comunidade estabelecida em determinado territó-
rio cujos membros possuem como traços comuns raízes his-
tóricas, tradições, língua, apego à terra natal, cultura e aspira-
ções. A novidade, em relação ao século XIX, é que, entre os
atributos distintivos de uma nacionalidade, não se incluem mais
a origem racial e a filiação religiosa. Já o nacionalismo e o
internacionalismo são tratados como doutrina ou movimento:
o primeiro, exaltando as características de uma comunidade
nacional e reivindicando sua soberania; o segundo, pregando o
entendimento e a solidariedade entre nações em detrimento de
egoísmos nacionais. O nacionalismo também é descrito como
a manifestação de sentimentos apaixonados pela pátria, ter-
mo que no passado era associado ao lugar de origem, à terra
dos pais, e hoje, muitas vezes, serve como substitutivo de na-
ção. Muitos dicionários registram os vocábulos xenofobismo e
separatismo como sinônimos de nacionalismo.

Tais definições encobrem a complexidade inerente aos fenô-

MANUEL DOMINGOS

MÔNICA DIAS MARTINS



101
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

menos em questão. A remessa à origem histórica e à tradição
não leva em conta que as percepções do passado são necessa-
riamente estabelecidas conforme as injunções do presente e
orientadas para o futuro; ignora que as tradições são sempre
cultivadas ou desprezadas ao sabor do embate de interesses
sociais. Nada é sagrado apenas por ser antigo ou herdado, a
tradição é santificada na justa medida de sua serventia para a
preservação ou a quebra da ordem social. Os que exercem ou
querem exercer o poder amparam-se nas tradições que julgam
mais apropriadas. Ernest Renan (1823-1892), um dos pionei-
ros na análise da nação como produto histórico, não como
conseqüência de processos naturais, assinalaria que as nações
demandam esquecimentos, ou seja, que a memória de um co-
letivo nacional é fundamentalmente constituída de lembran-
ças selecionadas e úteis às pretensões do presente.

Os interessados na construção de uma nação elaboram e
disseminam da forma como lhes convêm as referências ao
passado e não haveria melhor exemplo disso do que as pro-
pensões do mais conhecido movimento artístico-literário do
século XIX, o romantismo. Nascido como uma reação à uni-
versalidade do classicismo, o romantismo recorria a hipérbo-
les na exaltação de pretensas características comunitárias.
Apelando ao sentimentalismo, fabricando heróis, descrevendo
paisagens maravilhosas e acontecimentos dignificantes, o ro-
mantismo ofereceu uma poderosa contribuição à afirmação das
identidades nacionais justamente quando a internacionalida-
de se configurava uma tendência irresistível. A depender do
caso, um romântico poderia exaltar a origem comum dos inte-
grantes de sua comunidade nacional ou a fusão de raças e cul-
turas. Enquanto um romântico europeu recorreria às mais an-
tigas mitologias na escolha de seus heróis, um sul-americano
transformaria um negro ou um índio em símbolo do valor de
sua coletividade. Para os românticos, a emoção da verdade
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poética sobrepunha-se ao que era assimilado como verdade
científica, fruto do conhecimento racional.

Na América Latina, as tentativas de reconstruir o passado
prosseguem em ritmo acelerado com os modernistas, a partir
do final do século XIX. A renovação de padrões estéticos, en-
tretanto, não anula a vontade de enaltecer o nacional. As no-
vas técnicas na arte e na literatura põem-se indiscutivelmente
a favor da mesma idéia de valorização do que é percebido como
característica própria e única da comunidade nacional. A críti-
ca dos modernistas aos românticos não incluía condenações a
seu amor à pátria; buscando descortinar um futuro para a na-
ção, empreendiam vigorosas releituras do passado e das tra-
dições, cabendo-lhes, inclusive, papel de destaque no esforço
de reconstrução da memória coletiva, rotulado de preservação
do patrimônio histórico nacional.

Quanto às línguas nacionais, desde o século XIX firma-se a
compreensão de que todas elas decorrem de amplos e varia-
dos intercâmbios e de que as línguas são permanentemente
construídas. Anthony Smith (1995:185) assinala que os filólo-
gos, ao lado dos historiadores, “construíram as bases morais
e intelectuais do nacionalismo emergente”. Mas, revelando o
complexo e profuso intercâmbio gerador das línguas moder-
nas, certamente, o filólogo nacionalista não se via desautori-
zando a língua como um esteio da união de sua comunidade.

A intensidade das mudanças nos vernáculos decorre tanto
da abrangência e da intensidade dos contatos externos quanto
de processos sociais internos. As línguas são particularmente
afetadas pelas alterações dos padrões tecnológicos: os novos
meios de comunicação provocam mudanças tão rápidas e pro-
fundas nos vernáculos que geram dificuldades de entendimen-
to doméstico mesmo entre indivíduos de gerações próximas.
Nas tensões de fronteiras territoriais, a língua, a exemplo de
outros símbolos comunitários, tais como gêneros musicais,
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hábitos culinários e vestimentas, pode deter importância sim-
bólica fundamental para a identificação comunitária, mas tra-
ta-se de uma importância relativa e passageira, não resiste à
tendência de intercâmbio cultural nem aos imperativos da ati-
vidade econômica.

Conforme Hobsbawm, diversas nacionalidades européias

foram reconhecidas antes que uma língua nacional se impu-

sesse a toda a população. Numerosos movimentos de liberta-

ção nacional, em particular os de nações originadas da desa-

gregação do sistema colonial, chegaram a adotar a língua do

inimigo. Líder da revolução anticolonialista na Guiné-Bissau e

no Cabo Verde, Amílcar Cabral considerava a língua portugue-

sa uma das melhores coisas que os colonizadores haviam dei-

xado aos africanos explorados. Um de seus discursos é uma

verdadeira aula acerca da necessidade dos patriotas de domi-

nar a língua do opressor.

A língua é um instrumento que o homem criou através do trabalho,

da luta, para comunicar com os outros. (...) Mas o mundo avançou

muito, nós não avançamos tanto como o mundo. (...) “Satélite na-

tural”, digam isso em Balanta, digam em Mancanha! (...) Como é

que se diz aceleração da gravidade em nossa língua? Em Crioulo

não há, temos que dizer em Português. (...) Há muita coisa que não

podemos dizer na nossa língua, mas há pessoas que querem que

ponhamos de lado a Língua Portuguesa, porque nós somos africa-

nos e não queremos a língua de estrangeiros. (...) Nós, Partido, se

queremos levar para frente o nosso povo, durante muito tempo

ainda, para escrevermos, para avançarmos na ciência, a nossa lín-

gua tem que ser o Português. E isso é uma honra! É a única coisa

que podemos agradecer ao tuga (português), ao facto de ele nos ter

deixado a sua língua depois de ter roubado tanto na nossa terra.6
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Como bandeira nacionalista, a defesa da língua se revela

inócua; o combate aos estrangeirismos no vernáculo não tem

sido mais que um artifício usado por conservadores na disputa

pela legenda patriótica; dessa forma, evitam embates mais

sérios. Em qualquer processo de construção nacional, a língua

que tende a se impor sobre as demais não é a língua dos con-

tingentes mais numerosos ou mesmo a dos mais fortes do ponto

de vista militar, mas a que exprime com maior precisão e obje-

tividade as novidades incorporadas à vida social.
No final do século XIX, ao constatar a perda da influência

mundial de sua língua, colonialistas franceses organizaram
a Alliance Française. Contudo, empreendimentos desse tipo
provaram-se ineficazes para deter a perda de influência do
francês. Hoje, nas ruas de Paris, a juventude recorre cada
vez mais a expressões do inglês. Os jovens bascos e cata-
lães não herdaram de seus avós a mesma resistência ao es-
panhol, apesar de todos os esforços em contrário. Os Esta-
dos Unidos, apontados como a primeira das nações moder-
nas, a despeito de agasalhar variados e numerosos contin-
gentes de imigrantes, aguardaram mais de dois séculos para
tentar formalizar o inglês como idioma nacional. O Estado
norte-americano age pressionado pela necessidade atual de
controlar a legalização de estrangeiros em seu território. Mas
o fato de Nova Iorque ser a cidade que concentra a maior
diversidade mundial de línguas faladas é sempre lembrado
com orgulho pelos norte-americanos.

Quanto ao apego à terra natal, não se trata de um senti-
mento comparável à relação afetiva construída em comunida-
des ampliadas cujos limites territoriais foram estabelecidos de
forma arbitrária, ao sabor de guerras e transações variadas.
No mundo dividido em Estados nacionais, as fronteiras deli-
mitam domínios, não laços sentimentais. É possível falar em
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território de um povo antes do advento do Estado-nação; de-
pois disso, as fronteiras territoriais demandam reconhecimen-
to formal de entidades que encarnam a idéia de ordem interna-
cional. Em cada Estado nacional, cabe aos governantes, com
vistas à mobilização guerreira em defesa do espaço físico, ali-
mentar a noção de que o território nacional é sagrado; o Esta-
do estimula o apego afetivo da população ao território.

A variedade e a intensidade dos fluxos migratórios verifica-
dos antes e depois da emergência das nações mostram que a
afeição à terra dos pais e dos avós não sobrepuja a vontade de
viver melhor.  Não por outro motivo, o lirismo do apego ao
torrão natal aparece precisamente com o deslocamento geo-
gráfico, que propicia condições para a percepção das diferen-
ças entre as culturas. Um poeta exilado na Europa no século
XIX, Gonçalves Dias, criou versos para o hino nacional brasi-
leiro: “nossos bosques têm mais vida, nossas vidas em teu
seio mais amores...” Na era vitoriana, em plena expansão co-
lonial européia e de incorporação ao mercado internacional de
vastas populações da Ásia e África, Lord Acton (2000:34) dizia
que “o exílio é o berço da nacionalidade”. Recentemente, Bene-
dict Anderson (2005:21) assinalou as ambíguas conseqüênci-
as das migrações atuais para o destino do nacionalismo: além
de os Estados, no decorrer do século XX, tenderem a reconhe-
cer a “dupla nacionalidade”, hoje haveria uma tendência ao
“nacionalismo de longa distância e ao seu primo, o naciona-
lismo portátil”. É longe de sua terra que um nacional a reco-
nhece e desenvolve o sentimento de apego ao torrão natal.

5 CARACTERÍSTICAS DA NAÇÃO

A partir deste sobrevôo sobre o sentido dos termos nacio-
nalismo e internacionalismo e considerando o respeitável acer-
vo de conhecimento e reflexões questionadoras acumulado nas
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últimas décadas, é possível extrair algumas conclusões acerca
do significado histórico da comunidade nacional.

A nação pode ser definida como a forma de organização
social e política exigida pela dinâmica do capitalismo avança-
do, que se caracteriza pelo predomínio do sistema produtivo
mundialmente integrado e de valores amplamente acatados.
Portanto, a comunidade nacional se consolida na fase em que
os meios de comunicação e transporte permitem intensiva
circulação de capitais, mercadorias, pessoas, inovações tec-
nológicas, idéias, padrões éticos e morais. A nação não é es-
sencialmente fruto de veleidades exclusivistas, mas filha dileta
da internacionalidade. Sem os arcabouços institucionais (polí-
tico, jurídico, burocrático, militar, educacional e cultural) do
Estado nacional, seria inimaginável o desenvolvimento capi-
talista. Não por outra razão, as entidades conhecidas como
organismos internacionais se empenham na construção e no
fortalecimento das nações: não haveria outra forma de condi-
cionar ao capitalismo sociedades tão diferenciadas. Os aspec-
tos mais significativos dessa decisiva interferência externa nos
processos nacionais, não obstante, são sempre mascarados e
negligenciados posto que arranham a veleidade de autodeter-
minação alimentada pela comunidade nacional.

Do ponto de vista cultural, a nação consagra a idéia de civi-
lização moderna: trata-se de uma comunidade estruturada com
base na convicção de que o progresso é inerente à humanidade
e que a acumulação de conhecimento técnico-científico não
pode ser detida. O ambiente histórico em que desponta a co-
munidade nacional é animado pela descoberta e pela inven-
ção, pelo crescimento exponencial da capacidade de produzir
meios de sobrevivência, pela percepção terrificante da acumu-
lação de meios de destruição em massa, pela transmissão
instantânea e massiva de informações e, finalmente, pelas rá-
pidas transformações sócioambientais. Em outras palavras, o
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ambiente histórico da emergência da nação é marcado pela
crença coletiva na aceleração do tempo histórico. Esse é o
motivo pelo qual a construção da comunidade nacional cons-
titui um processo sempre inacabado; por isso a nação, como
dizia Renan, “é um plebiscito cotidiano”.

A nação não pode ser confundida com formas comunitárias
em que a mudança permanente, progressiva e profunda não
era amplamente assimilada como inerente aos seres huma-
nos. Percebendo o transcurso do tempo como um processo cí-
clico ou linear, as antigas comunidades buscavam reproduzir-
se sem inquietações quanto às novidades espetaculares reser-
vadas pelo futuro; não conviviam com a perspectiva de interfe-
rir de maneira brusca, ampla e irreversível nos domínios da
natureza; não estavam impregnadas pela necessidade de adap-
tar-se continuamente a grandes alterações nos padrões de re-
ferência inerente ao convívio social. O nacionalismo e interna-
cionalismo, categorias inseparáveis, surgem de experiências
vividas e de novas exigências nas relações entre as sociedades
humanas, mas ganham importância, sobretudo, porque simu-
lam alternativas para as angustiantes expectativas da socie-
dade moderna com o que virá; revestem de forma aceitável a
curiosidade permanente do ser humano quanto ao futuro.

A comunidade nacional, anunciada ao longo do século XIX,
se consolida na primeira metade do século XX, quando as gran-

des guerras mundiais permitem a quase toda a humanidade
perceber as espetaculares novidades incorporadas à vida coti-

diana e as coletividades se dão conta de que precisam compe-
tir duramente pelo domínio do conhecimento e pela melhoria

geral das condições de existência. Conformando pulsões an-
cestrais de defesa coletiva, o envolvimento de grandes massas

nas atrocidades acentua os laços internos das sociedades, que
passam a ser reconhecidas como nacionais.

SIGNIFICADOS DO NACIONALISMO
E DO INTERNACIONALISMO
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Ao dizer que a política seria a esperança de um Bem, Aris-
tóteles assinalou que as comunidades estariam sempre na ex-

pectativa de uma vida melhor. A nação moderna persiste nes-
sa expectativa, contudo responsabiliza a totalidade de seus

membros pela construção do futuro, não à divindade ou aos
que exercem o poder em seu nome. O coletivo nacional mobi-

liza suas melhores energias e está disposto aos maiores sacri-
fícios por esse objetivo sagrado. Coube a Benedict Anderson

chamar a atenção para o componente religioso da comunida-
de nacional: a nação, a exemplo de outras formas comunitári-

as ditas primitivas, também busca a eternidade.
Apesar da falta de explicações universalmente aceitas so-

bre as origens e os processos formadores das nacionalidades,
é admissível estabelecer algumas características que distin-
guem a comunidade nacional de outras formas comunitárias
não reconhecidas como modernas. A nosso ver, essas caracte-
rísticas são as seguintes:

a) A nação se organiza para integrar a comunidade global;
sua existência pressupõe determinado grau de subordinação
a um pacto entre Estados nacionais que materializa a ordem
internacional. As organizações internacionais, maiores res-
ponsáveis pela implementação de referências normativas e
padrões de procedimento público na vida moderna, assumem
papel crucial na configuração das nacionalidades. A preten-
dida autodeterminação nacional é necessariamente mantida
em rédeas bem curtas.

 b) A nação promete a todos a igualdade de direitos; a co-
munidade nacional é constituída com base na expectativa de
convivência respeitosa e satisfatória entre seus membros. Tal
expectativa alimenta o desejo dos segmentos menos aquinho-
ados e mais vulneráveis de integrar a comunidade nacional.
Longe de ser uma construção exclusiva das elites, a nação é
também forjada na luta dos socialmente discriminados.
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c) A nação é uma comunidade estreitamente vinculada a
um poder político; a legitimidade desse poder deriva de sua
capacidade de encarnar a vontade de todos e de alimentar a
expectativa de uma vida melhor. Sem que pelo menos uma
parcela ponderável da comunidade nacional se perceba re-
presentada no poder e tenha seus anseios contemplados, o
Estado nacional não teria como se defender de desafios inter-
nos e externos.

d) A nação persegue sistematicamente a construção de mar-
cas capazes de distingui-la como entidade única, mas revela
extraordinária capacidade de admitir a diversidade em seu seio.
O Estado é o principal promotor daquilo que é muitas vezes
designado como sentimento nacional, mas não o único. Os pro-
cessos constitutivos desse sentimento refletem a disputa entre
os variados interesses presentes na comunidade nacional.

Essas características da nação serão abordadas detalhada-
mente nos próximos volumes de Tensões Mundiais.

SIGNIFICADOS DO NACIONALISMO
E DO INTERNACIONALISMO
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1 INTRODUCTION

The frequent use of certain words in political debate seems
to correspond to a lack of precision in their meanings. This is
the case of the term ‘nation’ and its countless derivatives, ‘na-
tionality,’ ‘nationalism,’ ‘nationalization,’ ‘internationality,’ etc.,
whose acceptance varies with the intent of those who use them.
If one takes into account that associated categories such as,
‘international order,’ ‘international community,’ ‘international
security,’ ‘international law,’ are very much a part of the every-
day life of modern society even though they are difficult to con-
cretize, then one gets an idea of the fog that envelopes funda-
mental aspects of our modern communities.

In this article, we comment briefly on the meanings that
nationalism and internationalism have acquired in the last few
centuries. At present, dictionaries and common sense describe
them as opposites.  Stigmatized after the Second World War as
an aggressive and exclusivist feeling, nationalism is unders-
tood today by many as an anachronism encouraged by ba-
ckward minds. On the other hand, internationalism, whether
or not backed by revolutionary proposals, has been looked upon
sympathetically since the nineteenth century because of its pro-
mise of understanding, respect, development, solidarity and
harmony among human societies.

In reality, both terms reflect different doctrines and political
anxieties, cultural preferences and even artistic tendencies. A

Meanings of ‘Nationalism’
and ‘Internationalism’
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MEANINGS OF ‘NATIONALISM’
AND ‘INTERNATIONALISM’

‘nationalist’ can be  someone who supports the assertion of
‘national identities’, or who leads anti-imperialist movements,
who fights for the development of his/her country or who de-
votes energy to the supremacy of his/her ethnic group over ri-
val groups. Expansionist and authoritarian movements such
as those of Nazi Germany or Fascist Italy are usually designa-
ted as nationalist, but even a peaceful artist impassioned by
the beautiful things of his/her country can also be described in
the same way. Similarly, an ‘internationalist’ can be someone
who tries to establish the moral and legal bases of capitalism
or equally someone who fights for its destruction. The term can
be applied to the promises of peace of such a conservative en-
tity as the United Nations or to a movement of opposition, such
as the World Social Forum. A cosmopolitan musician, who is
open to influences from various cultures, easily receives the tri-
bute of being an internationalist. Many times, those who call
themselves ‘internationalists’ are merely affecting ‘cosmopoli-
tanism.’ The expressions ‘national level’ and ‘international le-
vel’ demonstrate, besides grammatical incorrectness (in Por-
tuguese), the willingness to impose a hierarchy that is not in
the least convincing.

Tom Nairn (1995: 284) observed that it is easy to identify a
tendentious proclivity towards nationalism but not internatio-
nalism: “A nationalist (even a pan-nationalist), by definition,
speaks from somewhere; the internationalist speaks (or clai-
ms to speak) from nowhere in particular.”

Taken seriously, the claimed reciprocal opposition between
nationalism and internationalism does not promise a glowing
future for humanity, according to Gellner (1983:52): “Internati-
onalism was often predicted by the prophets and commenta-
tors of the industrial age, both on the left and on the right, but
the very opposite came to pass: the age of nationalism.” Nairn
(1995:285), who sees himself in opposition to Gellner’s way of
thinking, observed the same: “In fact, the overwhelmingly do-
minant political byproduct of modern internationality so far has
been nationalism.”
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In the role of Gellner’s “prophets and commentators” today
one can include academics, pacifists, religious leaders, revolu-
tionaries, environmentalist, and officials of multilateral agen-
cies, non-governmental organizations and multinational busi-
nessmen. Believing that the war is not inherent to human ex-
perience and that humanity can get rid of wars, all carry the
flag for the values supposedly implicit in ‘internationalism.’
Promises of mutual respect, solidarity and harmony among
national communities are always easily appropriated by diffe-
rent political discourses. In a world organized into nation-sta-
tes, who would be served by negating nationalism? For what
reason do international organizations, whether or not domina-
ted by great powers, encourage the growth of national pride?

The major difficulty in comprehending nationalism and in-
ternationalism is to be found in the enigmas surrounding the
national community. Because of the great affection and extre-
me antipathy that it evokes, this entity persists in defying all
who would attempt to explain it. As Hobsbawm (1990) under-
lined, it is not enough to say that the nation is a historical no-
velty or that it is the product of specific conjunctures; it is ne-
cessary to unveil the mysterious processes that gives it such
decisive weight in present human circumstances. Each nation
results from unique experiences and comparisons between na-
tions can raise more problems than convincing explanations.
These risks have been well commented upon beginning with
the publication of the research of Miroslav Hroch (1985) on the
formation of Central and Eastern European nations. Twenty
years after writing an influential book on the theme, Benedict
Anderson pointed to the persisting failure to recognize the ori-
gins of and controversies over the future of the nation: its glo-
bal diffusion is now interpreted by “the malignant metaphor of
metastasis as well as under the smiling signs of identity and
emancipation.” 1

In the case of Anderson, the controversies literally begin wi-
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MEANINGS OF ‘NATIONALISM’
AND ‘INTERNATIONALISM’

thin the family. Not having Benedict’s concern with complex
modern cultural processes, brother Perry explored ‘internatio-
nalism’ and took as his point of departure the idea that the
nation was a ‘popular community’ conceived in the rebellion of
the North American colonies and in the French Revolution., he
saw this form of communitarian organization as inspired by
natural law and the Enlightenment and having been born with
‘universalistic’ pretensions. Perry Anderson (2002:6) states that,
“historically”, the term ‘internationalism’ can be applied to all
perspectives and practices that tend to transcend the nation.
Would all imperialisms and the great religions be, therefore,
internationalist? In spite of its ‘perspectives and practices’
would the United States be ‘internationalist?’ Benedict Ander-
son (2005) is not surprised that this nation with its imperial
vocation is “crushingly” nationalist. If one takes into conside-
ration continuing market integration and the growing percep-
tion of national frontiers as imaginary lines, is it possible today
to find ‘perspectives and practices’ that do not transcend the
national community?

In this essay, we try to demonstrate the tight links between
nation-building and the global relationships established by Sta-
tes and an unending range of actors from every continent. Na-
tionalism is incomprehensible without internationalism and
vice-versa; it does not make sense to talk about internationa-
lism without the existence of nations and the so-called inter-
national order would not be practicable without nation-states.
We sustain that the ‘internationality’ of economic production,
the growing diffusion of the norms and values inherent to mo-
dernity and the advent of instantaneous communication throu-
gh the Internet, supposed to be out of the control of the establi-
shed powers, do not take away from the importance of the na-
tion. On the contrary, they demand its existence and lend it
increasing significance. The scarce attention paid to the role of
‘internationality’ in the formation of national communities
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constitutes a serious weakness in the literature on the nation.
The so-called multilateral organizations, driven by ‘internati-
onalist’ premises, assume an important role in the configura-
tion of nationalities.

Nationalist and internationalist doctrines preceded nati-
ons, but it is not reasonable to put into a common grave the
‘nations,’ ‘clans’ and ‘peoples’ referred to by the natural law
jurists of the sixteenth and seventeenth centuries along with
the communitarian organization configured in the nineteen-
th and twentieth centuries. Those who define the nation on
the basis of such falsely ‘objective’ criteria as common lan-
guage, territory, history and culture do this. Hobsbawm
(1990) compared the utility of this practice to the shape of
clouds for guiding travelers.

Finally, we side with those who do not believe that a nation
forms a State for itself.  For us, the nation is the modern politi-
cal power that, all the while looking for internal and external
recognition, necessarily engages in nation-building; in this task,
it encounters various partners and rivals.

2 THE ORIGINS OF THE TERMS

It is only since the nineteenth century that the terms ‘nati-
onalism’ and ‘internationalism’ occur frequently in western
political vocabulary. Raoul Girardet (1996:11) noted that term
‘nationalist’ was already in use in England from 1715 but was
ignored in the editions of the Encyclopaedia Britannica publi-
shed between 1902 and 1910. Searching through old dictio-
naries, Hobsbawm (1990:36-39) concluded that the word ‘na-
tion’ was used up until the end of the nineteenth century to
designate a group of inhabitants of a certain region or king-
dom. The root of ‘nation’ was nascimento or birth, that is, its
origins were in the family, lineage or ethnicity. Little by little
the word became associated with a population ruled by a po-
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litical power, or rather, a group of citizens of a State. The term
‘nationalism’ was intensively adopted just after World War I,
which redesigned the map of the world on the basis of the
nationality principle. After that, rulers were perceived as legi-
timate in the measure they defended national interests and
new anti-colonial movements gained ground by feeding so-
called nationalist sentiments.

Meanwhile, explanations on the origins of these terms make
allusions to times long past and also show a stubborn lack of
precision in their definition. If some look at the terms as novel-
ties arising out of the Enlightenment and the emergence of Na-
tion-States, others situate them in the twilight of the time: they
would have the germs of internationalism existing in vanished
social forms of organization, in the ancient universal religions,
in the great empires, in the alliances among the Greek city-
states and even in tribal agreements. Alessandro Campi (2006),
a historian of political theory who has studied lexicography, is
not alone in saying that the term “nation” in western culture
has inherited from the Old Testament the idea of a primordial
universalism. Ricardo Seitenfus (2004:XXV) thinks that “inter-
national relations, understood as the contacts between soci-
ally organized groups, dates from the beginnings of humanity.”

This voyage to epochs long past is very visible in the writin-
gs of those who attribute the creation of international law to
the jurist-philosophers of the sixteenth and seventeenth centu-
ries. Concerned with the negative consequences of the bloody
conflicts over ever-increasing trade, the jurists attempted to
formulate normative frameworks for agreements between so-
vereigns who were not always sensitive to the demands of Eu-
ropean merchants for the geographic expansion of their affairs.
Signs that the religious wars had lost legitimacy were eviden-
ced in the Council of Constance (1414-1418) in spite of Pope
Alexander VI’s end-of-century papal bulls, Inter Coetera, which
assured the faithful that the defeat and submission of barba-

MEANINGS OF ‘NATIONALISM’
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rous nations would please God. The massacres promoted by
Christian rulers after the Reformation, the questioning of the
Roman Catholic Church as the universal legitimator of power
and the intensification of contacts between European and di-
verse cultures made it imperative to establish universal rules of
behavior, values and laws. When Erasmus of Rotterdam (1467-
1536) and Thomas More (1478-1532) wrote their principal
works, what became known as modern civilization was just
coming to life.

Progress in marine technology made possible the increasing
expansion of commerce and the introduction of firearms fun-
damentally changed the defense systems of the established
powers. Military organization tightened its connections with
technology and the training of combatants became more spe-
cialized. Machiavelli (1469-1527) demonstrated that troups
made up of individuals mobilized to defend their own commu-
nity were immensely superior to costly contingents of merce-
naries. The discussion over the right to make war developed
parallel to the regulation of private property. Also waiting their
turn were the system for insuring the transport of merchandise,
the recognition of currencies, the validity of financial contracts
and the standardization of weights and measures. Schemes for
the protection of transborder trade between states such as the
Hanseatic League had become obsolete and England’s growing
naval power fomented disrespect for any maritime restriction.
Commercial development required the adoption of norms and
principles that today are denominated ‘international.’

Among the jurists who gained notoriety, after the fact, as
fathers of international law were Alberico Gentili (1552-1608)
and Hugo Grotius (1597-1645). Both their life stories make vi-
sible not only the widespread circulation of goods, people and
ideas but also the non-existence of the notions of national loyal-
ty and attachment to fatherland at the dawn of the modern era.
Gentili, an Italian refugee in England, gave his services to the
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French and Spanish; Grotius, a Dutchman, served the Swedish
and the French.2  Both tried to establish norms and principles
for trade and for harmonious co-existence in Europe. To classi-
fy their prescriptions as ‘internationalist’ is to negate the time
frame of the nation and internationalism. In the wake of Ma-
chiavelli, these intellectuals refuted the notion that only God
could authorize war. By basing the legitimacy of violence on
the natural order of things or human nature, they had in mind
the society of their times but they also worked with the con-
cepts of ‘clans’ and ‘peoples’ inherited from Antiquity and the
medieval world, when community organization was defined
by easily recognizable direct descent. They did not reckon with
the progressive and profound changes that private enterprise
and society were undergoing. Theorizing the legitimacy of bloody
conflicts, they adapted the idea of the just war established by
Saint Augustine to an environment in which State power presi-
ded over an explicit relationship with the Divine. Without a doubt,
the fathers of international law did not act within the context of
nor according to the values of the community, tied tightly to
state power, that centuries later would be called the nation.

After more than one hundred years, during the Enlighten-
ment, the interest for peace among civilized peoples was un-
derstood as a moral exigency. A proposal of the ‘international’
type, Proposal for a Perpetual Peace in Europe, was elaborated
in 1713 by Charles Irénée Castel (1658-1743), the celebrated
Abbé Saint-Pierre. It put forward the creation of a league of
sovereigns along with a tribunal with the authority to decide
disputes and also a permanent congress. The cosmopolitan
morality of Voltaire (1694-1778), his attacks on war, the satire
with which he treated patriotism along with his defense of to-
lerance were seen as internationalist manifestations as was
the essay of Kant (1724-1804), which forecast the arrival of
Republics, the cessation of rivalry among principalities, the di-
sappearance of wars, proclaimed as the expression of barba-
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rism or incivility. The fact that Kant’s essay had a similar title
to that of the Abbé Saint-Pierre shows the civilizing function
of life and death conflicts: these thinkers’ ideas responded to
the desire to avoid human bloodshed. In the distant past, bloo-
dy conflicts were thought of as inherent to the human conditi-
on; in the civilized word, they were seen as the manifestation
of irrationality.

The expression, civilized nation, would be used in 1776 in
the Declaration of Independence of the United States, not as
description of themselves but in order to stigmatize the barba-
rity and incivility of the British Empire:

(The King of England) is at this time transporting large armies of

foreign mercenaries to complete the works of death, desolation,

and tyranny, already begun with circumstances of cruelty and perfi-

dy scarcely paralleled in the most barbarous ages, and totally unwor-

thy the Head of a civilized nation.

The thirteen colonies saw themselves as a federation of sta-
tes, not as a nation or country. One of their most serious grie-
vances was the fact that the Empire had made the free circula-
tion of foreigners and their naturalization difficult: the United
States was born as an open territory. The patriotism of then
was understood as having to do with the capacity of self-go-
vernment rather than with the defense of frontiers. It is difficult
to accept that the national community was a North American
creation because, despite the proclaimed liberty and equality
of rights among men, slavery was maintained. Nevertheless,
the founding act of the United States announced one of the cen-
tral aspects of the communitarian organization later recogni-
zed as national: its natural or sacred characteristic. The
community’s right to exist would come from natural law, the
work of the Creator. The inalienable right to life, liberty and the
pursuit of happiness was guaranteed by the Supreme Being.
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Well before the word ‘international’ circulated for the first
time, a disciple of Gentili, Richard Zouche, ordained the ex-
pression inter gentes in a reference to Sovereign States.3  The
expression, international law, was invented only in 1789 by Je-
remy Bentham (1748-1832), who was trying to establish the
principle of laissez-faire. (Later, international law denoted a
specific faculty within European universities.)

In the same year of 1789, the Third Estate (common people
and bourgeoisie) in France proclaimed itself as a National As-
sembly. It assumed command of a Revolution that reflected
universalistic concerns. In the heat of the debates, the word
‘nation’ was accorded maximum dignity even though it did not
describe the France of then, which was composed of imprecise
borders and regions with different languages and cultures. For
‘nation’, the revolutionaries meant the collectivity of humans,
who by nature were born free and equal; a collectivity whose
destiny could not be other than a just society.  The Declaration
of the Rights of Man and the Citizen, just as the Declaration of
Independence of the United States, universalized and naturali-
zed explosive but well understood social and political needs.
The second article pleaded that the object of all political asso-
ciation is the conservation of the natural and inalienable rights
of humankind which are liberty, property, security and resis-
tance against oppression.

Still, for along time, the national community was confoun-
ded with the clans and peoples of the Natural Law philoso-
phers. The conference paper presented by Pasquale Mancini
(2003:63) at the University of Torino in 1851, Del principio de-
lla nazionalità come fondamento del diritto delle genti (The
Nationality Principle as the Basis of the Rights of Peoples), re-
veals the difficulty in admitting that the nation was the fruit of
a historical process:
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Gentlemen, in the dawn of life, a certain ray of light illuminated

human intelligence. What were the first understandings acquired,

the first emotions that were felt in the first human heart? To know

and love one’s parents , the house or the hut in which one lives, the

walls of the village where one is born, the people with whom one

lives. These childish instincts are the germ of two powerful tenden-

cies in the adult, especially two natural laws, two eternal forms of

human association: the family and the nation. Both are daughters

of Nature itself and not of art, inseparable companions of the social

human, even where domestic or patriarchical society does not let

even the initial distinct element of political society be seen; both

have holy origins because both are equally eloquent revelations of

the destiny of creation, of the natural and necessary constitution of

humanity. In its primitive beginnings, the nation cannot be other

than one’s family, which expands by descent and by generations

over the territory it occupies or is an association of families united by

the religion of its households.

Mancini (2003:54-69), a Sicilian persecuted in his home land,
became famous for introducing nationality as a legal principle;
he sustained that “in the genesis of international law, the nati-
on and not the State represented the basic unit, the rational
monad of science.” He believed that among the permanent pro-
perties of the nation—the perpetual form of human associati-
on—were its ties to a physical space, to a race, a language, a
history, customs, laws and religions. Inspired by Hobbes (1588-
1679), he pointed out that “of all the ties to national unity, none
were stronger than language,” given that the Word awakened
“the activity of Reason.” Possibly because of his condition as
political refugee in Piedmont, he affirmed, in accordance with
Rousseau (1712-1778) that the right to nationality was some-
thing so natural as to be confounded with individual liberty:
“nationality is nothing if not the collective explanation of liber-
ty and, is, however, as liberty, a holy and divine thing…Whoever
elevates war to this right destroys liberty itself.”
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The ideas of Mancini are not far from the most advanced
propositions of his time. In Considerations on Representative
Government, John Stuart Mill (1806-1873) also believed that
it was necessary that State frontiers correspond to the fronti-
ers of nationalities in order to guarantee the freedom of insti-
tutions. This insistence on the establishment of national fron-
tiers, less subject in principle to alteration by aristocratic alli-
ances, responded to the demands of an intensifying commer-
ce and to the necessity to control the, even then global, mas-
sive movements of people. Mancini and Mill lived during the
time in which the rapidity of communications between dis-
tant societies, the changes in productive systems and the co-
llective acceptance of new values made them believe that all
that was solid was vanishing, including the old forms of legi-
timizing political power.

Mancini gave his conference paper when the first of a series
of Universal Expositions was happening in London. These were
huge commercial fairs showing the unlimited and unbelievable
human capacity to transform the world, to uncover the secrets
of Nature, and to produce novelties such as machines, manu-
factured goods, new techniques and productive processes as
well as artistic endeavours. The enormity of the fair sponsored
by Prince Albert, the husband of Queen Victoria, served as well
to demonstrate British hegemony in the rapidly industrializing
world. This was not an event organized by a group of nation-
states but an imperial initiative backed by other imperial po-
wers and some commercially important ex-colonies. In any
case, the official name of the fair, Great Exhibition of the Works
of Industry of all Nations was hugely suggestive: Great Britain,
a reference for modernity due to its parliamentary system, its
contributions to science and its actions against the internatio-
nal traffic of slaves while maintaining unequalled military mi-
ght, presented itself as the show case of the potential of emer-
ging national communities.
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3 PROLETARIAN INTERNATIONALISM

In 1848 when Marx (1818-1883) and Engels (1820-1895)
wrote the Communist Manifesto, the notion that national sta-
tes would be the only entities effectively recognized as civili-
zed and modern had not yet been assimilated. A few years
later,  Lord Acton (1834-1902) would classify nationality
among the three modern attractive as well as threatening ide-
as, the other two being egalitarianism and the abolition of
private property.   Undervalued by the communists as a por-
tent of the future, nationality was treated by conservatives as
a subversive proposal.4

 Marx’s and Engels’ call for the union of proletarians from
around the world  to abolish property and their affirmation that,
like capital, workers did not have a homeland became the pas-
swords for the profession of an internationalist revolutionary
faith that promised a world without private property. In dyna-
mic expansion, capital did not recognize frontiers and workers
were in permanent international and intercontinental migrati-
on. The epoch was one of rapidly growing rural exodus and the
major industrial centers were multi-ethnic, multi-lingual and
mixed diverse customs. Any appeal to the proletariat had ne-
cessarily to go out in many languages. For the authors of the
Communist Manifesto, the nation was an anachronism suppor-
ted by the bourgeoisie and was condemned to an inescapable
defeat. The tendency of the proletariat towards solidarity and
its promotion of a universal redeemer came from the fact that
it was a class with nothing to lose and everything to gain by its
union. Class consciousness weighed more than other emotio-
nal ties, including those of nationality.

The relationship between workers’ struggles and nationa-
list demonstrations would, for a long time, be at the heart of
the heated debates engaged in by the socialist movement.
Should communists carry national flags? If so, how would they
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identify their preferred allies? Could the socialist revolution, with
its global character, mobilizing workers from all over the world,
be realized in one country only? Should a class conscious pro-
letariat participate in national armies led by a bourgeois politi-
cal power? Should the international association of workers
admit individual branches or nationally organized parties?

The proposals on the national question based upon the
works of Marx were essentially elaborated in regard to the
tactical problems of the revolution. Marx and his admirers
avoided conceptualizing the nation and connecting it to soci-
al transformation and the class struggle. The easy way out
prevailed: the word was referred to in its descriptive rather
than substantive form. There would be two nationalisms and
two internationalisms, the proletarian and bourgeois forms,
the good and the bad. However, the importance of the natio-
nal community in the political game imposed itself and com-
munists took positions on specific questions, such as support
for the national struggles of the Irish or Poles and national
liberation movements in the colonies.

René Galissot observed that the socialist movement gave
more attention to the national question only in the first deca-
des of the twentieth century under the impact of the war that
affected all of humanity.5  Above all, the works of Kautsky, Otto
Bauer, H. Springer, Lenin, Rosa Luxemburg, Antonio Gramsci
and Stalin are noteworthy. Among them all, Stalin (1878-1953)
was the most influential even though the most superficial (or
maybe because of this). For many decades, his text, Marxism
and the National Problem—written  between 1912 and 1913 on
the eve of the great sacrifice and in the heat of battle against
the Austrian Marxists particularly Otto Bauer (1881-1938)—it
became an important reference for militant communists. Bau-
er (1979:7) insisted that modern nations were “communities of
character born out of communities of destiny.” Sustaining that
Jews formed a nation, he negated the defining importance of a
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bounded territory. Stalin (1979:7) defined the nation as being a
“stable community, historically formed, with a language, terri-
tory, economic life and a psychology, manifested in a commu-
nity of culture.” The absence of any of these distinctive elements,
according to Stalin, was enough for a community to cease being
a nation. Bauer emphasized the perception of a common future
among the inhabitants of a nation; Stalin argued in an ortho-
dox manner for the rapid extinction of this type of community.

The First International founded in 1864 admitted only indi-
vidual branches, without taking nationality into consideration,
but this was not an expression of a theoretically based position
regarding the historical significance of the emerging national
community. Encountering serious resistance in all countries was
the idea that each State would correspond to a nation and that
its citizens would have obligations not towards the bourgeois
State exactly but to the fatherland, owing a blood tax consis-
ting of compulsory military service.  The great mass of workers
who were poor, unprotected, isolated and illiterate and without
the prospect of a better life did not reveal any particular spiritu-
al identification with the wider community.

The considerable potential of mobilizing under national fla-
gs was apparent to the American creole elites, mainly educa-
ted in Europe, but the structuring role of the nation in modern
culture and politics was still clouded. Important ex-colonies,
like the United States and Brazil, preserved slavery and harbo-
red considerable internal regional differences. Africa was still a
continent to be conquered in the name of civilization and Asia
was making its first contacts with modernity. To be precise,
none of the countries that today figure on a list of old nations,
including those that had obtained political unity, had built a
national identity. Significant cultural diversities persisted and
many borders were insecure.

In 1868, after conceiving an International Fraternity, Baku-
nin (1814-1876) founded the International Alliance of Soci-
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al Democracy. Hoping to reunite the national federations of
anarchists, this Russian expatriate in Switzerland did not
take into account that, had his initiatives gone forward, they
would have validated the division of militants according to
diverse nationalities.

The fact that the Second International (1889-1913) was also
composed of national parties showed that the communists and
anarchists had understood the force of the emergent nation;
whether consciously or not, they contributed to the process of
workers’ national identification. This prefigured the conflict in
which hundreds of millions of uniformed workers would fight
each other tooth and nail for the honor of their nations. After
this, the communist parties had no way to abstain from parti-
cipating in the bloodbath in the name of the fatherland. In the
following decades, the involvement of communists in their na-
tions provoked irreparable damage to the socialist dream.

The Third International (1919-1943) continued to admit na-
tional party branches but this reflected an absolutely new situ-
ation: with the rise of the Soviet Union, which claimed to be a
multinational State, the internationalism of class became trans-
lated into the defense of the great socialist fatherland. Isolated,
in exile in Mexico, Trotsky, called for the formation of the Uni-
ted Socialist States of Latin America but the prevailing tenden-
cy among  continental communists was for a growing involve-
ment in national affairs. The cross-border understanding of the
exploited classes ran up against the extraordinary cohesive
potential of nationalist feeling.

4 STUBBORN INCONSISTENCIES

With the enormous massacres of the twentieth century, when
millions were immolated on the altar of the fatherland, the word
‘nation’ became largely used to designate a community repre-
senting civilized society. Through the life and death battles wide-
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ly publicized in newspapers, radio, cinema, and books transla-
ted into many languages, a good part of humanity became aware
of distant places and different cultures and was induced to si-
tuate itself in the great world mosaic.

Before the First World War, the use of the words, ‘national’
and ‘international’ was limited, even in far-reaching treaties,
such as the one signed in Berne in 1874 out of which the Uni-
versal Postal Union was established. The need to regulate com-
munications, dictated by the global expansion of private enter-
prise made the signatories admit something that was unthinka-
ble before: the free circulation of postal correspondence in their
territories. All of the clauses in the Treaty of Berne refer to coun-
tries and governments: the nation had not yet imposed itself as
a term of basic reference. In the text of the Paris Convention for
the Protection of Industrial Property, agreed in 1883, the signa-
tories also appear as “countries that constitute themselves in a
Union.” The expression international union is avoided and the
word ‘national’ is used to indicate an inhabitant of a country or
a person subordinated to the government of a country.

In the torrent of treaties, conventions, agreements and pro-
tocols signed immediately after the First War, the references to
the national community became obligatory, superseding by a
large measure those to states, countries and governments. This
begins with the treaty that gave rise to the League of Nations in
1919. The global entities did not only institutionalize the term
‘nation’ and its derivatives but also the principles and values
that ruled the relations between the diverse Nation-States. The
thick tapestry of more than forty thousand international treati-
es, the majority of which accompanied by an international or-
ganization, make up what is known as international order,
outside of which no nation can be recognized.

One of these organizations serves as an example of how the
national community, which pretends to be a sovereign and au-
tonomous State, appears absolutely conditioned by external
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decisions even in the most particular and relevant aspects re-
lated to its social relations. We are talking about the Internati-
onal Labor Organization (ILO), created by the Peace Conferen-
ce after the First World War. The protocol establishing this en-
tity which is an integral part of Chapter XIII of the Treaty of
Versailles states that if any nation does not adopt humane
working conditions, this omission will constitute an obstacle
to the efforts of other nations that wish to better the conditions
of workers in their own countries. Can there be a more direct
way to make explicit the ‘internationality’ of the nation? The
ILO was established on the principle that a universal and per-
manent peace can only be based upon the prevalence of social
justice for everyone and, because of this, it takes on the task of
orienting changes in work relations over the whole planet.

Integrated into the United Nations since 1945, the ILO occu-
pies itself with proposing international labor norms, with pro-
moting the development of its member nations and with inte-
racting with employer and labor organizations. Its large agen-
da includes technical cooperation for the training and recycling
of professionals; the enactment of full employment policies and
incentives for entrepreneurialism; the improvement of mana-
gement and working conditions; the expansion of cooperati-
ves; the promotion of job security and so on. Current strategic
objectives are set out as follows: to promote the fundamental
principles and rights of labor through a system of supervision
and the application of norms; to promote better job opportuni-
ties and income for women and men under the conditions of
free choice and dignity; to extend the coverage and efficiency of
social security and to fortify the dialogue between bosses,
workers and government.

Today, dictionaries of the most diverse languages persist in
negating that the nation is a recently consolidated historical
entity and in perpetuating the idea that it results from the natu-
ral condition of mankind. The nation is almost always presen-
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ted as a community established in a fixed territory whose mem-
bers share common roots, traditions, language, culture, aspi-
rations and attachment to the homeland. In relation to the
nineteenth century, the novelty is that racial origin and reli-
gious affiliation is no longer included among the distinctive
attributes of nationality. As for ‘nationalism’ and ‘internatio-
nalism’, they are treated as doctrines and movements: the first
exalts the characteristics of a national community and pro-
claims its sovereignty; the second pleads for understanding
and solidarity among nations to the detriment of national
egoisms.  ‘Nationalism’ is also described as the manifestati-
on of passionate feelings for the homeland, a term that in the
past was associated with the place of origin, the land of one’s
fathers, but today serves mainly as a substitute for nation.
Many dictionaries register the words xenophobia and separa-
tism as synonyms for ‘nationalism.’

Such definitions conceal the inherent complexity of the phe-
nomena in question. The harking back to historical origin and
tradition does not take into account that interpretations of the
past are necessarily related to the injunctions of the present
and look toward the future. It overlooks the fact that traditions
are encouraged or despised depending upon the outcome of the
clash of social interests. Nothing is sacred just because it is
ancient or inherited; tradition is approved to the extent that it
serves to preserve or break the social order. Those who exerci-
se or want to exercise power arm themselves with the traditi-
ons they feel most appropriate.  Ernest Renan (1823-1892), one
of the pioneers in the study of the nation as a historical product
and not as a consequence of natural processes, points out that
nations demand forgetting; that is, the collective national me-
mory is fundamentally made up of remembrances, which are
selective and useful to the pretensions of the present.

Those interested in the construction of a nation elaborate
and disseminate the most convenient references to the past.

MANUEL DOMINGOS

MÔNICA DIAS MARTINS



131
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

There is no better example of this than the propensity of the
most noted artistic-literary movement of the nineteenth cen-
tury, Romanticism. Born as a reaction to the universality of clas-
sicism, Romanticism used hyperbole in its exaltation of pre-
tentious communitarian characteristics. By appealing to senti-
mentalism, by manufacturing heroes, by describing marvelous
landscapes and pompous events, Romanticism contributed
powerfully to the assertion of “national identities” just when
internationality showed itself to be an irresistible trend. De-
pending upon the case in point, a romantic could either exalt
the common origin of the members of a national community or
the fusion of races and cultures. While the European romantic
harked back to the most ancient mythologies in his choice of
heroes, the South American romantic transformed the Negro or
Indian into a symbol of valor for his community.  For the Ro-
mantics, the emotion of poetic truth superimposed itself on
scientific truth, the fruit of rational thinking.

In Latin America, the attempts to reconstitute the past ac-
celerated along with the rise of the Modernists at the end of the
nineteenth century. The revision of aesthetic standards, howe-
ver, did not stop the drive to exalt the national. New techniques
in art and literature were, without a doubt, put to the task of
enhancing what was perceived as the sole and unique charac-
teristic of the national community. The Modernist criticism of
the Romantics does not include a condemnation of their love of
country. Trying to unveil the nation’s future, the Modernists used
a vigorous rereading of the past and of traditions and gave to
them the most important role in the effort to reconstruct the
collective memory. This was labeled as the preservation of the
historical national patrimony.

In respect of national languages, it was understood from
the nineteenth century onward that all languages were deri-
ved from vast and varied interchanges and that they were per-
manently under construction. Anthony Smith (1995:185) po-
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ints out that the philologists alongside the historians built the
moral and intellectual bases of emerging nationalism. Yet,
having revealed the complex and profuse interchanges of mo-
dern languages, the nationalist philologist certainly did not
see himself as casting doubt upon language as a prop of the
unity of his community.

The intensity of variation in languages occurs as much from
the widespread usage and intensity of external contacts as from
internal social processes. Languages are particularly affected
by technological change: new means of communication pro-
voke such rapid and profound modifications as to generate in-
ternal difficulties of understanding even among individuals of
the same generation. In boundary disputes, language, as well
as such other community symbols as music, eating habits and
costumes, can have a fundamental symbolic importance for
community identification, but we are dealing with a relative
and passing importance because language cannot withstand
the propensity for cultural interchange or the imperatives of
economic activity.

Hobsbawm described how diverse European nationalities
were recognized before a national language was imposed upon
the whole population. Numerous national liberation movements,
in particular those originating out of the breakup of the coloni-
alism, adopted the enemy’s language. Leader of the anti-colo-
nial revolution in Guinea Bissau and Cape Verde, Amílcar Ca-
bral thought that the Portuguese language was “one of the bet-
ter things” that the colonizers had left to the exploited Africans.
One of his speeches is a real lesson on the necessity for patri-
ots to dominate the language of the oppressor.

Language is an instrument created by man through work, through

struggle, in order to communicate with others....But the world has

advanced a great deal, we have not advanced as much as it has….

‘Natural satellite,’ can this be said in Balanta or Macanha?... How do
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we say ‘acceleration of gravity’ in our language? In Creole, we can’t,

we have to say it in Portuguese….There are many things we cannot

say in our language yet there are people who would have us put

Portuguese to one side because we are Africans and we don’t want

the language of foreigners….We, the Party, if we want to move our

people forward, for a long time yet, in order to write, to advance in

science, our language must be Portuguese. And this is an honor!

And the only thing we have to thank the tuga [slang for the Portu-

guese] for, the fact that he has left us his language after robbing us

so much of our land.6

To defend the mother tongue as a nationalist virtue is harm-
less. The fight against the use of a foreign vernacular is nothing
more than an artifice used by Conservatives in the dispute over
patriotic mythology. This being so, more serious conflicts are
avoided. In any process of nation-building, the language that
tends to impose itself over others is not the language of the
majority or even of the most militarily powerful but rather the
one that expresses with greatest precision and objectivity that
which is new in the social life.

At the end of the nineteenth century, conscious of the loss
of influence of their language in the world, French colonists
organized the Alliance Française. Activities of this type pro-
ved to be ineffective to deter the loss of impact of French. To-
day, in the streets of Paris, young people resort to English ex-
pressions. Young Basques and Catalans have not inherited the
same resistance to Spanish as their grandfathers, despite all
the efforts to the contrary. Signaled out as the first among
modern nations, especially having sheltered various and nu-
merous contingents of immigrants, the United States took
more than two centuries to formalize English as the official
language.  The North American state acted under the present-
day pressure of having to legalize the foreigners in its terri-
tory. But the fact that New York is the city where the greatest
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diversity of languages is spoken is always remembered with
pride by North Americans.

As far as attachment to the mother land is concerned, this
sentiment cannot be compared with the affective relationship
built up in large communities whose boundaries have been es-
tablished arbitrarily through war or various transactions. In a
world divided into nation-states, borders denote dominium not
sentimental ties. It is possible to speak of  a people’s territory
before the arrival of the Nation-State; after this, frontiers nee-
ded to be recognized formally by the entities that embodied the
idea of international order. In each national State, it is up to the
rulers to promote the notion that the national territory is sa-
cred as a justification for military readiness in its defense and,
in this way, stimulate popular emotional attachment to it.

The variety and intensity of immigration before and after the
emergence of nations show that the forbears’ affection for land
does not prevail over the desire to live better. For no other rea-
son, the lyricism over love of country seems precisely linked to
geographical dislocation, which propitiates the conditions for
appreciating differences in cultures. Exiled in Europe in the ni-
neteenth century, the poet Gonçalves Dias wrote the verses of
the Brazilian national anthem: “our woodlands have more life,
our lives lived in your bosom have more loves….” In the Victo-
rian era, when European colonial expansion was at its peak
incorporating into the international market the vast populati-
ons of Africa and Asia, Lord Acton (2000:34) wrote that “exile
is the cradle of nationality.” Recently, Benedict Anderson
(2005:21) pointed to the “ambiguous consequences” that cur-
rent migration has for the destiny of nationalism: besides Sta-
tes, in the course of the twentieth century, having to recognize
dual nationality, today there is the trend towards “long-distan-
ce nationality, and its cousin, mobile nationality”. It is in the
diaspora that a national recognizes and develops his feeling
and love for the motherland.
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5 CHARACTERISTICS OF THE NATION

From this brief overview of the meaning of the terms ‘natio-
nalism’ and ‘internationalism’ and taking into account the res-
pectable accumulation of knowledge and critical reflections over
the last decades, it is possible to draw some conclusions on
the historical significance of the national community.

The nation can be defined as a form of social and political
organization necessary for the dynamism of advanced capita-
lism characterized by the preeminence of a world-wide inte-
grated productive system and by widely accepted values. The-
refore, the national community is consolidated in the phase in
which the means of communication and transport allowed for
the intensive circulation of capital, merchandise, people, te-
chnological inventions, ideas, and ethical and moral standar-
ds. The nation is not essentially the fruit of exclusivist aspirati-
ons but the preferred child of internationality. Without the insti-
tutional apparatus (political, legal, bureaucratic, military, edu-
cational and cultural) of the national State, the development of
capitalism would be unthinkable. For no other reason, entities
known as international organizations are engaged in the buil-
ding and strengthening of nations; there would not be any other
form of opening up societies to capitalism.  Nevertheless, the
most significant aspects of this decisive intervention into nati-
onal processes are always disguised and neglected given that
they would destroy the dream of self-determination encoura-
ged by the national community.

From the cultural point of view, the nation consecrates the
ideal of modern civilization: a community structured around
the convictions that progress is inherent to humanity and that
the accumulation of technical-scientific knowledge cannot be
halted. The historical setting in which the national community
flourishes is animated by discovery and invention, by the expo-
nential growth of the capacity to produce subsistence goods
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and the weapons of mass destruction, by the instantaneous
and massive transmission of information, by rapid social and
environmental transformations. In other words, the historical
ambiance in which the nation emerges is marked by the col-
lective belief in the acceleration of historical time. This is the
reason that the construction of the national community is a
never-ending process; for this, the nation, as Renan said, is a
daily plebiscite.

The nation cannot be mistaken for communitarian forms in
which permanent, progressive and profound historical chan-
ges are not widely understood as intrinsic to human beings.
Perceiving time as a cyclical or linear process, ancient commu-
nities sought to reproduce themselves without the anxiety over
spectacular novelties reserved for the future. They survived wi-
thout the perspective of interfering with Nature in a big, brus-
que and irreversible way.  They were not impregnated with the
necessity of continually adapting themselves to huge changes
in the standards of social behavior. ‘Nationalism’ and ‘interna-
tionalism’, inseparable categories arise out of lived experien-
ces and new demands in the relations between and among
human societies. They gain in importance, above all, because
they simulate alternatives for the anxiety of the modern society
over what is to come and lend respectability to the permanent
human curiosity of the future.

Announced in the course of the nineteenth century, the nati-
onal community consolidated itself in the first half of the twen-
tieth century when the great world wars permitted almost all
of humanity to get a glimpse of the spectacular novelties incor-
porated into everyday life and the collectivities became aware
that it was necessary to compete fiercely for the conquest of
knowledge and the general welfare. In conformity with ances-
tral impulses of collective defense, the involvement of great
masses in such atrocities highlights the cohesion of the socie-
ties that became known as nationals.
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By saying that politics is the hope for a good life, Aristotle
pointed out that collectivities are always hoping for a better
way of life. The modern nation persists in this aspiration;
however, it holds the whole of its members responsible for
the construction of the future rather than the Divinity or tho-
se who rule in its name. The national collective mobilizes its
best energies and is ready to make the greatest of sacrifices
for this sacred goal. It took Benedict Anderson to call atten-
tion to the religious component of the national community;
the nation like other so-called primitive communitarian for-
ms also seeks eternity.

Despite the lack of universally accepted explanations of the
origins and formative process of nationalities, it is possible to
establish some universal characteristics that distinguish the
national community from other communitarian forms not re-
cognized as modern. In our opinion, these characteristics are
the following:

a) The nation is organized for the purpose of integrating the
global community; its existence presupposes subordination to
the pact among Nation-States that brings about the internati-
onal order.  International organizations assume a crucial role
in the configuration of nationalities as they are the most res-
ponsible for the implementation of the norms and standards of
public policy in modern life. The hoped self-determination is
necessarily kept on a very short leash.

 b) The nation promises everyone equal rights; the national
community is founded on the basis of the expectation of satis-
factory and respectful relations among its members. This aspi-
ration fuels the desire of the most vulnerable and less well-off
groups to integrate into the national community. Far from being
the exclusive club of elites, the nation is also forged through
the struggle of the socially discriminated.

c) The nation is a community tightly bound to a political
power. The legitimacy of this power is derived from its capaci-

MEANINGS OF ‘NATIONALISM’
AND ‘INTERNATIONALISM’
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ty to realize the will of the people and to feed their hopes for a
better life. Without a goodly portion of the national community
believing itself represented by government and having its con-
cerns considered, the national State would not be able to face
internal or external challenges.

d) The nation is involved systematically in the construction
of signs that can identify it as a homogenous entity, although it
has an extraordinary capacity to embrace diversity. The State
is the principal promoter of what is usually designated as “na-
tional feeling” but not the only one. The processes involved in
the formation of this feeling reflect the rivalry among the va-
rious interests present in the national community.

These characteristics of the nation will be detailed in the
next volumes of Tensões Mundiais.
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Missionamento no mundo
pós-colonial: uma visão a
partir do Brasil e alhures

Trata-se de um exercício que
pretende lidar simultaneamente e
em sua complexidade com as rela-
ções de continuidade e de desconti-
nuidade dos missionamentos religi-
osos através da história. Neste arti-
go, é dada atenção particular aos
missionamentos cristãos e à perma-
nência e diversificação dos missio-
namentos religiosos no mundo con-
temporâneo. A sua articulação com
os processos ditos de globalização
em suas diversas dimensões, sobre-
tudo no antigo “Terceiro Mundo”, é
abordada com ênfase especial. 

This is an exercise that intends
to deal simultaneously and in its
complexity with the relations of
continuity and discontinuity of the
religious missionization throu-
ghout history. In this article, parti-
cular attention is given to Christi-
an missionization and the perma-
nence and diversification of reli-
gious missionization in contempo-
rary world. Its articulation with the
so-called process of globalization
in its multiple dimensions, mainly
in the ancient “Third World”, is par-
ticularly focused.
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OTÁVIO VELHO

I
Para muitos observadores, o processo de globalização atu-

al tem produzido rupturas profundas na vida social. No en-
tanto, igualmente significativa é a releitura do passado que
essas supostas rupturas, ou pelo menos a sensação de rup-
turas, tornam possível. Podemos imaginar essa possibilida-
de como um anacronismo produtivo, o que paradoxalmente
leva a uma (re)aproximação entre passado e presente – uma
dobra temporal que coloca em discussão, inclusive, a própria
noção de tempo que naturalizamos. O missionamento é um
excelente exemplo desse fenômeno. Ausente em qualquer for-
ma explícita no texto bíblico, a noção é tipicamente associa-
da à gênese da modernidade, sua constituição plena sendo
considerada contemporânea das grandes navegações do sé-
culo XVI e da organização do mundo colonial. Vista hoje, no
entanto, parece possuir muitas das características normal-
mente associadas à globalização (Velho, 2007). Isso se apli-
ca particularmente quando a comparamos a outras formas
de deslocamento espacial motivadas por objetivos religiosos
que pressupunham um destino determinado, como as cruza-
das (a Palestina). O missionamento, em contraste, levaria
seus agentes a qualquer parte do mundo, um dinamismo que
reflete não apenas o projeto universal que o impulsiona, mas
também o fato de que qualquer mudança de rota pode ser
incorporada como um desígnio divino (Roscioni, 2001). Exa-
minar o missionamento no mundo pós-colonial e globaliza-
do (uma noção usada aqui preferencialmente à por vezes pro-
blemática aplicação pontual da noção de pós-colonialismo)
deve envolver, portanto, uma compreensão simultânea do que
há de novo e do que podemos dizer de novo sem perder o foco
da longa duração (ou longue durée).

Historicamente, o missionamento esteve associado à con-
versão, um termo que o historiador da religião Arthur D. Nock
define como se segue em seu clássico de 1933, Conversion
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(um livro que nos servirá de referência):

Por conversão queremos dizer a reorientação da alma de um indiví-

duo, sua virada deliberada da indiferença ou de uma forma primiti-

va de piedade pelo outro, uma virada que implica uma consciência

de que uma grande mudança está envolvida, de que o velho estava

errado e o novo é o certo (Nock, 1963[1933]: 7).

Mais do que um conceito, estamos aqui diante de uma ca-
tegoria central do pensamento cristão. A noção de missiona-
mento é vinculada a essa categoria como um movimento ex-
pandindo-se exatamente na esteira do impulso universal à con-
versão. Como resultado, o missionamento é freqüentemente
associado a várias passagens do Evangelho (Mateus 28: 16-
20; Atos 2: 1-4), embora a noção de missionamento não apa-
reça explicitamente no texto sagrado e apesar do fato de exis-
tirem numerosos outros versículos que definam o cristianismo
como um movimento interno ao judaísmo (Mateus 10: 5-6;
Mateus 15: 24). Segundo Nock, a primeira conversão, em sen-
tido pleno, dá-se apenas com São Paulo, cuja perseguição aos
primeiros cristãos, ainda como Saulo (até seu nome mudará!),
confirma a sensação de se estar diante de uma ruptura. A par-
tir daí, arrependimento e conversão, por si mesmos, tornam-
se um atrativo (Nock, 1963[1933]: 220). Seguindo essa linha
de raciocínio, as primeiras viagens missionárias foram, por-
tanto, empreendidas por Paulo (e Barnabé) – pelo menos quando
vistas (ou reinterpretadas) retrospectivamente. (Nock,
1963[1933]: 191).

Apesar de ainda mais retrospectivo hoje, podemos perceber
o quanto essa narrativa está associada a um privilegiamento
da vertente ocidental do desenvolvimento do cristianismo e,
portanto, da língua latina em detrimento do grego, do siríaco e
do copta. Levado ao extremo, esse viés ignora a expansão do
cristianismo na África e na Ásia (sobretudo na Síria, no Egito e
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na Mesopotâmia) durante os primeiros séculos depois de Cris-
to – uma expansão que nem sempre envolveu as mesmas con-
cepções de ruptura (muitos cristãos africanos, por exemplo,
mantiveram antigos costumes hebraicos) ou a mesma relação
com a conversão. Esse cristianismo oriental continuaria a so-
breviver, mesmo que contido e subjugado pela maré islâmica
a partir do século VII. Fruto dessa ignorância, o Ocidente cris-
tão viria a imaginar a existência de uma relação íntima entre o
latim clássico e o Verbo divino, a língua que mais tarde servi-
ria, na Espanha, por exemplo, como modelo para a reorgani-
zação do castelhano. O castelhano, por sua vez, serviria pos-
teriormente de modelo para as gramáticas oficiais das línguas
coloniais, sobretudo (e justamente) para fins missionários. Esse
complexo desenvolvimento significou que os vernáculos tor-
naram-se apropriados, portanto, para fins outros que não os
dos seus falantes (Rafael, 1988).

Mas em um nível mais geral, Nock também menciona a “re-
ligião profética” – estreitamente associada a crises – em con-
traste com as “religiões da tradição”:

Enquanto um judeu ou um cristão sustentava que havia um único

Deus e que a maioria das pessoas a sua volta entregava-se à idola-

tria e ao pecado, um devoto de Ìsis poderia pensar e efetivamente

pensava que seu culto era a original e melhor expressão de uma

devoção expressa por todos os homens em suas várias maneiras

(Nock, 1963[1933]: 16).

Aqui vale lembrar, no entanto, que as relações entre profe-
tismo, conversão e missionamento variam. Embora o judaís-
mo, por exemplo, tenha conhecido os momentos de fervor mis-
sionário mencionados por Nock e ilustrados pelo Livro de Jo-
nas e a experiência do exílio (Nock, 1963[1933]: 61), a longo
prazo Israel foi percebida mais como um sinal de Deus do que
como uma testemunha ativa; a conversão significando, neste
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caso, uma ação escatológica do próprio Deus. Com efeito, Nock
assinala como os primeiros tempos do cristianismo incluíram
pensadores que acentuavam continuidades, não apenas com o
judaísmo, mas também como no caso de Justino mencionado
adiante – com tradições alheias a essa linha de desenvolvi-
mento histórico; essas incluíam continuidades transversais com
a filosofia grega e outras manifestações do espírito da época,
às vezes como instrumentos de propaganda (Nock, 1963[1933]:
250). O próprio Paulo diria:

Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de

todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus fiz-

me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da

lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora o não

esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os

que não têm lei, fiz-me como eu não tivesse lei, ainda que eu não

esteja isento da lei de Deus – porquanto estou sob a lei de Cristo –

a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a

fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a

todos (1 Cor 9: 19-22).

É claro, Nock estava-se referindo especificamente ao Mun-
do Antigo. Respeitando as categorias que ele emprega, pode-
mos atualizar sua pesquisa ao incluir o Islã como uma outra
religião profética e ao acrescentar muitas das “religiões” dos
povos tipicamente estudados por antropólogos ao lado dos
“devotos de Ísis”. A questão com que nos deparamos é saber o
que uma antropologia desenvolvida no contexto do mundo pós-
colonial e globalizado pode efetivamente adicionar à descrição
de Nock, tendo em vista ainda a costumeira identificação do
missionamento com o colonialismo.

II
Para Nock, as religiões proféticas podem ser associadas à

razão, que guiaria a prática; no pólo oposto, as religiões da
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tradição supõem somente a santidade do costume (Nock,
1963[1933]: 3). Distribuídas dessa maneira, o primeiro pólo
também tem sido designado por outros autores como um con-
junto composto pelas “religiões universais”, ou seja, aquelas
religiões cujo impulso ao missionamento as investiriam de uma
vocação universal. O segundo pólo, entretanto, é ocupado por
religiões definidas como locais ou tradicionais, em geral asso-
ciadas a um território e a um povo determinados. Na verdade,
essa associação não foi feita por Nock: embora acentuasse o
amor às tradições locais, o autor também reconhecia como a
adoração a Ísis e outros cultos (entre os quais outros cultos
egípcios e sírios helenizados e o mitraísmo) conheceram am-
pla circulação e novas “adesões”. Ao mesmo tempo, essas
adesões – em contraste com as conversões às religiões proféti-
cas – não eram excludentes; com efeito, o autor observa a ne-
cessidade de tradições de origem alienígena se naturalizarem
para serem eficazes (Nock, 1963[1933]: 162). Enquanto as re-
ligiões proféticas que ocupam o primeiro pólo também têm
sido designadas como as religiões de conversão e salvação, as
religiões da tradição que constituem o segundo pólo são clas-
sificadas como de iniciações e aceitação do mundo. Em am-
bos os casos, no entanto, é como se a oposição entre moderni-
dade e não-modernidade já estivesse (pré)figurada.

Todavia, talvez possamos identificar um bom exemplo de
um aparente anacronismo produtivo nas dúvidas pós-coloni-
ais sobre como descrever essas religiosidades “tradicionais”.
Ainda no terreno da história das religiões, Terence Ranger –
certamente inspirado pela globalização contemporânea – dá
um bom exemplo disso ao contestar a distinção entre o local e
o global na história religiosa do Sul da África (Ranger, 1993).
Distinção que, aliás, embasou uma das mais respeitadas teo-
rias de conversão (Horton, 1971). Ranger argumenta que o lo-
cal é ele próprio um produto do colonialismo, que por um lado
ocultaria fluxos e interconexões e por outro tentaria impedi-los
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– uma operação que por si só lembraria uma profecia capaz de
se cumprir. Ao mesmo tempo, vale observar que em muitas
regiões da África – assim como da Índia, por exemplo – é nor-
mal um multilinguismo mais comumente associado a um cos-
mopolitismo moderno, um fenômeno que revela a força com
que qualquer localismo puro é negado.

Há muitos exemplos de outras imagens construídas pelo
Ocidente a respeito das religiões ditas tradicionais. Um caso
típico é apontado na crítica de Bruno Latour à noção de fetiche,
uma noção – como aquela de missão – que emergiu justamen-
te no início das grandes navegações e do missionamento mo-
derno. Segundo Latour (1996), a noção de fetiche envolveria
um mal-entendido produzido pela suposição de uma contradi-
ção inarredável entre o real e o construído (no caso, a constru-
ção de “ídolos”), uma contradição que a própria religiosidade
dos portugueses – seus inventores no contato com os africa-
nos na costa da Guiné – falha em confirmar. Para Latour, isso
seria a (re)afirmação de que nós é que “jamais fomos moder-
nos” (Latour, 1991). Mas por hora podemos nos concentrar na
hipótese de que, no mundo pós-colonial (e sem perder de vista
a possibilidade de expandir essa hipótese mediante utilização
do suposto anacronismo produtivo), essa polarização entre as
religiões mundiais e locais poderia, pelo menos, ser relativiza-
da – uma possibilidade cujas implicações nos interessam aqui,
sobretudo, em função do  missionamento.

III
Na medida em que sejam sintomáticas do que se passa

nesse ambiente pós-colonial, as vicissitudes teológicas da no-
ção de inculturação são altamente reveladoras. Promovida pela
Igreja Católica Romana, a inculturação é filha do aggiorna-
mento estabelecido pelo Segundo Concílio Vaticano (1962-65)
e particularmente da constituição pastoral Gaudium et Spes e
do Decreto da Atividade Missionária da Igreja Ad Gentes. A
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reforma litúrgica que levou à substituição do latim pelas lín-
guas vernáculas, transformadas em vox ecclesi (note-se o re-
velador paradoxo desse conceito ser formulado em latim!), é
ao mesmo tempo resultado e condição sua. Efetivamente, essa
substituição, junto à sua interpretação modernizante mas ba-
nal, deveria ser lida também como um retorno (parcial) à épo-
ca em que ainda não se havia inventado o privilegiamento do
latim e do Ocidente cristão. Não se trata aqui de entrar em
uma discussão teológica detalhada a respeito da noção de
inculturação, mas de chamar a atenção para certos aspectos
relativos ao tema das missões no mundo pós-colonial, já que
esse movimento, sem dúvida, compreendeu uma resposta às
novas condições em que a Igreja Católica se viu operando.
Essas condições obviamente incluíam a rejeição ao trabalho
missionário associado ao colonialismo. Um outro fator deci-
sivo, no entanto, foi a crescente influência do cristianismo
pós-colonial em contraste com a suposta secularização da
Europa, tendendo a alterar no longo prazo (apenas no longo
prazo devido às resistências, poderosas, ao reconhecimento
de suas implicações) a relação de forças dentro da Igreja. Isso
também foi estreitamente associado à necessidade de reco-
nhecimento de outras religiões e da promoção – até por ra-
zões práticas – do chamado “diálogo interreligioso”, questão
extremamente delicada para uma tradição que usualmente
concebia a existência de um único caminho para a salvação.
O próprio diálogo, por vezes, exigiria a invenção de religiões,
no sentido de que o reconhecimento das religiões pressupu-
nha classificações e condensações envolvidas na aplicação
da categoria moderna de religião às práticas e tradições en-
contradas (Giumbelli, 2002).

Inicialmente inculturação concentrava-se na relação neces-
sária entre fé e cultura. Mas a atenção à questão da cultura foi
ganhando espaço cada vez maior, aí incluídas as tentativas de
reconhecimento de outras “religiões”. Especial ênfase foi dada
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à analogia entre a encarnação de Cristo e a inculturação: as-
sim como o Logos esvaziou-se para habitar entre nós, do mes-
mo modo deveria proceder a Igreja com cada cultura. A refe-
rência ao Logos foi, por sua vez, associada a um renovado in-
teresse teológico por essa noção. Inicialmente introduzida pe-
los antigos estóicos como um princípio a que o judeu Filo daria
uma conotação pessoal, foi depois adotada pelo evangelista
João. O samaritano Justino Mártir (100?-165) acrescentou pos-
teriormente a expressão logos spermatikos. Essa expressão
referia-se à idéia de que os germes do Verbo já estariam pre-
sentes na filosofia antiga, posteriormente disseminando-se para
se referir a todas as culturas e a um processo religioso mundial
(Anastasios, 1988). O decreto Ad Gentes (no. 11) já proclama-
va: “Deixei-os [os missionários...] desnudarem as sementes do
Verbo que estão ocultas entre seus companheiros”, enfatizan-
do uma inserção integral dos missionários na vida dos povos
com quem trabalhavam. Essa mudança incluía uma nova aten-
ção à patrística pré-agostiniana oriental, juntamente com uma
ênfase ao Cristo cósmico como apresentado no Evangelho de
João em relação à sua manifestação histórica na Palestina; bem
como à noção de um Deus criador de todas as coisas (incluin-
do culturas). Uma nova ênfase cuja associação com a re-inter-
pretação das relações com o cristianismo não-Ocidental e a
tradição patrística oriental deve ser destacada. Ao mesmo tem-
po, renovada atenção é dada à participação dos leigos e à cons-
tituição de igrejas autóctones, tudo isso abrindo caminho para
uma justificativa teológica de uma mudança na relação da Igre-
ja com diferentes culturas.

Um aspecto significativo desses desenvolvimentos tem sido
a articulação, em nome do Ecumenismo, de setores da Igreja
Católica mais comprometidos com a inculturação, assim como
os setores correspondentes no Conselho Mundial de Igrejas,
que congrega igrejas protestantes e ortodoxas (Fitzgerald e
Ucko, 1998). Esse movimento cria solidariedades transversais
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que cruzam as fronteiras eclesiásticas e fortalece esses setores
em seus embates internos com os setores mais tradicionalis-
tas de ambos as organizações. Ao mesmo tempo, ao manter
uma certa ambigüidade quanto ao real âmbito do ecumenis-
mo (a rigor, apenas o macroecumenismo referir-se-ia às rela-
ções fora do cristianismo), permitiria endereçar-se à proble-
mática mais ampla do diálogo interreligioso. A presença (ao
lado das igrejas protestantes) de igrejas ortodoxas no Conse-
lho Mundial de Igrejas também tem sido fundamental, graças
à sua experiência de serem objetos de conquista mais do que
conquistadoras. Com efeito, sua presença tem sido importante
sobretudo na reinterpretação já mencionada da patrística ori-
ental. A partir da Conferência de Willingen em 1952, o mundo
do ecumenismo protestante e do Conselho Mundial de Igrejas
testemunhou o desenvolvimento da noção aparentada de Mis-
sio Dei (que mais tarde teve um impacto significativo nos se-
tores da Igreja Católica mais comprometidos com a incultura-
ção). Essa noção – apesar de suas próprias tendências exclusi-
vistas – foi atribuída ao proeminente teólogo Karl Barth (1886-
1968). Missio Dei sugere que a missão começa com Deus e
que, assim, a missão já estaria presente quando chega o mis-
sionário: este, portanto, nunca está diante de uma sociedade
que não conhece Deus. Essa noção está ligada à idéia de pre-
paratio evangelica oriunda da tradição patrística oriental e as-
sociada a Eusébio de Cesaréia (263-339), uma dimensão que
também envolve tentativas de equilibrar a atenção tradicio-
nalmente dada à ortodoxia com um foco na ortopraxis – em
outras palavras, aos atos que para além das declarações for-
mais dirão da presença de Deus. Essa ênfase se associa ao
esforço pragmático de romper impasses passados, deslocan-
do a atenção de questões doutrinárias para preocupações pas-
torais – tudo isso expressa uma crítica implícita à ênfase inte-
lectualista nas declarações de fé em detrimento das práticas
performativas incorporadas. O reconhecimento dessa crítica,
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por sua vez, reporia a questão da ação comunicativa (e conse-
qüentemente do “diálogo interreligioso”) de um modo que per-
manece extremamente desafiador para as instituições religio-
sas modernas, acostumadas que estão a privilegiar as decla-
rações de fé e as incompatibilidades entre elas.

Tomado como um todo, é interessante notar como, apesar
de todas as novidades que parecem se apresentar, esse estilo
de retórica (em contraste com a retórica científica, por exem-
plo, porém mais próximo da retórica jurídica) continua a assu-
mir o suposto anacronismo produtivo. Em outras palavras, faz
continuamente referência – inclusive nas polêmicas – a prece-
dentes que em geral dizem respeito à mesma época de que
Nock tratava. É sempre possível, afinal, resgatar que “Fiz-me
tudo para todos”. Assim como no caso da figura estudado por
Eric Auerbach (1984) onde as personagens e os episódios do
Velho Testamento pré-figuravam personagens e episódios dos
Evangelhos, aqui personagens e episódios contemporâneos pós-
figuram personagens e episódios da Bíblia e dos primeiros
séculos. Os jesuítas, por outro lado, que foram centrais no
desenvolvimento da noção de inculturação (o termo ganhan-
do aceitação plena dentro da ordem a partir da 32ª. Congre-
gação Geral da Sociedade de Jesus em 1974), não poderiam
deixar de associá-la à famosa controvérsia sobre os ritos chi-
neses (1645-1742) onde a sua posição proto-inculturação, por
assim dizer, havia sido derrotada com a proibição da partici-
pação dos cristãos nos rituais confucionistas. Como também
não podiam deixar de aproximar o esvaziamento do Logos ao
aniquilamento do indivíduo preconizado pelos Exercícios Es-
pirituais de Santo Inácio de Loiola como um modo de alcan-
çar a Deus (bem distante da noção vulgar da relação exclusi-
va e etnocêntrica entre missões e conquistas coloniais), já
associados a experiências missionárias e à própria espiritua-
lidade (Agnolin, 2004).

Evidentemente, tudo isso tem dado margem a múltiplas in-
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terpretações, provocando uma tensão permanente entre as
aplicações “locais” dessa doutrina (nos países da América La-
tina com numerosa população indígena, por exemplo, o tema
das igrejas autóctones é transmutado no da “igreja índia”) e os
esforços do Vaticano por manter uma linguagem comum e a
universalidade da Igreja. Essa tensão revela-se no paradoxo
ora mencionado da afirmação das línguas vernáculas ser feita
em latim (vox ecclesi ) – um paradoxo, aliás, que por si só
revela a complexidade desse processo, onde a voz da universa-
lidade não pode ser considerada, a priori, menos afinada com
as vicissitudes da globalização do que com aquelas do multi-
culturalismo. Tudo isso efetivamente relativiza a polarização
entre o local e o global: não só o cristianismo inculturado valo-
riza o local e o global simultaneamente, como também de-
monstra respeito às outras religiões, lembrando os “devotos
de Ísis” de Nock na idéia de que o cristianismo (simplesmente)
formula melhor aquilo que já está presente por toda a parte.
Embora essa idéia ainda distinga as sementes do Verbo de seu
pleno florescimento, sem dúvida contraria a concepção (so-
bretudo associada a certas correntes das igrejas reformadas e
ao agostinianismo) do caráter absoluto da Queda bíblica. Ape-
sar disso, não se supõe esse pleno florescimento sem algum
apoio missionário, já subentendido na noção de preparatio
evangelica. Esse apoio missionário é agora transmutado na
forma do “diálogo interreligioso” – um fato a se ter em conta
para distinguir o culturalismo da Igreja do culturalismo da an-
tropologia em voga, embora em muitos casos, como no do
Brasil, a inculturação tenha proporcionado larga margem para
colaboração (por vezes baseada num mal-entendido produtivo
e em personagens híbridos) entre antropólogos e religiosos.

Mas é importante registrar que os missionários associa-
dos à inculturação são constantemente hesitantes e cheios
de dúvidas, a ponto de não raro suspenderem qualquer esfor-
ço de conversão e, em certos casos, até abandonarem o exer-
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cício do sacerdócio. Em ambos os casos, o destino sociocul-
tural das populações parece ter prioridade sobre a questão da
salvação individual, há séculos a aparentemente incontestá-
vel pedra angular do esforço missionário. Retrospectivamen-
te, pode-se sustentar que o ecumenismo foi, de certa forma,
uma invenção pagã, enquanto sua redescoberta (após um
período de sepultamento ou pelo menos de severa restrição
causado, em parte, por eventos críticos como a derrota do
arianismo e o cisma entre o cristianismo oriental e ocidental)
pode ser encarada como o anúncio de uma era pós-cristã. A
partir, sobretudo, de 1970, o aparato missionário estabeleci-
do, considerado autoritário, foi praticamente desmantelado.
E aqui as novas concepções mostraram-se cruciais. Talvez o
caso mais infame dessas práticas autoritárias tenha sido a
separação de crianças aborígines de suas famílias na Austrá-
lia, mas isso está longe de ter sido o único exemplo (no Bra-
sil, estabeleceram-se internatos para crianças indígenas, que
foram igualmente fechados na década de 1970). Essas práti-
cas, contudo, não foram substituídas por nenhuma alternati-
va consensual, embora muitos missionários se distinguissem
na defesa das condições de vida e da cultura das populações
a que estavam ligados. Além disso, permaneceram impor-
tantes resquícios (embora às vezes obscuros) das concepções
anteriores, sobretudo na hierarquia eclesiástica.

IV
Por mais sintomática dos processos contemporâneos da

globalização pós-colonial que possa ser a inculturação, o fer-
vor missionário por excelência hoje reside alhures – tanto que
até fomenta acusações de desinteresse em culturas específi-
cas. Boa parte do crescimento atual do cristianismo no antigo
Terceiro Mundo parece não guardar relação com as correntes
teológicas formuladoras da noção de inculturação. Ao invés
disso, parece ser impulsionado mais pela determinação de
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missionários que – em vívido contraste com a hesitação mos-
trada por aqueles que propuseram a inculturação – não só se
aventuram por áreas remotas como também vão, sempre que
possível, pregar de porta em porta nas cidades que crescem
vertiginosamente no Sul; cada vez menos alienígenas e cada
vez mais parte da paisagem urbana, tendo como alvo justa-
mente os migrantes deslocados. Philip Jenkins, em seu recente
livro The next Christendom (Jenkins, 2002), sintetizou uma sé-
rie de informações disponíveis (mesmo que às vezes questio-
náveis) para formular uma tomada de posição fascinante e pro-
vocativa, que nos é útil aqui como referência. Jenkins afirma
que o cristianismo experimenta um período de crescimento
exponencial, chegando a declarar que esse crescimento tem
relação inversa com o fim do colonialismo, inaugurando uma
nova  relação que desafia qualquer identificação essencialista
entre colonialismo e missionamento. Reafirma também a pre-
dominância do pentecostalismo nesse crescimento missioná-
rio, incluindo o impacto do que já foi denominado pentecosta-
lização do conjunto do campo religioso, um fenômeno que
igualmente se aplica às chamadas igrejas históricas (Velho,
1999-2000). Faz, ainda, a importante sugestão de que a igreja
sempre foi “inculturada”, contanto que se minimize a formula-
ção teológica como motor primeiro em favor de um processo
natural de inculturação que se dá, sobretudo, de modo incons-
ciente. Esse é um processo que a Igreja sempre soube aceitar,
apesar da resistência de minorias, hoje representadas pelos
brancos não-hispânicos, descendentes, por sua vez, dos bene-
ficiários da difundida e agora naturalizada (e talvez superada)
inculturação que se deu com a migração original do cristianis-
mo para a Europa. A Igreja também soube aceitar e mesmo
aproveitar culturas locais, até com formulações teológicas que
se dão post facto em relação a novos padrões de culto e de
prática em geral. Com a secularização da Europa, a tendência
seria que uma versão entusiástica do cristianismo se desta-
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casse, uma mais diretamente associada ao sobrenatural atra-
vés de profecias, visões e curas: o cristianismo meridional da
Ásia, África e, sobretudo, América Latina. Com efeito, esse pre-
domínio torna-se global através das migrações, de uma influ-
ência difusa e, em certos casos, mesmo por via de um missi-
onamento que tem como alvo o Primeiro Mundo, em direção
contrária à do missionamento que predominou pelo menos
desde o século XVI. Mas embora entusiástica, essa versão
do cristianismo também é tida como conservadora. Assu-
mindo um ponto de vista altamente provocativo, Jenkins afir-
ma, por exemplo, que muito mais que o produto de uma ge-
rontocracia fadada a desaparecer, como supõem os liberais
ocidentais, o conservadorismo do atual papado seria reflexo
do peso crescente do Sul no interior da Igreja Católica e do
conservadorismo do cristianismo meridional. Assim, con-
trariamente às premissas da formulação teológica da incul-
turação, esta nem sempre parece andar junto a uma aceita-
ção do pluralismo religioso.

Como mencionado, algumas das informações sintetizadas
por Jenkins parecem questionáveis. Evidentemente, seria im-
possível discutir todo esse impressionante conjunto de infor-
mações, mas podemos brevemente analisar o caso brasileiro
para, pelo menos, testar a possibilidade de generalizar suas
idéias – empregando uma espécie de suspeita metodológica –
sobretudo porque o próprio Jenkins atribui importância central
à América Latina no desenvolvimento do cristianismo meridi-
onal. Neste caso, é certamente um exagero, por exemplo, afir-
mar que a conhecida e internacionalmente atuante Igreja Uni-
versal do Reino de Deus tenha seu próprio partido político (pelo
menos na atualidade). Como também não se justifica declarar
que, assim como a África, o Brasil foi devastado pela crise da
AIDS, a ponto de isso se refletir na taxa de crescimento popu-
lacional. Essa declaração, aliás, oculta outros fatos mais im-
portantes, isto é, as mudanças que tendem a aproximar o Bra-
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sil do padrão demográfico euro-americano como conseqüên-
cia do rápido aumento da população urbana (de 44,6% em 1960
para 81,2% em 2000) e da influência de novos modelos sociais.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa
de crescimento populacional caiu de 3% ao ano em 1950-60
para 1,44% em 2004, e pode chegar a 0,24% em 2050. Calcula-
se que o Brasil alcançará crescimento zero por volta de 2062.
A média de filhos por mulher, que era de 4,06% até 1980, caiu
para 2,31 em 2004 e pode passar para 1,85 em 2050. Não há
nenhuma evidência de que isso tenha relação com a AIDS. Efe-
tivamente, o Brasil é largamente reconhecido pelo sucesso de
seu programa de controle da epidemia. Quaisquer alterações
na taxa de crescimento populacional devem-se mais a um au-
mento da violência.

Essas observações são feitas apenas para demonstrar que
é razoável pôr-se um grão de sal em algumas das generaliza-
ções de Jenkins, por mais instigantes que possam ser. Conti-
nuando a utilizar o Brasil como caso de teste, podemos pas-
sar à questão do conservadorismo.  Inicialmente, não há dú-
vida de que o argumento de Jenkins faz muito sentido em
âmbito mundial. Além dos exemplos listados pelo autor, po-
deríamos mencionar a crise recente que abalou a Federação
Luterana Mundial devido à rejeição de igrejas africanas e asi-
áticas ao reconhecimento de uniões homossexuais por parte
das igrejas luteranas européias. Em termos de conservado-
rismo católico, também poderíamos citar  o recente esfria-
mento das relações com a Igreja Kimbanguista na África. Mas
no Brasil, duas questões correlatas se impõem: até que ponto
se pode dizer que os cristãos brasileiros são conservadores; e
o que significa, de fato, ser conservador?

Desde logo, pode-se dizer que, no plano do estilo individu-
al e da apresentação de si, a variedade é imensa no interior
do país. Mesmo no mundo pentecostal, os membros da Igreja
Universal do Reino de Deus, por exemplo, estão longe de se-
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rem conservadores (ao contrário dos da Assembléia de Deus
e outras igrejas). Mas isso de imediato levanta outra questão
– isto é, o que significa ser conservador em primeiro lugar.
Uma igreja que se apresenta no carnaval tocando instrumen-
tos de percussão, sambando e cantando no louvor a Deus e
no repúdio às drogas é conservadora ou avançada? No míni-
mo, ter-se-á que admitir que a Igreja Universal é inovadora,
tanto para o mundo eclesiástico, quanto do ponto de vista do
próprio carnaval.

Mas o que dizer dos católicos, alvos da tese original de
Jenkins de que o conservadorismo do papado já é uma res-
posta às demandas do Sul? Afinal, o Brasil costuma ser con-
siderado o maior país católico do mundo, onde se desenvol-
veu uma cultura católica em boa parte à revelia dos padres.
Poderíamos, para efeito de argumentação, aceitar que os ca-
tólicos brasileiros sejam conservadores. Mas logo se apre-
senta um paradoxo: é que o conservadorismo dos católicos
brasileiros, na medida em que é real, inclui a idéia de tolerân-
cia e, portanto, carrega uma contradição interna que impede
que esse suposto conservadorismo torne-se absoluto ao pro-
mover um diálogo interreligioso avant la lettre. Em outras
palavras – e ao contrário do que normalmente se presume –
conservadorismo, neste caso, não é sinônimo de intolerân-
cia. É tradicional para os católicos brasileiros serem toleran-
tes. Isso pode ser observado no sincretismo, na vida sexual
dos padres, na crença na ação dos espíritos, no casamento
de divorciados e mesmo em questões que têm sido recente-
mente objeto de admoestações do Vaticano, como o uso de
contraceptivos e, até – embora aí certamente de modo com-
plexo – as práticas homossexuais. Poder-se-ia retrucar que
esses são assuntos que não dizem respeito às crenças mais
profundas das pessoas ou às suas declarações de fé. Mas o
próprio Jenkins afirma, acertadamente, que o modo como cul-
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tuamos mostra em que acreditamos (lex orandi, lex creden-
di), o mesmo podendo ser dito das práticas em geral. De qual-
quer maneira, fica patente que o que se entende por conserva-
dorismo precisaria ser “desconstruído” – sobretudo se ado-
tarmos um ponto de vista que valorize as práticas.

Retornando ao tema deste artigo, há um ponto central em
que podemos concordar plenamente com Jenkins. Ao se acei-
tar, para efeito de argumentação, o conteúdo sociológico da
noção de inculturação, trata-se certamente de um processo
muito mais geral do que as formulações dos teólogos – mes-
mo que se possa preferir reconhecê-lo por via da distinção en-
tre discursos e práticas e não da questão do inconsciente (como
faz Jenkins); bem como que se admita que essa expansão da
inculturação, por outro lado, chame a atenção para o fato de
ela não necessariamente ser sinônimo de aceitação do plura-
lismo religioso. P. Roberto Mosher ressaltou como a incultura-
ção dos pentecostais na América Latina deu muita ênfase a
uma espiritualidade intensamente vivencial, assim como ao
papel das mulheres, à importância da aparência natural pró-
pria e assim por diante. Uma inculturação, no entanto, que
não representa subordinação à cultura dominante (geralmente
considerada, no final das contas, machista), mas que, ao con-
trário, age como um “princípio inspirador” capaz de envolver-
se com questões culturais e recriar a cultura tendo por base as
sementes do Verbo (Mosher 1998), já aludidas a propósito de
Justino no início da era cristã. Uma espécie de contra-incultu-
ração. Mas, por isso mesmo, poderíamos dizer que a própria
cultura operativa nesse processo também é diferente. Os teó-
logos – em parte sob a influência da antropologia – tendem a
ter uma noção de cultura altamente territorializada. E, no en-
tanto, seguidamente o que vemos entre os cristãos é uma acei-
tação muito natural de afirmações religiosas que aparentemente
pouco têm a ver com a cultura “local”. Como quando um pas-
tor brasileiro da Igreja Universal do Reino de Deus afirma num
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culto em Lisboa que as entidades afro-brasileiras – agora dia-
bolizadas – estão presentes e atuando também em Portugal.
Aparentemente, não estamos apenas diante da reencenação
de uma prática que ocorreu nos primeiros séculos da era cristã
em relação ao paganismo antigo, mas também de uma “incul-
turação” muito mais globalizada do que costuma ser cristali-
zada no vocabulário política e teologicamente correto. Um
exemplo bem evidente de como a coruja de Minerva muito tem
a aprender com aqueles que seriam “objetos” de suas pesqui-
sas, pessoas  que tipicamente são agentes de uma espécie de
antropologia aplicada selvagem que desafia o nosso saber es-
tabelecido. E que são igualmente exemplo – utilizando um vo-
cabulário teológico – de que as sementes do Verbo (o logos
spermatikos, afinal) podem estar por toda a parte, e não ape-
nas nas culturas particulares. Com efeito, ao acentuarem des-
continuidades, essas culturas particulares podem ter sido (de
novo, o suposto anacronismo produtivo) muito mais constru-
ções eruditas do que categorias sociais de circulação irrestrita.
É preciso reconhecer que, ao constituirmos os Outros como
tais, não podemos supor que a recíproca seja verdadeira e que
nós sejamos necessariamente os outros dos nossos outros,
armadilha que continuamente trai o etnocentrismo dos cam-
peões do multiculturalismo. A própria divisão do mundo em
culturas particulares está longe de ser universal. Se tivésse-
mos levado a sério a ação e os êxitos missionários, desrespei-
tadores dessas divisões, já saberíamos disso há mais tempo.

Outro fator que complexifica esses processos culturais é o
que poderíamos considerar como a síndrome do “mais realista
do que o rei” (Velho, 2005). No livro More blessed to give: a
pentecostal mission to Bolívia in anthropological perspective
(Johansson, 1992), é dito, a propósito de uma visita a uma
igreja entre índios Chimba na Bolívia: “O pastor, Rosemir Do-
nizetti, é um missionário brasileiro. Isso explica a aparência
austera e ‘sueca’ do serviço (como era nos anos de 1950)” (Jo-
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hansson, 1992: 111). E também é explicado:

O encontro entre as missões pentecostais brasileira e sueca na Bo-

lívia ilustra a mudança que está ocorrendo na empresa missionária.

Nas controvérsias doutrinárias entre missionários suecos e brasilei-

ros, os últimos guardam um trunfo. Eles podem afirmar: “Somente

nós seguimos o caminho que uma vez vocês nos ensinaram. Vocês

são os que estão mudando” (Johansson, 1992: 102).

Ou seja, nesse complexo processo cultural globalizado, o
conservadorismo não é espelho de uma cultura local, mas
espelho (por vezes retrovisor) da relação com os próprios
missionários. Com efeito, esse processo é evidentemente
muito mais generalizado (Velho, 1995 e Velho, 2005), tal
como no caso do localismo examinado por Ranger na África
do Sul. É de se perguntar até que ponto a divisão regional
entre Sul e Norte proposta por Jenkins, embora mais ampla
que a divisão em culturas particulares, ainda não sofre do
mesmo tipo de restrição.

V
Seja como for, no final das contas podemos dizer que o tra-

balho de Jenkins reafirma a importância das mudanças pelas
quais está passando o contexto em que se dá (ou não se dá) o
missionamento, bem como os desafios postos à análise. Mas
talvez este seja o momento oportuno para uma reinterpreta-
ção dos próprios termos em que é colocada a questão. Como
vimos, Jenkins considera o cristianismo meridional como con-
servador. Conservadorismo que contrasta com a modernidade
européia. Em posição distinta, Latour declara que “jamais fo-
mos modernos”. Isso sugere que talvez tenhamos que verificar
até que ponto o secularismo europeu é para valer. Vários auto-
res têm insistido na persistência do cristianismo na Europa em
novas formas (Davie, 2000). Em outras palavras: uma coisa
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são os discursos, oficiais; outra, as práticas oficiosas (Latour,
1991). Também precisamos nos questionar se ainda é possível
tratar o Islã na Europa como fator exógeno ou se é necessário
reconhecer nele um elemento (religioso) constitutivo do con-
texto; um desenvolvimento interno que vai na direção oposta à
secularização tomada no seu sentido usual, capaz de afetar
até aqueles que não se encontram entre seus adeptos. Mas o
que nos interessa aqui é aquilo que Jenkins denomina de cristi-
anismo meridional.

Já falamos do “mais realista do que o rei”. Em contraste
com a disparidade entre o oficial e o oficioso na modernidade
européia, seria de se perguntar se, paradoxalmente, não é nos
países que são tradicionalmente objetos do esforço missioná-
rio onde mais se leva a sério o(s) discurso(s) da modernidade,
reduzindo-se a distância entre o oficial e o oficioso. E nesse
caso, o que aparece como conservadorismo pode seguidamente
não ser mais do que uma modernidade reificada, uma moder-
nidade do culto de carga, por assim dizer. Para podermos en-
xergar o mundo sob essa ótica será preciso – invertendo o sen-
so comum – nos acostumarmos à idéia de que a tendência às
purificações, às classificações binárias e ao próprio impulso
classificatório é moderna e não conservadora (no sentido de
não-moderno). E o judaico-cristianismo ocidental seria a tra-
dição que por excelência permitiu o florescimento dessa mo-
dernidade. O judaico-cristianismo portador daquilo que Niet-
zsche (que, aliás, não fazia a distinção entre a versão ocidental
e a oriental do cristianismo) considerava o seu artificialismo
(Nietzsche, 1980), que levaria, por exemplo, a que a conversão
seja tão exigente e absoluta. Do ponto de vista crítico da orto-
doxia cristã oriental, esse judaico-cristianismo ocidental acen-
tuava a dicotomia desde Agostinho – segundo alguns autores,
por herança do maniqueísmo do próprio Agostinho (Cracknell,
1994) – para, a seguir, buscar superar sua própria construção
(Anastasios, 1988). Nesse sentido, hoje o Sul seria o lugar da
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modernidade – mais moderno, talvez, do que Latour julgaria
possível em qualquer parte (Velho, 2005). Lugar de uma mo-
dernidade por vezes triunfante, que torna difícil, por exemplo, o
florescimento de uma consciência ecológica ou de qualquer
relação de intimidade entre natureza e cultura, humanos e
não-humanos, constitutiva de um paradigma alternativo;
esse, sim, num certo sentido, conservador. O esforço missi-
onário dos pentecostais bem parece ser parte dessa moder-
nidade triunfante.

Ao mesmo tempo, junto desse cristianismo moderno à ou-
trance, o Sul também é lugar de um cristianismo não artificial
– contrariamente à versão de Nietzsche. Um cristianismo pa-
ganizado, não exclusivista e não previsto de que não faltam
exemplos na literatura antropológica (Hefner, 1993), onde ade-
são (como entre os antigos pagãos) parece mais apropriada-
mente descritiva do que conversão. De certa forma, a teologia
inculturadora não faz mais do que procurar correr atrás desse
cristianismo com esforços hermenêuticos complexos na relei-
tura do texto bíblico, inclusive no que diz respeito à relação
com a natureza e os não-humanos. Isso apesar de mais comu-
mente esse cristianismo paganizado ser tratado pelos antro-
pólogos como transformações do próprio pensamento e da
cosmologia indígenas, uma abordagem que tipicamente en-
contra respaldo no ponto de vista nativo. Um exemplo revela-
dor é a glifomancia chinesa cristã, que envolve a demonstra-
ção de como caracteres chineses contêm um simbolismo cris-
tão como manifestações da verdadeira semente do Verbo (Jor-
dan 1993). Ou o caso Tagalog nas Filipinas, que leva Vicente
Rafael a dizer que “... conversão ... foi predicada em conven-
ções de significação, troca e autoridade distintas daquelas dos
missionários” (Rafael, 1988: 84). De qualquer forma, encon-
tramos um cristianismo paganizado que uma perspectiva stric-
to sensu moderna, que privilegia as descontinuidades, deno-
mina de sincretismo, birreligiosidade, arquivo duplo, etc. Seja
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como for, um cristianismo paganizado que paradoxalmente
forma um par com o cristianismo stricto sensu moderno, um
se alimentando do outro (embora a própria dicotomia seja mais
produto da perspectiva moderna, freqüentemente também re-
presentada pelos missionários). Alimentam-se um do outro tal
como cristianismo e paganismo nos primeiros séculos. Isso
tem um correspondente atual ainda mais próximo, um exem-
plo interessante dessa influência sendo a tendência pós-colo-
nial a se reinterpretar as religiões africanas (e as afro-brasilei-
ras) como monoteístas, um processo análogo às interpreta-
ções do paganismo nos primeiros séculos, especialmente na
renovação pagã de Juliano (331-363).

Realmente, a analogia feita aqui com os primeiros séculos
da era cristã também foi explicitamente feita no início da colo-
nização, embora os analistas atuais em geral a considerem
um produto da falta de instrumentos conceituais adequados
para lidar com uma situação nova. Essa apreciação, porém,
poderia ser igualmente considerada como produto de uma pers-
pectiva estritamente moderna, essa sim incapaz – ao contrário
dessa cultura religiosa – de pensar um tempo que não seja
linear e que produza dobras e conexões abdutivas (Velho, 2005).
Dobras essas que aproximam momentos históricos aparente-
mente distantes e que permitem que um anacronismo se torne
produtivo. Aqui uma afirmação crucial deve ser feita: esse é
um anacronismo apenas da perspectiva do tempo linear e é
por esse motivo e não por outro que sempre que nos referimos
ao anacronismo produtivo adjetivamo-lo de aparente ou su-
posto. Da perspectiva do tempo não-linear, não há de fato ana-
cronismo envolvido e tais analogias não necessariamente re-
velam qualquer descuido conceitual particular.

VI
É importante assinalar que, mesmo no Ocidente, ao fascí-

nio pela pureza contrapõe-se o fascínio pelas conexões. Isso
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também se aplica ao caso especial da Gnose (Velho, 1999) que
atravessa as eras – embora devamos notar que sua versão eso-
térica tenha sido privilegiada, um sintoma de que sempre foi
uma contracorrente no Ocidente (pelo menos até os anos 1960).
Efetivamente, trata-se do mesmo fascínio que ainda hoje esti-
mula o imaginário e faz com que sejamos sensibilizados pelos
diversos tipos de orientalismos, pelo menos no plano ficcional
– significa, por exemplo, que sejamos informados logo na pri-
meira página do primeiro capítulo de O Código Da Vinci que o
interesse do personagem principal Robert Langdon, professor
de Simbologia Religiosa em Harvard (sic) é o “simbolismo pa-
gão oculto nas pedras da Catedral de Chartres” (Brown, 2004:
7). O grande confronto com o purismo prossegue por todo o
livro, não por acaso um bestseller (e talvez não apenas por
causa da narrativa substantiva). Aqui a epistemologia – no
sentido de modo de pensar – parece ser a atração primária.
Igualmente, a noção de “oculto” associa essa pesquisa a um
conjunto mais amplo de obras literárias que tem como modelo
a abdução e as histórias de detetive (Eco e Sebeok, 1988). Es-
taríamos, talvez, diante de um fascínio pelas conexões as mais
heterogêneas possíveis; um que permita que hoje, por exem-
plo, em plano aparentemente diverso e já livre dos limites do
esoterismo, um número crescente de especialistas acredite (em
contraposição aos puristas) que “ Não houve Revolução Cien-
tífica” (Shapin, 1998: 1) – revolução que supostamente marca
uma ruptura fundamental que nega as “conexões íntimas entre
ciência e religião” (Shapin, 1998: 195). Embora devamos ter
em mente que conexões não significam identificações e que a
purificação pode ser retomada tacitamente quando o risco de
redução em favor do mais forte estiver presente. De qualquer
forma, a questão da intimidade e das conexões se reproduz
mais proximamente à antropologia (e de novo no campo reli-
gioso) na questão da relação entre natureza e cultura, huma-
nos e não-humanos, etc...
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Poder-se-ia considerar as religiosidades do cristianismo não
artificial (contrariamente ao ponto de vista nitzscheano) como
não-modernas. Mas se poderia igualmente pensá-las como
modernidade alternativa: uma imaginação da modernidade
mais próxima das suas práticas e que aposte nas conexões,
nas misturas e nas continuidades que abrem espaço para as
analogias e para os supostos anacronismos produtivos. E que
aposte, portanto, na produção de compatibilidades mais do
que nas rupturas (Velho, 2005), adesões ao invés de conver-
sões. A convivência dessas religiosidades com o desenvolvi-
mento econômico, a globalização e a complexidade parece
apontar nessa direção, como também na importância da mo-
dernidade como projeto, tal como insiste Talal Asad (Asad,
2003a e 2003b). Com efeito, o mesmo Asad parece descrever
o que denominamos modernidade alternativa ao analisar o
resultado das reformas implementadas no Egito no final do
século XIX e começo do XX como

 ... expressões de diferentes experiências enraizadas em parte em

tradições outras que não aquelas a que as reformas inspiradas na

Europa pertencem e, em parte, em contraditórias representações da

modernidade européia (Asad, 2003b: 217).

Jenkins chama a atenção para os riscos de o século XXI ver
a generalização dos conflitos entre cristãos e muçulmanos. Mas
os conflitos entre o cristianismo artificial (stricto sensu mo-
derno) e o não artificial também não devem ser subestimados,
tal como no século IV os conflitos entre grupos cristãos adver-
sários (sobretudo arianos e não arianos) rivalizavam com os
conflitos entre cristãos e pagãos. Efetivamente, esses embates
continuam a ser relevantes na atualidade, até mesmo por suas
implicações para o relacionamento com o Islã. Não só porque
este convive com questões análogas, mas, sobretudo, devido
às posturas diferenciais diante dele. Sempre levando em conta
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que em todos os casos – quer o das compatibilizações (via
fusões, convergência ou coexistência), quer o das incompatibi-
lizações – trata-se de produções, cujo sentido não está dado
de antemão, mas depende sempre da rede de interações. Para
se ter uma idéia limite, até a noção do Deus cristão como um
ser separado do mundo não está, hoje, imune a releituras que
se fazem por via de um aparente anacronismo produtivo que
responsabiliza a modernidade pela naturalização dessa ima-
gem. Isso lança dúvidas sobre qualquer essencialismo ou con-
seqüentes afirmações de incomensurabilidades. O fundamen-
talismo parece por vezes estar mais nos olhos (e na mente)
daquele que o contempla do que naqueles cujas práticas deve-
ríamos observar para além dos discursos.

VII
Um certo mistério ainda ronda o sucesso pentecostal, so-

bretudo em virtude de os movimentos pentecostais aparente-
mente não serem muito sensíveis às variações culturais. Vári-
os antropólogos, por exemplo, comentam (especialmente em
conversas informais) o seu espanto diante da conversão de seus
nativos. Já mencionamos a interpretação contracultural de
Mosher (1998). Mas diversos autores têm levantado hipóteses
que certamente merecem uma verificação mais extensiva. Al-
varsson (2003a e 20003b) sintetiza algumas delas e aqui fare-
mos um uso seletivo de suas colocações. O primeiro ponto diz
respeito ao fato de o pentecostalismo, desde o seu início (re-
presentado por uma certa igreja localizada em Asuza Street,
Los Angeles, em 1906), ter sido um movimento socialmente
heterogêneo e com uma forte presença negra, até a liderança.
Isso se reflete na sua forte carga anti-hierárquica e libertária e
na maior ênfase na experiência do que na profissão de fé. Ênfa-
se que, por sua vez, permite acentuar a centralidade do gozo, a
vivacidade da força e também a cura, em detrimento de ques-
tões como a do pecado, arrependimento e redenção, que nem
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sempre encontram um correspondente em outras culturas.
Assim, a conversão a esses movimentos carregaria desde o
início um certo double-bind: embora de fato represente a ade-
são à religião do conquistador, essa adesão é feita por meio de
um movimento popular e periférico, a conversão em certos ca-
sos podendo ser vivida até como a liberdade para reavivar as-
pectos ameaçados da vida tradicional. Liberdade acentuada
pela ênfase na interpretação pessoal que permite apropriações
(individuais e coletivas) eventualmente bem distantes das dos
missionários, apesar de participarem juntos das práticas reli-
giosas, o que facilita a comunicação através de barreiras étni-
cas e lingüísticas. Participação essa que tem um efeito de ni-
velação, que neutraliza os efeitos de hierarquia em geral pre-
sentes nas relações dos nativos com os colonizadores, a expe-
riência espiritual sendo considerada incontrolável tanto por
parte daqueles que dela participam, quanto da parte da autori-
dade dos missionários. A ambigüidade e polissemia da lin-
guagem simbólica (em contraste com a dos dogmas), por sua
vez, vai na mesma direção, abrindo-se para interpretações idi-
ossincráticas ou culturalmente específicas.

Nada disso parece distante das observações feitas por Bir-
git Meyer em Gana, mas que ela pretende terem um caráter
mais geral. Segundo Meyer, o pentecostalismo, ao promover
um discurso e práticas rituais que incluem demônios, oferece
uma ponte com a tradição que torna possível tematizar pro-
blemas da modernidade e da globalização (Meyer, 1995: 64-
65). Por outro lado, membros de sociedades que praticam o
xamanismo ou a possessão por espíritos freqüentemente en-
contram na experiência pentecostal afinidades que permitem
construir cadeias de significado numa verdadeira democrati-
zação do xamanismo, antes reservado a determinadas perso-
nagens, mediante o desenvolvimento de uma possibilidade que
por vezes já estava presente. Efetivamente, no Brasil há muitos
casos que parecem corroborar essa linha de raciocínio, como
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aquele do xamã que, segundo relato da antropóloga Lux Vidal
(comunicação pessoal), converteu-se ao pentecostalismo – sem
jamais ter visto um pentecostal de carne e osso – pelas ondas
do rádio, associadas ao transe; com o detalhe de que, antes de
abandonar sua posição de xamã, preparou um sucessor. Ou o
caso dos índios Palikur em que “... os modos pelos quais Deus
é experimentado, principalmente através do sonho e do transe,
aludem diretamente ao universo do xamã” (Capiberibe, 2004:?).
Embora isso não exclua a possibilidade de o pentecostalismo
também se implantar em grupos que não praticam o xamanis-
mo, o que parece coerente com a idéia defendida por diversos
autores de que ele (também) tende a florescer extraordinaria-
mente “... quando povos são capturados nas engrenagens do
sistema mundial” (Carneiro da Cunha, 1998: 8). Assim, o pen-
tecostalismo tanto poderia suceder-se ao xamanismo, quanto
servir como resposta alternativa a questões semelhantes.

Rafael, por sua vez, já chamara a atenção – utilizando o
caso dos Tagalog nas Filipinas – para uma possível fonte de
sucesso na conversão – uma que talvez pudesse se aplicar tam-
bém a algumas das conversões pentecostais contemporâneas:
isto é, a de a conversão poder constituir um modo de apazi-
guar o medo que os espíritos, invisíveis, produziam, substitu-
indo esse medo pela esperança do encontro com o Deus cris-
tão – esse, sim, no reino dos céus, então visível (Rafael, 1988:
191-2). Seja como for, o mais importante para os nossos pro-
pósitos nessa linha de raciocínio é desfazer o véu ideológico e
discursivo que supõe uma ruptura absoluta necessária entre o
cristianismo – até mesmo em sua forma pentecostal, entusi-
ástica – e as “religiões pagãs”. Mesmo que em casos extremos
essa articulação se dê por intermédio da diabolização do pan-
teão pagão, o que não deixa de ser uma forma paradoxal de
reconhecimento (Meyer, 1994). E tudo isso não deixa de ser tão
surpreendente quanto o próprio sucesso pentecostal. Sucesso,
aliás, que precisa ser relativizado: todas essas características
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só são capazes de desencadear um processo de conversão (com
ou sem aspas) diante de circunstâncias concretas como as da
atual onda de etnificação. Etnificação que, com sua valoriza-
ção das tradições nativas (reconstruídas, evidentemente, de
acordo com um padrão estabelecido pelo processo de globali-
zação), contribui poderosamente para a valorização, também,
dos cristianismos substantiva ou epistemologicamente paga-
nizados. É o caso, por exemplo, da importância da cura espiri-
tual para a política de identidade no “Quarto Mundo” dos Na-
vajo, como mostrado por Thomas J. Csordas: ao lado da tradi-
cional cura Navajo e da cura da Igreja Americana Nativa, des-
tacam-se a cura dos pastores pentecostais independentes e
dos grupos de prece carismáticos católicos com a sua “inte-
gração comunal de práticas Navajo e católicas romanas”; des-
tacam-se também “numerosas congregações independentes e
rede de congregações que parecem ser protodenominações,
todas lideradas por pastores indígenas Navajo” e que “consti-
tuem uma forma emergente e distintamente Navajo de cristia-
nismo” (Csordas, 2002: 151).

VIII
Em muitos grupos pentecostais a noção de libertação é fun-

damental, a ponto de tornar-se muito mais operativa que a de
salvação, apesar da importância teológica, histórica e institu-
cional desta última. Isso parece ser sintomático das forças que
determinam a religiosidade contemporânea. Aparentemente,
o sucesso maior reside entre aqueles grupos religiosos que se
preocupam em “libertar” as pessoas de seus problemas con-
cretos, físicos e emocionais, por vezes materializados na figu-
ra de demônios e entidades análogas. O que freqüentemente
está associado a projetos pessoais de transformação das con-
dições de vida que não parecem poder ser enquadrados no ró-
tulo de conservadorismo, mas que podem até ter efeito trans-
formador sobre o seu entorno, como mostrou Clara Mafra para
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o caso da atuação da Igreja Universal do Reino de Deus em
Portugal (Mafra, 2002). No caso do Brasil, costuma-se dizer
que, entre as camadas populares, pertencer a um grupo pente-
costal constitui a única proteção contra a rede de narcotrafi-
cantes, sobretudo para construir uma alternativa de vida para
os filhos. Os grupos pentecostais, deste modo, criam laços com
as camadas populares, que não permitem que esses grupos
sejam consistentemente conservadores. E esse know-how
está sendo exportado; com efeito, hoje é possível encontrar
missionários brasileiros em muitos lugares do mundo, es-
pecialmente entre os pobres e os migrantes, necessitados de
redes de proteção.

O Brasil é, aliás, um caso interessante de um país que, não
tendo sido uma potência colonial (e que, portanto, escapa dos
estigmas derivados dessa condição), tende a ser uma potência
pós-colonial, por assim dizer (Velho 2000), de porte médio,
particularmente na América Latina e Caribe, no vácuo deixado
pelos antigos colonizadores, os portugueses. E assim como
isso se dá no terreno estatal, dá-se também no terreno missi-
onário; em geral, até, em ordem inversa: na África, em Timor e
entre os próprios portugueses, onde quer que se encontrem (não
apenas em Portugal, mas na Europa, África e Estados Unidos).
Da mesma forma, o Brasil vai também ocupando outros espa-
ços, como os deixados na América Latina pelos Estados Uni-
dos, que desde o final da Guerra Fria e a neutralização de Cuba
têm demonstrado (inclusive os acadêmicos) não poder dar pri-
oridade ao continente. Essa ocupação tem tido seus prolonga-
mentos nos próprios Estados Unidos, onde os brasileiros têm
descoberto tardiamente sua identidade de latinos e “hispâni-
cos”. É de se notar, aliás, que os missionários não se limitam
aos cristãos, mas também incluem adeptos de religiões afro-
brasileiras e mesmo outros que desenvolveram diversos tipos
de culto tendo por base o consumo de uma bebida alucinógena
de origem indígena, o ayahuaska. Esses últimos, embora não
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sejam numericamente muito significativos, são muito sinto-
máticos da globalização, espalhando-se (no caso, mais entre
jovens de classe média do que entre os pobres) desde a Holan-
da (Groisman, 2000) até o Japão, negando na prática a oposi-
ção entre religiões universais e religiões tradicionais e trans-
formando o português numa língua esotérica cujo significado
seguidamente é ignorado pelos praticantes dos cultos. A luta
marcial afro-brasileira conhecida como capoeira também se
espalha, conservando ou não em graus variados os seus con-
teúdos místicos. E o Brasil também participa da verdadeira
democratização das aparições, sobretudo da Virgem Maria
(e tendo Medjugorje como referência) que hoje também se
alastra pelo mundo, saudado entusiasticamente pelo movi-
mento carismático católico, mas que serve ao mesmo tempo
de modelo para manifestações de religiosidade popular à
margem da Igreja.

Todos esses tipos de difusão invariavelmente desafiam o
aparelho estatal dos países receptores no que diz respeito à
legislação. Desafiam até a própria definição do que seja reli-
gião, como é o caso da controvérsia sobre as seitas na França,
um rótulo que inclui a Igreja Universal do Reino de Deus (Gium-
belli, 2002). Um dos exemplos mais provocativos da globali-
zação produzida a partir do Brasil é o do “missionário” new-
age Paulo Coelho, cuja obra é lida e discutida em mais de cem
países, mesmo no Leste Europeu e nos países islâmicos; um
peculiar e revelador fenômeno “ecumênico” que começa a ser
estudado com especial ênfase para a Argentina (Semán, 2003).
Em muitos desses casos, de modo análogo ao que já havia
sido sugerido por Roland Robertson (1992) e por Peter Beyer
(1994) para a própria invenção das religiões, o missionamento
cristão serve como referência na constituição desses novos ti-
pos de missionários, seja como paradigma, seja como con-
traste (Velho, 2007).
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Ao se pensar em termos mais gerais, certamente tudo isso
desafia as teorias segundo as quais os fluxos da globalização
são unilateralmente dirigidos a partir das potências centrais.
Como também desafia as noções culturalistas de que a cada
grupo social corresponde uma cultura e uma religião, bem como
as concepções essencializantes do que seja o núcleo definidor
de cada religião. Também questiona generalizações tais como
a do suposto conservadorismo do cristianismo do Terceiro
Mundo. É de se imaginar, portanto, que o estudo desses fenô-
menos pode vir a se tornar estratégico no avanço do nosso
conhecimento sobre o mundo contemporâneo, uma vez neu-
tralizadas as tendências ao fundamentalismo secularista, que
têm seu lócus de desenvolvimento privilegiado nos centros aca-
dêmicos. A negação e o narcisismo presentes nessas tendên-
cias dificultam o vôo da coruja de Minerva. Recentemente, o
sociólogo marroquino Reda Benkirane sugeriu que a análise
da controvérsia sobre o uso do véu islâmico na França pode ser
extremamente reveladora do que seja o universalismo francês
– assim como, por contraste, do diferencialismo anglo-saxão.
Ambos são associados como modelos às suas respectivas tra-
dições, ao passo que “horizontes transnacionais alargam sua
esfera de influência para além das zonas antropológicas que
uma vez viram sua emergência” (Benkirane, 2004: 50). Segun-
do Benkirane, essa análise, juntamente com o reconhecimento
de outras tradições, poderia até mesmo facilitar o surgimento
de híbridos, como um “Islã francês”, novamente desafiando
nossas mais essencializantes concepções. Talvez essa suges-
tão seja um passo adiante (ou para o lado) em relação ao que
Talal Asad pretende ao se indagar sobre “Que condições po-
dem desenvolver-se na Europa secular – e além – nas quais
todos podem viver como uma minoria entre minorias num es-
paço e num tempo complexos” (Asad, 2003a: 180). Mesmo no
Brasil, as elites “mais realistas do que o rei” certamente seri-
am sensíveis à sinalização de um tal processo de

OTÁVIO VELHO



171
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

(re)conhecimento na própria fonte dos modelos que lhes ser-
vem de (reificada) referência.

No âmbito dessa articulação de espaços e tempos comple-
xos, a própria noção de missão ganhou uma abrangência e
uma diversidade tais que fazem pensar se já não estará sendo
implodida, vítima paradoxal da própria sensação de contem-
poraneidade mencionada no início deste texto. De novo apro-
ximando-se de tendências orientais (Anastasios 1994), parece
haver hoje, em meios teológicos ecumênicos, um viés sinto-
mático no sentido de substituir a noção de missão por aquela
de testemunha (martyria), mais uma vez colocando-se assim
a questão dos tempos não-lineares e das dobras.  Quer esteja
sendo implodida ou não, certamente ainda seremos capazes –
evitando uma lógica binária – de reconhecer a presença da no-
ção de missão. Se já a tivéssemos levado a sério há mais tem-
po – sobretudo na sua dinâmica e em suas implicações – po-
deríamos ter evitado alguns dos erros que têm dificultado uma
apreciação mais rigorosa da história e da atualidade da ques-
tão religiosa para além de uma certa benigna indulgência em
relação aos Outros.
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I
For many observers the contemporary process of globaliza-

tion has brought about profound ruptures in social life. Howe-
ver, an equally important element has been the re-reading of
the past enabled by these supposed ruptures, or at least the
sense of rupture. We can imagine this possibility as a producti-
ve anachronism, one which paradoxically enables a
(re)approximation of the past and present – a temporal fold
throwing into question even our naturalized notion of time. Mis-
sionization is an excellent example of this phenomenon. Ab-
sent in any explicit form in the Bible, the notion is typically
associated with the birth of modernity, coming into full force
with the great navigations of the 16th century and the formati-
on of the colonial world. Viewed from the present, however, it
seems to possess many of the characteristics normally associ-
ated with globalization (Velho in press). This particularly ap-
plies when we compare it to other forms of spatial dislocation
motivated by religious aims that presuppose a particular des-
tination, such as the crusades (Palestine). Missionization, by
contrast, takes its agents to any part of the world, a dynamism
that reflects not only the universal project driving it forward,
but also the fact any route change can be incorporated as God’s
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design (Roscioni 2001). Examining missionization in the glo-
balized and post-colonial world (a notion used here in prefe-
rence to the sometimes problematic application of the blanket
notion of post-colonialism to highly specific cases) must in-
volve, therefore, a simultaneous understanding of both the new
and what we can say anew without losing sight of the long-
term (or longue durée).

Historically, missionization has been associated with con-
version, a term the historian of religion Arthur. D. Nock defines
as follows in his 1933 classic Conversion (a book I shall use as
our point of reference):

“By conversion we mean the reorientation of the soul of an
individual, his deliberate turning from indifference or from an
earlier form of piety to another, a turning which implies a cons-
ciousness that a great change is involved, that the old was
wrong and the new is right.” (Nock 1963[1933]:7)

More than a concept, we are presented here with a central
category of Christian thought. The notion of missionization is
attached to this category as a movement expanding in the wake
of precisely this universal impulse towards conversion. As a
result, missionization is frequently associated with various
passages from the gospels (Matthew 28:16-20; Acts 2:1-4),
although the notion of missionization does not explicitly appe-
ar in the holy text and despite the fact there are numerous other
verses which define Christianity as a movement internal to Ju-
daism (Matthew 10:5-6 and 15:24). According to Nock, the first
conversion in the full sense takes place only with Saint Paul,
whose persecution of the early Christians as Saul (even his name
will change!) already confirms the sense of being faced with a
rupture. From then on, repentance and conversion become an
attraction in themselves (Nock 1963(1933):220). Following this
line of reasoning, the first missionary voyages were thus un-
dertaken by Paul (and Barnabas) – at least when seen (or rein-
terpreted) from hindsight (Nock 1963(1933):191).
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Although seen from even more hindsight today, we can per-
ceive just how much this narrative is connected to a focus on
the western development of Christianity and hence Latin rather
than Greek, Syriac or Coptic. Taken to an extreme, this bias
ignores the expansion of Christianity into Africa and Asia (es-
pecially into Syria, Egypt and Mesopotamia) during the first
centuries after Christ – an expansion that did not always invol-
ve the same conceptions of rupture (many African Christians,
for example, maintained ancient Hebraic customs) or the same
relationship to conversion. This eastern Christianity would con-
tinue to survive, albeit constrained and subjugated by the tide
of Islam from the 7th century onwards. As a result of this igno-
rance, the Christian West would come to imagine an intimate
relationship between classical Latin and the divine Word, the
language later serving in Spain, for example, as a model for re-
organizing Castilian. The latter in turn subsequently acted as
the model for the official grammars of the colonial language,
especially (and precisely) for missionary purposes. This com-
plex development meant vernacular languages therefore beca-
me appropriated for aims other than those of their speakers
(Rafael 1988).

But at a more general level Nock also mentions ‘prophetic
religion’ – closely associated with crises – in contrast to ‘religi-
ons of tradition:’

“While a Jew or a Christian held that there was only one true
God and that most people around him were given up to idola-
try and sin, a devotee of Isis could and did think that his cult
was the original and best expression of a devotion voiced by all
men in their several ways.” (Nock 1963[1933]:16)

Here, though, it is worth remembering that the relations be-
tween prophetism, conversion and missionization are varia-
ble. Although Judaism, for instance, has passed through the
moments of missionary fervour mentioned by Nock and illus-
trated by the Book of Jonah and the experience of exile (Nock

OTÁVIO VELHO



179
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

MISSIONIZATION IN THE POST-COLONIAL WORLD:
A VIEW FROM BRAZIL AND ELSEWHERE

1963[1933]:61), in the long run Israel was perceived more as a
sign of God than an active witness, meaning conversion in this
case amounts to an eschatological action undertaken by God
himself. Indeed, Nock points out how Christianity’s earliest
period included thinkers who accentuated continuities, not only
with Judaism, but also – as in the case of Justin Martyr cited
below – with traditions alien to this line of historical develop-
ment; these included transversal continuities with Greek philo-
sophy and other manifestations of the spirit of the times, so-
metimes as tools of propaganda (Nock 1963(1933):250). Inde-
ed, Paul himself would say:

“For though I am free from all men, I have made myself a
slave to all, that I might win the more. To the Jews I became as
a Jew, in order to win the Jews; to those under the law I became
as one under the law – though not being myself under the law –
that I might win those under the law. To those outside the law
I became as one outside the law – not being without law to-
ward God but under the law of Christ – that I might win those
outside the law. To the weak I became weak, that I might win
the weak. I have become all things to all men, that I might by
all means save some.” (1 Cor 9:19-22)

Of course, Nock was referring specifically to the Ancient
World. While retaining the categories he employs, we can up-
date his survey by including Islam as another prophetic religi-
on and adding many of the ‘religions’ of the peoples typically
studied by anthropologists alongside the ‘devotees of Isis.’ The
issue we face is knowing what an anthropology developed in
the context of the post-colonial and globalized world can effec-
tively add to Nock’s description while still bearing in mind the
customary identification of missionization with colonialism.

II
For Nock, the prophetic religions can be associated with re-

ason, which guides practice; on the opposite pole, religions of
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tradition suppose only the sanctity of custom (Nock
1963[1933]:3). Distributed in this way, the first pole has also
been labelled by other authors as a set composed by the ‘World
Religions,’ that is, those religions whose impulse towards mis-
sionization invests them with a universal vocation. The second
pole, meanwhile, is occupied by religions defined as local or
traditional, in general associated with a particular territory and
people. In fact, this association was not set in concrete by Nock:
although he stressed attachments to local traditions, the au-
thor also recognized how the worship of Isis and other cults
(including other Egyptian and Hellenized Syrian cults and Mi-
thraism) enjoyed a wide circulation and acquired new ‘adhesi-
ons’. At the same time, these adhesions – in contrast to the
conversions to prophetic religions – were not exclusive in kind;
indeed, the author observes the need for traditions of alien ori-
gin to become naturalized in order for them to be effective (Nock
1963[1933]:162). While the prophetic religions occupying the
first pole have also been labelled the religions of conversion
and salvation, the religions of tradition making up the second
pole have been classified as those of initiations and acceptan-
ce of the world. In both cases, however, it is as though the
opposition between modernity and non-modernity were alrea-
dy (pre)figured.

Nonetheless, perhaps we can identify a good example of an
apparent productive anachronism in the post-colonial doubts
over how to describe these ‘traditional’ religiosities. Still in the
field of the history of religions, Terence Ranger – certainly inspi-
red by contemporary globalization – provides a good example
of this when he contests the distinction between the local and
the global in South African religious history (Ranger 1993). A
distinction which, it should be pointed out, provided the basis
for one of the most respected theories of conversion (Horton
1971). Ranger argues that the local is itself a product of coloni-
alism, a regime which obscures flows and interconnections

OTÁVIO VELHO



181
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

MISSIONIZATION IN THE POST-COLONIAL WORLD:
A VIEW FROM BRAZIL AND ELSEWHERE

while simultaneously attempting to impede them – an operati-
on which in itself amounts to a (self-fulfilling) prophecy. At the
same time, it is worth observing that in many regions of Africa
– as well as India, for example – the norm is a multilingualism
more commonly associated with modern cosmopolitanism, a
phenomenon revealing the strength with which any pure loca-
lism is negated.

Examples abound of other images constructed by the West
of religions of tradition. A typical case is examined by Bruno
Latour in his critique of the notion of fetish, a notion – like that
of mission - which emerged precisely at the start of the great
navigations and the modern waves of missionization. Latour
argues (1996) that the notion of fetish involves a misunders-
tanding produced by supposing an inescapable contradiction
between the real and the constructed (in this case, the cons-
truction of ‘idols’), a contradiction which even the religiosity of
the Portuguese themselves – inventors of the notion in their
contacts with Africans on the coast of Guinea – fails to comply.
For Latour this confirms the fact it is we who ‘have never been
modern’ (Latour 1991). But for now we can concentrate on the
hypothesis that in the post-colonial world (and without losing
sight of the possibility of expanding this hypothesis through
use of the supposed productive anachronism) this polarization
between world and local religions can at least be relativized –
a possibility whose implications interest us here primarily in
terms of missionization.

III
Insofar as they symptomize events in this post-colonial en-

vironment, the theological vicissitudes of the notion of incultu-
ration are highly revealing. Promoted by the Roman Catholic
Church, the notion is an offspring of the aggiornamento esta-
blished by the Second Vatican Council (1962-65) and particu-
larly the pastoral constitution Gaudium et Spes and the Decree
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Ad Gentes on the Mission Activity of the Church. The liturgical
reform that led to the substitution of Latin by vernacular lan-
guages, transformed into vox ecclesi (note the revealing para-
dox of this concept being formulated in Latin!), is at once its
result and its condition. In fact, this substitution, together with
its modernizing but banal interpretation, should also be read
as a (partial) return to the era when the dominance of Latin
and the Christian West had yet to see the light of day. It is not
my intention here to enter into a detailed theological discus-
sion concerning the notion of inculturation; instead, I wish to
call attention to certain aspects pertaining to the theme of
missions in the post-colonial world, since this movement un-
doubtedly comprised a response to the new conditions in
which the Catholic Church found itself operating. These con-
ditions obviously included a rejection of the missionary work
associated with colonialism. Another key factor, though, was
the growing influence of post-colonial Christianity in contrast
to the supposed secularization of Europe, an influence ten-
ding over the long-term (and only over the long-term, given
the powerful resistances to recognizing its implications) to
alter the balance of forces within the Church. This was also
closely associated with the need to recognize other religions
and with the promotion – including simply for practical rea-
sons – of the so-called ‘inter-religious dialogue,’ an extremely
delicate issue for a tradition generally conceiving a single route
to salvation. Indeed, this dialogue sometimes demands the
invention of religions, insofar as the recognition of religions
presupposes the classifications and condensations involved
in applying the modern category of religion to encountered
practices and traditions (Giumbelli 2002).

Initially inculturation focused on the necessary relation be-
tween faith and culture. But the attention paid to the question
of culture increased over time, including attempts to recognize
other ‘religions’. A special emphasis was given to the analogy
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between the incarnation of Christ and inculturation as a practi-
ce: just as the Logos emptied himself to live among us, so the
Church should proceed with each culture. The reference to the
Logos was in turn associated with a renewed theological inte-
rest in this notion. First introduced as a principle by the ancient
Stoics, it was given a personalist spin by Philo Judaeus and
later adopted by John the Evangelist. The Samaritan Justin Martyr
(100?-165) subsequently added the expression logos sperma-
tikos. This expression referred to the idea that the seeds of the
Word were already present in ancient philosophy, subsequently
disseminating to refer to all cultures and to a worldwide reli-
gious process (Anastasios 1988). The Decree Ad Gentes (no.
11) had already proclaimed: “let them [the missionaries] ... lay
bare the seeds of the Word which lie hidden among their fello-
ws,” emphasizing a complete immersion of missionaries in the
lives of the peoples among whom they work. This shift inclu-
ded a new attention to pre-Augustinian eastern patristic thou-
ght, along with an emphasis on the cosmic Christ as presented
in the Gospel of John, vis-à-vis his historical manifestation in
Palestine; as well as the notion of a God who created all things
(including cultures). A new emphasis whose association with
re-evaluating relations with non-Western Christianity and the
eastern patristic tradition should be underlined. At the same
time, renewed attention was given to the involvement of lay
people and the constitution of autochthonous churches, all of
which opened the way for a theological justification for a shift
in the Church’s relationship with different cultures.

A significant aspect of these developments has been the
networking undertaken in the name of Ecumenism among tho-
se sectors of the Catholic Church that are proponents of incul-
turation, as well as the equivalent sectors in the World Council
of Churches, which congregates protestant and orthodox chur-
ches (Fitzgerald & Ucko 1998). This movement creates trans-
versal solidarities that cross ecclesial boundaries even as it
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strengthens these sectors in their internal clashes with the more
traditional sectors in both organizations. At the same time, by
maintaining a certain ambiguity over the actual scope of ecu-
menism (strictly speaking, only macro-ecumenism would
address relationships outside the Christian fold) the wider pro-
blematic of inter-religious dialogue can be addressed. The pre-
sence (alongside the protestant churches) of orthodox churches
on the World Council of Churches has also been fundamental,
thanks to their experience of being the objects of conquest ra-
ther than conquerors. Indeed, their presence has been especi-
ally important in re-evaluating the eastern patristic tradition
mentioned earlier. After the Willingen Conference in 1952, the
world of protestant ecumenism and the World Council of Chur-
ches witnessed the development of the related notion of Missio
Dei (which later had a significant impact on those sectors of
the Catholic Church more committed to inculturation). This
notion – despite his own exclusivist tendencies – was attribu-
ted to the prominent theologian Karl Barth (1886-1968). It su-
ggests that mission begins with God, thereby implying that the
mission is already present when the missionary arrives: hence
the latter is never faced with a society with no knowledge of
God. This notion is itself linked to the idea of the evangelical
preparation derived from the eastern patristic tradition and as-
sociated with Eusebius of Caesarea (263-339), a dimension
which also involves attempts to counterbalance the attention
traditionally given to orthodoxy with a focus on orthopraxis –
in other words, acts which extend beyond formal declarations
to speak of the presence of God. This emphasis is associated
with the pragmatic endeavour to break with past impasses,
shifting attention from doctrinal issues onto pastoral concerns
– all of which expresses an implicit critique of the intellectua-
list emphasis on belief-statements at the cost of embodied and
performative practices. Recognition of this critique, in turn, re-
poses the issue of communicative action (and consequently ‘in-
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ter-religious dialogue’) in a way that remains extremely chal-
lenging for modern religious institutions, accustomed as they
are to privileging declarations of faith and the incompatibilities
between them.

Taken as a whole, it is interesting to note how, despite all
the novelties that seem to have emerged, this style of rhetoric
(in contrast to scientific rhetoric, for example, though closer to
juridical rhetoric) continues to assume the supposed producti-
ve anachronism. In other words, it continually makes reference
– including in polemics – to precedents that generally relate
back to the same period covered by Nock. After all, it is always
possible to maintain “I have become all things to all men” (1
Cor 9:22). Just as in the case of the figure studied by Eric Auer-
bach (1984) where the personalities and episodes from the Old
Testament prefigured personalities and episodes from the Gos-
pels, here contemporary personalities and episodes postfigure
personalities and episodes from the Bible and the first centuri-
es A.D.. The Jesuits, on the other hand, who played a central
role in the development of the notion of inculturation (the term
gaining full acceptance within the order after the 32nd General
Congregation of the Society of Jesus in 1974) could not fail to
associate it with the famous controversy on Chinese rites (1645-
1742) where their position of proto-inculturation, so to speak,
had been defeated with the ban on Christians participating in
Confucianist rituals. Similarly, they could not fail to link the
emptying of the Logos with the annihilation of the individual
extolled by the Spiritual Exercises of Saint Ignatius of Loyola as
a means of reaching God (thus very far from the usual notion of
the exclusive and ethnocentric relation between missions and
colonial conquests), already associated with missionary expe-
riences and spirituality itself (Agnolin 2004).

Obviously, all this has allowed leeway for multiple interpre-
tations, provoking a permanent tension between the ‘local’
applications of this doctrine (in Latin American countries with
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large indigenous populations, for example, the theme of auto-
chthonous churches has been transmuted into one of the ‘Indi-
an church’) and the Vatican’s efforts to maintain a common
language and the Church’s universality. This tension is revea-
led in the paradox mentioned earlier of affirming vernacular lan-
guages in Latin (vox ecclesi) – indeed a paradox that in itself
reveals the complexity of this process, where the voice of uni-
versality cannot be considered apriori less tuned to the vicissi-
tudes of globalization than those of multiculturalism. All of
which effectively relativizes the polarization between local and
global: not only does incultured Christianity valorize the local
and global simultaneously, it also demonstrates a respect for
other religions reminiscent of Nock’s ‘devotee of Isis’ in the idea
that Christianity (simply) provides a better formulation of so-
mething which is already present everywhere. Although this
idea still distinguishes the seeds of the Word from its full blos-
soming, it undoubtedly runs counter to the conception (parti-
cularly associated with certain currents of the reformed chur-
ches and Augustinianism) of the absolute nature of the biblical
Fall. Nonetheless, this full blossoming is not supposed without
some kind of missionary support, already implicitly contained
in the notion of an evangelical preparation. Indeed, this missi-
onary support has now transmuted into the ‘inter-religious di-
alogue’ – a fact to be borne in mind when distinguishing the
Church’s culturalism from the culturalism of mainstream an-
thropology, though in many cases, such as Brazil, inculturati-
on has provided a large margin for collaboration (sometimes
based on a productive misunderstanding and hybrid personas)
between anthropologists and religious figures.

Yet it is important to record that the missionaries associa-
ted with inculturation are consistently filled with hesitancies
and doubts. Indeed so much so that they frequently give up any
attempts to convert and, in certain cases, even abandon the
priesthood. In either case, the sociocultural fate of the popula-
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tions seems to be a higher priority than the question of indivi-
dual salvation, for centuries the apparently indisputable keys-
tone of the missionary endeavour. In hindsight, it could be ar-
gued that ecumenism was to some extent a pagan invention,
while its rediscovery (after a period of burial or at least of seve-
re restriction caused in part by watershed events such as the
defeat of Arianism and the schism between eastern and wes-
tern Christianity) can be seen as the announcement of a post-
Christian era. Especially after the 1970s, the established missi-
onary apparatus, considered to be authoritarian, was practi-
cally dismantled. And here the new conceptions proved cruci-
al. Perhaps the most infamous case of these authoritarian prac-
tices was the separation of aboriginal children from their fami-
lies in Australia, but this was far from the only example of its
kind. (In Brazil, for instance, boarding schools were set up for
indigenous children, also closed down during the 1970s.) Ho-
wever, these practices were not replaced by any consensual
alternative, although many missionaries stood apart through
their defence of the living conditions and culture of the popula-
tions to which they were associated. Furthermore, important
(though sometimes obscured) remnants of the past concepti-
ons continued, especially within the ecclesiastical hierarchy.

IV
However symptomatic inculturation may be of contempo-

rary processes of post-colonial globalization, missionary fer-
vour par excellence today resides elsewhere – so much so that
this fervour even foments accusations against it of lack of inte-
rest in specific cultures. Much of Christianity’s contemporary
growth in the old Third World appears to be unconnected to the
theological currents responsible for formulating the notion of
inculturation. Instead, it seems to be spurred more by the de-
termination of missionaries who – in vivid contrast to the hesi-
tancy displayed by proponents of inculturation – not only jour-
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ney into remote areas, but also whenever possible go prea-
ching from door to door in the towns and cities developing ra-
pidly in the South; ever less alien and ever more part of an ur-
ban landscape, precisely by targeting dislocated migrants. Philip
Jenkins, in his recent book The Next Christendom (Jenkins 2002),
synthesized a series of available (if sometimes questionable)
information in order to formulate a fascinating and provocative
thesis, one useful to us here as a point of reference. Jenkins
claims Christianity is experiencing a period of exponential gro-
wth, going as far as to declare that this growth is inversely
related to the end of colonialism, heralding a new relationship
which challenges any essentialist identification of colonialism
with missionization. He also underlines the predominance of
Pentecostalism in this missionary boom, including the impact
of what has already been termed the pentecostalization of the
religious field as a whole, a phenomenon that equally applies
to the so-called historical churches (Velho 1999-2000). He goes
on to make the important insight that the Church has always
been ‘incultured,’ insofar as the theological formulation is mi-
nimized as a driving factor in favour of a natural process of
inculturation that mostly unfolds unconsciously. This is a pro-
cess the Church has always known how to accept, despite the
resistance of minorities, today represented by the non-Hispa-
nic whites, descendents in turn of the beneficiaries of the wi-
despread and by now naturalized (and perhaps surpassed) in-
culturation that took place with the original migration of Chris-
tianity to Europe. The Church also knew how to accept and
even exploit local cultures, even with theological formulations
occurring post facto in relation to new patterns of worship and
practice in general. With the secularization of Europe, the ten-
dency has been for an enthusiastic version of Christianity to
rise to the fore, one more directly associated with the superna-
tural through prophecies, visions and cures: the southern Chris-
tianity of Asia, Africa and above all Latin America. Indeed, this

OTÁVIO VELHO



189
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

predominance is becoming global through migrations, a diffu-
se influence and, in certain cases, even through a brand of mis-
sionization that takes the First World as its target, reversing
the direction of the missionization in force from at least the
16th century onwards. But although enthusiastic, this version
of Christianity is also held to be conservative. Taking a highly
provocative standpoint, Jenkins claims, for example, that ra-
ther than being the product of a gerontocracy doomed to disa-
ppear, as western liberals suppose, the conservatism manifes-
ted by the current papacy is a reflection of the growing influen-
ce of the South within the Catholic Church and the conserva-
tism of this southern Christianity. Thus, in contrast to the pre-
mises contained in the theological formulation of inculturati-
on, the latter does not always seem to go hand in hand with an
acceptance of religious pluralism.

As mentioned above, some of the information synthesized
by Jenkins appears questionable. Clearly it would be impossi-
ble to discuss this impressive set of information in its entirety,
but we can briefly analyze the Brazilian case to at least test the
possibility of generalizing his ideas – employing a kind of me-
thodological suspicion – especially since Jenkins himself hi-
ghlights the importance of Latin America in the development
of southern Christianity. In this case, it is undoubtedly an exa-
ggeration, for example, to claim that the well-known and in-
ternationally active Universal Church of the Kingdom of God
has its own political party (at least for the present). Likewise,
there is no basis for declaring that Brazil has been just as de-
vastated as Africa by the AIDS crisis, to the extent of being
reflected in the population growth rate. Indeed, this declaration
obscures other more important factors, namely the changes
that have tended to draw Brazil closer to Euro-American de-
mographic patterns as the outcome of the rapid growth in the
urban population (from 44.6% in 1960 to 81.2% in 2000) and
the influence of new social models. According to the Brazilian
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Institute of Geography and Statistics, the population growth
rate dropped from 3% per year in the 1950’s to 1.44% in 2004,
and is projected to reach 0.24% by 2050. Brazil is estimated to
attain a zero growth rate around 2062. The average number of
children per mother, which was 4.06% until 1980, fell to 2.31 in
2004 and may drop as low as 1.85 by 2050. There is no eviden-
ce this is related to AIDS. In fact, Brazil is widely renowned for
the success of its program for controlling the epidemic. Any
disturbances in the population growth rate are more than like-
ly due to the increase in violence.

These observations are made simply to demonstrate that it
is safe to take some of Jenkins’s generalizations with a pinch of
salt, however thought-provoking they may be. Continuing to
use Brazil as a test case, we can turn to the question of conser-
vatism. First of all, Jenkins’s argument undoubtedly makes a
lot of sense at a global level. In addition to the examples listed
by the author, we can mention the recent crisis which shook
the Lutheran World Federation, prompted by African and Asia-
tic churches taking a vehement stance against the recognition
of homosexual unions given by the European Lutheran chur-
ches. In terms of Catholic conservatism, we can also cite the
recent cooling of relations with the Kimbanguist Church in Afri-
ca. But in Brazil, two correlated questions arise: to what extent
can Brazilian Christians be said to be conservative; and what
does being conservative actually mean?

From the outset, we should note that individual style and
self-presentation displays an immense variety across the coun-
try. Even within the Pentecostal world, members of the Univer-
sal Church of the Kingdom of God, for example, are far from
conservative (in contrast to those from the Assembly of God
and other churches). But this immediately prompts another
question – namely knowing what it means to be conservative
in the first place. Can a church that takes part in Carnival playing
percussion instruments, dancing samba and singing in praise
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of God and against drugs be described as conservative or ad-
vanced? At minimum, it must be admitted the Universal Chur-
ch is innovative, both in terms of the ecclesiastical world and
from the point of view of Carnival itself.

But what about the Catholics, the target of Jenkins’s origi-
nal thesis, that the conservatism of the papacy is already a
response to the demands of the South? After all, Brazil is usu-
ally held to be the largest Catholic country in the world, where
a Catholic culture developed largely independently of the pries-
ts. For the sake of argument, we could accept that Brazilian
Catholics are conservative. But a paradox immediately arises:
the conservatism of Brazilian Catholics, insofar as it is real,
includes the idea of tolerance and therefore contains an ele-
ment which impedes this supposed conservatism from beco-
ming absolute by promoting an inter-religious dialogue avant
la lettre. In other words – and contrary to what is usually pre-
sumed – conservatism in this case is not a synonym of intole-
rance. It is traditional for Brazilian Catholics to be tolerant. This
can be observed in relation to syncretism, the sexual life of pri-
ests, the belief in the agency of spirits, acceptance of marriage
involving divorcees and even issues which have recently been
the object of admonitions from the Vatican, such as the use of
contraceptives and even – albeit in an undoubtedly complex
fashion – homosexual practices. It could be retorted that these
topics fail to touch on people’s deepest beliefs or their declara-
tions of faith. But Jenkins himself claims with good reason that
the way in which we worship reveals what we believe (lex oran-
di, lex credendi), and the same can be said of practices in gene-
ral. Whatever the case, it remains patent that what is taken as
conservatism needs to be ‘deconstructed’ – especially if we
adopt a viewpoint that values practices.

To return to the theme of this article, there is one key point
on which we can fully agree with Jenkins. Accepting for the
sake of argument the sociological contents of the notion of in-
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culturation, it is undoubtedly a much more widespread pro-
cess than theologians formulate – even if we choose to recog-
nize this process via the distinction between discourses and
practices rather than the question of the unconscious (as does
Jenkins); or if we admit that this expansion of inculturation, on
the other hand, highlights the fact that it is not necessarily sy-
nonymous with the acceptance of religious pluralism. P. Ro-
berto Mosher has pointed out how the inculturation of Pente-
costals in Latin America has placed much emphasis on an in-
tensely lived spirituality, as well as the role of women, the im-
portance of one’s own natural appearance and so on. However,
this is an inculturation that does not represent subordination
to the dominant culture (which, after all, is generally held to be
sexist): instead, it acts as an ‘inspiring principle’ capable of
immersing itself in cultural questions and recreating the cultu-
re based on the seeds of the Word (Mosher 1998), a process
echoing the ideas of Justin Martyr at the beginning of the Chris-
tian era. A kind of counter-inculturation. But for this very rea-
son, we can say that the culture operating in this process is
itself different. Theologians – in part under the sway of anthro-
pology – tend to have a highly territorialized notion of culture.
And yet what we consistently find among Christians is a very
natural acceptance of religious claims that seemingly have lit-
tle connection to the ‘local’ culture. Such as when a Brazilian
pastor from the Universal Church of the Kingdom of God decla-
res in a service in Lisbon that Afro-Brazilian entities – now di-
abolized – are present and active in Portugal too. Apparently
we are not only face-to-face with the re-performance of a dia-
bolizing practice that took place during the first centuries A.D.
vis-à-vis paganism, but also an ‘inculturation’ that is much
more globalized than its more crystallized forms found in poli-
tical and theologically correct vocabulary. A very clear example
of how Minerva’s owl has much to learn from the ‘objects’ of
its research, people who are typically agents of a kind of wild
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applied anthropology running counter to established know-
ledge. Indeed, the latter also provide proof of the fact that – to
use a theological vocabulary – the seeds of the Word (the lo-
gos spermatikos, after all) can be found everywhere rather than
being confined to particular cultures. In fact, by accentuating
discontinuities, these particular cultures may have always been
(again, the supposed productive anachronism) more erudite
constructions than social categories of unrestricted circulati-
on. In constituting Others as such, we cannot suppose that
the opposite is true and that we are necessarily the others of
our others, a trap that continually betrays the ethnocentrism
of the champions of multiculturalism. The very division of the
world into particular cultures is far from being a universal.
Had we taken seriously the actions and achievements of mis-
sionaries and their disrespect for these divisions, we would
have known this much earlier.

Another factor that complexifies these cultural processes is
what we can dub the syndrome of being more royalist than the
royals (Velho 2005). The book More Blessed to Give: a Pente-
costal mission to Bolivia in anthropological perspective (Jo-
hansson 1992) tells us of a visit to a church among Chimba
Indians in Bolivia:

“The pastor, Rosemir Donizetti, is a Brazilian missionary.
That explains the austere and ‘Swedish’ outward form of the
service (like it was in the 1950s).” (Johansson 1992: 111).

And the author goes on to explain:
“The encounter between the Brazilian and Swedish Pente-

costal Missions in Bolivia illustrates the change which is taking
place within the missionary enterprise. In the doctrinaire con-
troversies between Swedish and Brazilian missionaries the latter
hold the trump cards. They can assert ‘We alone follow the
way you once taught us. You are the ones who are changing’.”
(Johansson 1992: 102)

In other words, within this complex globalized cultural pro-
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cess, rather than being a mirror of the local culture, conserva-
tism is often a mirror (sometimes a rear-view mirror) of the
relation with the missionaries themselves. Indeed, this process
is clearly much more generalized (Velho 1995 and 2005), such
as in the case of localism examined by Ranger in South Africa.
It may be asked to what point the regional division into South
and North proposed by Jenkins, although wider than the divisi-
on into particular cultures, does not itself suffer from the same
type of restriction.

V
Whatever the case, Jenkins’s work at least highlights the

seachanges affecting the context in which missionization takes
(or does not take) place, as well as the challenges these pose
for analysis. But perhaps this is a timely moment for re-evalu-
ating the very terms in which the question is framed. As we
have seen, Jenkins concludes southern Christianity is a conser-
vative force. A conservatism which contrasts with European
modernity. Taking a different position, Latour declares that ‘we
have never been modern.’ This suggests we perhaps have to
question to what extent European secularism is really happe-
ning. Various authors have insisted that Christianity continues
in Europe in new forms (Davie 2000). In other words, we have
to differentiate between official discourses and officious practi-
ces (Latour 1991). We also need to ask whether it is still valid
to treat European Islam as an exogenous factor or whether it
should be recognized as a (religious) element endogenous to
this context; an internal development running counter to secu-
larization in its usual sense and capable of affecting even those
who do not count among its adherents. But what interests us
here is what Jenkins calls southern Christianity.

This returns us to the symptom of being ‘more royalist than
the royals.’ In contrast to the disparity between the official and
the officious found in European modernity, we can ask whe-
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ther, paradoxically speaking, those countries traditionally tar-
geted by missionization are not the ones who take the
discourse(s) of modernity the most seriously by narrowing the
gap between the official and the officious. If so, what appears
as conservatism may perhaps very often be no more than a
reified modernity; a cargo cult modernity, so to speak. Seeing
the world in this way – turning common-sense upside-down
– requires us to accept the idea that the tendency towards
purifications, binary classifications and the classificatory im-
pulse itself is modern rather than conservative (in the sense of
non-modern). And if so, western Judeo-Christianity emerges
as the tradition par excellence enabling this modernity to flou-
rish. A Judeo-Christianity marked by what Nietzsche (who, as
it happens, made no distinction between the western and eas-
tern versions of Christianity) considered to be its artificialism
(Nietzsche 1980), leading for instance to conversion becoming
so demanding and absolute. From the critical viewpoint of
eastern Christian orthodoxy, this western Judeo-Christianity
has accentuated the operation of dichotomy since Augustine
– according to some authors, an aspect that can be traced
back to the manicheism of Augustine himself (Cracknell 1994)
– while seeking to overcome its own construction (Anastasi-
os 1988). In this sense, the South is the home of modernity
today – more modern, perhaps, than Latour believes possible
anywhere (Velho 2005). The home of a sometimes triumphant
modernity, which, for example, hinders the emergence of eco-
logical awareness or any intimate relationship between natu-
re and culture, humans and non-humans, as the basis of an
alternative paradigm. An alternative paradigm which in this
sense would be conservative. And the missionary work un-
dertaken by Pentecostals seems to be very much part of this
triumphant modernity.

At the same time, alongside this modern Christianity à ou-
trance, the South is also home to a non-artificial Christianity –
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in contrast to the version exclusively considered by Nietzsche.
A paganized Christianity, non-exclusivist and unanticipated,
though amply reflected in the anthropological literature (Hef-
ner 1993), where adhesion (as among the ancient pagans) se-
ems more appropriately descriptive than conversion. Incultu-
ring theology is to a certain extent left to chase this Christianity
by applying a complex hermeneutics to re-readings of the bi-
blical text, including in terms of the relationship with nature
and non-humans. This is despite the fact this paganized Chris-
tianity is more usually treated by anthropologists as a trans-
formation of indigenous thinking and cosmology, an approach
which typically finds support in the native point of view. A re-
vealing example is Chinese Christian glyphomancy, which in-
volves revealing  how Chinese characters contain a Christian
symbolism as manifestations of the true seed of the Word (Jor-
dan 1993). Or the case of the Tagalog in the Philippines, which
leads Vicente Rafael to state that “... conversion ... was predi-
cated on conventions of signification, exchange, and authority
distinct from those of the missionaries” (Rafael 1988:84). In all
cases, we encounter a paganized Christianity which a modern
perspective stricto sensu and its focus on discontinuities calls
syncretism, bireligiosity, double archive, and so on. But a pa-
ganized Christianity that paradoxically forms a pair with mo-
dern Christianity stricto sensu, one feeding off the other (al-
though the dichotomy itself is more a product of the modern
perspective, often also represented by the missionaries). Inde-
ed, they feed off each other just like Christianity and paganism
in the first centuries. This also has an even closer latter-day
equivalent, an interesting example of this influence being the
post-colonial tendency to re-interpret African (and Afro-Brazi-
lian) religions as monotheistic, a process analogous to the in-
terpretations of paganism during the first centuries A.D. (Nock
1963 [1933]), especially under the pagan revival promoted by
the emperor Julian (331-363).
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In fact, the analogy drawn here with the first centuries of the
Christian era was also explicitly made at the start of coloniza-
tion, though contemporary analysts generally take it to be a
product of the lack of conceptual tools adequate for dealing
with the new situation. However this evaluation may likewise
be taken as a product of a strictly modern perspective, itself
incapable – unlike this religious culture – of imagining a non-
linear time that produces folds and abductive connections (Ve-
lho 2005). These folds create proximities between apparently
distant historical moments and allow an anachronism to be-
come productive. But here a crucial point needs to be made:
this is anachronism only from the perspective of linear time
and it is for this reason and no other that whenever reference is
made to the productive anachronism, I adjectivize it as appa-
rent or supposed. From a non-linear time perspective there is in
fact no anachronism involved and such analogies do not ne-
cessarily reveal any particular conceptual carelessness.

VI
It is important to note that, even in the West, the allure of

the pure is opposed by the allure of connections. This also ap-
plies to the special case of the Gnosis (Velho 1999) which tra-
verses the ages – although we should note its esoteric version
has been privileged, a symptom of the fact that it has always
been taken as a counter-current in the West (at least until the
1960s). Indeed, this is the same fascination which still feeds
the imagination today and makes us more open to various kin-
ds of orientalism, at least at a fictional level – meaning that, for
example, we are told on the very first page of the first chapter of
The Da Vinci Code that the interest of the main character Ro-
bert Langdon, Professor of Religious Symbology at Harvard (sic),
lies in the “pagan symbolism hidden in the stones of Chartres
Cathedral” (Brown 2004:7). The great conflict with purism oc-
cupies this entire book, not by chance a bestseller (and perhaps
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not just because of the substantive narrative). Here epistemo-
logy – in the sense of ways of thinking – seems to be the prima-
ry attraction. Likewise, the notion of ‘hidden’ connects it with
a wider set of literary works that take abduction and detective
stories as a model (Eco and Sebeok 1988). Perhaps we are fa-
ced here with a fascination for the most heterogenic connecti-
ons possible; one that today enables, for instance, at an appa-
rently diverse level and already free of the limits of esotericism,
even a growing number of specialists to believe (in contrast to
the purists) that “[t]here was no such thing as the Scientific
Revolution” (Shapin 1998:1) – a revolution which would su-
pposedly mark a fundamental rupture that denies the “intima-
te connections between science and religion” (Shapin
1998:195). Although we should bear in mind connections do
not signify identifications and purification may be tacitly rein-
troduced when the risk of a reduction in favour of the strongest
is present. At any rate, the question of intimacy and connecti-
ons is also found closer to anthropology (and again in the reli-
gious field) in the issue of the relationship between nature and
culture, humans and non-humans, and so forth.

The religiosities of non-artificial Christianity (in contrast to
Nietzsche’s version) may be conceived as non-modern. But it is
equally possible to think of them as an alternative modernity:
an imagining of modernity closer to its practices and in favour
of connections, mixtures and continuities that allow room for
analogies and the supposed productive anachronisms. This fa-
vours, therefore, the production of compatibilities rather than
ruptures (Velho 2005), adhesions instead of conversions. The
conviviality displayed between these religiosities and econo-
mic development, globalization and complexity seems to point
in this direction, as well as to the importance of modernity as a
project, as Talal Asad insists (Asad 2003a and 2003b). Indeed,
the same Asad appears to be describing this kind of alternative
modernity when he analyzes the outcome of reforms imple-
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mented in Egypt at the turn of the 20th century as “... expressi-
ons of different experiences rooted in part in traditions other
than those to which the European-inspired reforms belonged,
and in part in contradictory European representations of Euro-
pean modernity” (Asad 2003b:217).

Jenkins warns of the risks of widescale conflicts between
Christians and Moslems occurring during the 21st century. Ho-
wever, conflicts between artificial Christianity (in the strictly
modern sense) and non-artificial Christianity should also not
be underestimated, just as in the 4th century the conflicts be-
tween rival Christian groups – especially Arians and non-Ari-
ans – matched the conflicts between Christians and pagans.
Indeed, these clashes continue to have a present-day relevan-
ce, including in terms of their impact on Christianity’s relati-
onship with Islam. Not only because the latter faces similar
questions, but, above all, because of the different postures in
the face of them. Always remembering that in all cases – whe-
ther that of compatibilizations (via fusions, convergence or co-
existence) or incompatibilizations – this involves productions,
whose meaning is not given a priori but always depends on a
network of interactions. At an extreme, even the notion of the
Christian God as a being separate from the world is not today
immune to re-readings produced via an apparent productive
anachronism that holds modernity responsible for the natura-
lization of this image. This casts doubt on any essentialism or
consequent claims of incommensurabilities. Fundamentalism
sometimes seems to be more in the eyes (and mind) of the
beholder than in those whose practices we should observe in
addition to discourses.

VII
A degree of mystery still surrounds the success of Pentecos-

talism. Particularly given the fact that Pentecostal movements
do not seem overly sensitive to cultural variations. Various
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anthropologists, for example, confess (especially in informal
conversations) their surprise over the conversion of their nati-
ves. We have already mentioned Mosher’s counter-cultural in-
terpretation (1998). But a number of authors have suggested
hypotheses that undoubtedly deserve more extensive verifica-
tion. Alvarsson (2003a and 20003b) provides a synthesis of
some of these ideas and here we can make a selective use of
his conclusions. The first point concerns the fact that, socially
speaking, Pentecostalism has been from its outset (represen-
ted by a single church located in Asuza Street, Los Angeles in
1906) a highly heterogenic movement with a strong black pre-
sence, including in its leadership. This is further reflected in
its strongly anti-hierarchical and libertarian approach and its
emphasis on the experience rather than the declaration of fai-
th. An emphasis which in turn helps accentuate the centrality
of spiritual and bodily rapture, the vivacity of power as well
as healing, in detriment to (or at least in conjunction with)
questions such as sin, repentance and redemption, which do
not always encounter equivalents in other cultures. Thus con-
version to these movements contains from the outset a cer-
tain double-bind: although it indeed represents an adhesion
to the conqueror’s religion, this adhesion is achieved via a
popular and peripheral movement, conversion in some cases
even being experienced as the freedom to revive threatened
aspects of traditional life. A freedom accentuated by the em-
phasis on personal interpretation which allows (individual and
collective) appropriations potentially very different from those
of missionaries, despite their co-participation in religious prac-
tices, a fact which in turn facilitates communication across
ethnic and linguistic barriers. This participation has a leve-
lling effect, one which neutralizes the hierarchy generally pre-
sent in the relations between natives and colonizers, insofar
as the spiritual experience is taken to be uncontrollable either
by those involved in it or by missionary authority. In turn, the
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ambiguity and polysemy of symbolic language (in contrast to
dogmatic language) enables a similar latitude, providing space
for idiosyncratic or culturally specific interpretations.

None of this seems far from the observations made by Birgit
Meyer in Ghana, but which can be given a more general appli-
cation. Meyer argues that Pentecostalism, by promoting a dis-
course and ritual practices that include demons, offers a bridge
with tradition which enables problems with modernity and glo-
balization to be thematized (Meyer 1995:64-65). On the other
hand, members of societies that practice shamanism or spirit
possession regularly discover affinities in the Pentecostal ex-
perience that allow chains of meaning to be constructed in a
veritable democratization of shamanism, previously reserved
for specific figures, through the development of a possibility
that was always in some sense present. Indeed, Brazil posses-
ses many cases corroborating this line of reasoning, such as
that of the shaman who, according to a report from the anthro-
pologist Lux Vidal (personal communication) converted to Pen-
tecostalism – without ever catching sight of a Pentecostal in
flesh and blood – via radio waves in a procedure associated
with shamanic trance; with the detail that before abandoning
his position as shaman, he prepared his successor. Or the case
of the Palikur Indians where “... the ways through which God is
experienced, primarily through dreams and trances, allude di-
rectly to the universe of the shaman” (Capiberibe 2004:24). Al-
though this does not exclude the possibility of Pentecostalism
also implanting itself among groups that do not practice sha-
manism; indeed, this is consistent with the idea propounded
by several authors that shamanism (also) tends to flourish ex-
traordinarily “… when people are caught by the gears of the
world system” (Carneiro da Cunha 1998: 8). Thus, Pentecosta-
lism could both follow shamanism and serve as an alternative
response to similar questions.
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Using the case of the Tagalog in the Philippines, Rafael, in
turn, has already called attention to a possible source for
conversion’s success – one also applicable, perhaps, to some
examples of contemporary Pentecostal conversions: namely,
that conversion may act as a way of taming the fear produced
by invisible spirits, substituting this fear for the hope of en-
countering the Christian God – this in the Kingdom of Heaven,
finally made visible (Rafael 1988: 191/2). Whatever the case,
the key point for our purposes in this line of reasoning is once
more the removal of the ideological and discursive veil that
presumes a necessarily absolute rupture between Christianity
and the ‘pagan religions.’ Even in the case of its enthusiastic
Pentecostal form. And even if in extreme cases this intercon-
nection takes place through the diabolization of the pagan pan-
theon, insofar as this remains a paradoxical form of recogniti-
on (Meyer 1994). And none of this fails to be just as surprising
as the Pentecostal success itself. A success, in fact, that needs
to be relativized: all these characteristics are only capable of
unleashing a process of conversion (with or without quote
marks) in the face of concrete circumstances such as the cur-
rent wave of ethnicization. An ethnicization whose valorizati-
on of native traditions (reconstructed, obviously, in accordance
with a pattern established by the process of globalization) con-
tributes powerfully towards the valorization too of the subs-
tantively or epistemologically paganized Christianities. This is
the case, for example, of the importance of spiritual healing for
identity politics in the ‘Fourth World’ of the Navajo, as shown
by Thomas J. Csordas: prominent alongside traditional Navajo
healing and Native American church healing are the healing of
independent Pentecostal pastors and charismatic catholic prayer
groups with their “communal integration of Navajo and Ro-
man Catholic practices;” these are matched by “a number of
independent congregations and network of congregations that
appear to be proto-denominations, all headed by indigenous
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Navajo pastors” and that “constitute an emergent and distinc-
tly Navajo form of Christianity” (Csordas 2002:151).

VIII
In many Pentecostal groups the notion of freedom is funda-

mental. Indeed, so much so, it displaces the notion of salvati-
on, despite the theological, historical and institutional impor-
tance of the latter. This seems to be symptomatic of the forces
shaping contemporary religiosity. Apparently, the greatest suc-
cess is achieved by religious groups that focus on ‘freeing’ pe-
ople from their concrete, physical and emotional problems,
sometimes materialized in the figure of demons and analogous
entities. This in turn is often associated with personal projects
for transforming living conditions that do not fit neatly under
the rubric of conservativism, but which can actually have a trans-
formative effect on their surroundings, as Clara Mafra has sho-
wn in relation to the activities of the Universal Church of the
Kingdom of God in Portugal (Mafra 2002). Likewise, it is fre-
quently claimed that among the poorer sections of the Brazili-
an population, belonging to a Pentecostal group comprises the
only form of protection against drug trafficker networks, parti-
cularly as a way of building an alternative life for one’s chil-
dren. The Pentecostal groups thereby simultaneously create
bonds with these poorer sectors, meaning these groups are pre-
vented from being consistently conservative. This know-how
is itself exported; indeed, today Brazilian missionaries can be
found in many parts of the world, especially among poor and
migrant populations in need of networks of protection.

In fact, Brazil is an interesting case of a country that by ne-
ver having been a colonial power (and therefore escaping the
stigmas attached to this condition) has been developing into a
middle-size post-colonial power, so to speak (Velho 2000).
Particularly in Latin America, in the Caribbean and in the va-
cuum left by Brazil’s past colonizers, the Portuguese. This situ-
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ation at state level also applies at the missionary level, in ge-
neral in inverse order: for instance in Africa, Timor and among
the Portuguese themselves wherever they are found (not just in
Portugal, but elsewhere in Europe, Africa and the United Sta-
tes). In the same way, Brazil has begun to occupy spaces such
as those left in Latin America by the United States, which since
the end of the cold war and the neutralization of Cuba has de-
monstrated (including among academics) its inability to prio-
ritize the continent. This occupation has included incursions
into the United States themselves where Brazilians have bela-
tedly discovered their identity as Latins and ‘Hispanics.’ In fact,
it is notable that missionaries are not limited to Christians but
also include adepts of Afro-Brazilian religions and others who
have even developed a variety of rites based on the consumpti-
on of a hallucinogenic drink of indigenous origin: ayahuasca.
Although numerically insignificant, the latter are highly symp-
tomatic of globalization, having spread (in this instance among
the young middle classes rather than the poor) all the way from
Holland (Groisman 2000) to Japan, denying in practice the oppo-
sition between World Religions and religions of tradition, while
transforming Portuguese into an esoteric language whose me-
aning is typically unknown to practitioners of the rites. The Afro-
Brazilian martial art known as capoeira has also been sprea-
ding worldwide, whether retaining or losing its mystical con-
tents in the process. Brazil also plays a part in the democrati-
zation of apparitions, especially of the Virgin Mary (where Med-
jugorje is the point of reference), manifested today across the
world and enthusiastically welcomed by the charismatic Ca-
tholic movement, though they also serve as a model for dis-
plays of popular religiosity on the fringes of the Church.

All these kinds of diffusion invariably challenge the state
apparatus of the recipient countries in terms of legislation. They
even challenge the very definition of what comprises a religion,
such as the controversy over sects in France, a label which in-
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cludes the Universal Church of the Kingdom of God (Giumbelli
2002). One of the most provocative examples of globalization
produced by Brazil has been the case of the new-age ‘missio-
nary’ Paulo Coelho, whose work is read and discussed in more
than a hundred countries, even in Eastern Europe and Islamic
nations; a peculiar and revealing ‘ecumenical’ phenomenon
which has been recently studied with special emphasis on Ar-
gentina (Semán 2003). In many of these instances, in an ana-
logous fashion to the actual invention of religions studied by
Roland Robertson (1992) and Peter Beyer (1994), Christian mis-
sionization serves as a point of comparison in the constitution
of these new breeds of missionaries, whether as a paradigm or
as a contrast (Velho in press).

Pondered in more general terms, all of this undoubtedly con-
tradicts those who contend globalization flows outwards one-
way from the central powers. Just as it challenges culturalist
notions that every social group has a corresponding culture and
religion, as well as essentializing conceptions that presume a
defining nucleus to each religion. It also questions generaliza-
tions such as the supposed conservatism of Christianity in the
Third World. It is highly likely, therefore, that study of these
phenomena may have a key role to play in advancing our kno-
wledge of the contemporary world, after neutralizing the ten-
dencies towards secularist fundamentalism that have extolled
academic centres as the kernel of development. The denial and
narcissism involved in these tendencies impede Minerva’s owl
from ever taking flight. Recently the Moroccan sociologist Reda
Benkirane proposed that analysis of the controversy surroun-
ding the use of the Islamic veil in France may shed light on
what French universalism – as well as, by contrast, Anglo-Sa-
xon differentialism – are really about. Both of these are associ-
ated as models with their respective traditions, while “trans-
national horizons widen their sphere of influence well beyond
the anthropological zones which once saw their emergence”
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(Benkirane 2004:50). Indeed, Benkirane argues that this kind
of analysis, along with the recognition given to other traditi-
ons, could also facilitate the emergence of hybrids, such as a
‘gallic Islam,’ once again challenging our more essentializing
conceptions. Perhaps this suggestion is a step forward from
(or to the side of) what Talal Asad has in mind when he asks
“What kind of conditions can be developed in secular Europe –
and beyond – in which everyone may live as a minority among
minorities” within a complex space and time (Asad 2003a:180).
Even in Brazil, the ‘more royalist than the royals’ elites would
certainly be sensitive to any signs of such a process of recogni-
tion emerging from the very source of the models which serve
them as (reified) points of reference.

Within this interplay of complex spaces and times, the very
notion of mission has acquired such scope and diversity that
it is a moot point whether it may in fact implode, a paradoxi-
cal victim of the very sensation of contemporaneity mentio-
ned at the start of this article. Again echoing eastern tenden-
cies (Anastasios 1994), today ecumenical theological circles
seem to display a symptomatic bias in substituting the noti-
on of mission for that of witness (martyria), once more rai-
sing the question of non-linear times and folds. But whether
or not it is imploding, we are certainly still capable – avoiding
a binary logic – of recognizing the presence of the notion of
mission. Had we taken it seriously much earlier – especially
in terms of its dynamic and implications – we might have
avoided some of the errors that have hindered a more rigo-
rous appreciation of the history and actuality of the issues
pertaining to religion extending beyond a certain benign in-
dulgence in relation to the Others.
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1 INTRODUÇÃO: PILHAGEM ANTIGA E NOVA

O grande economista político africano Samir Amin (2003)
fala de uma estratégia estadunidense para as sociedades do
Terceiro Mundo que “visa apenas saquear seus recursos”. O
economista de Princeton, Paul Krugman (2003), confirma em
uma coluna no New York Times:

Há algum tempo, George Akerlof, prêmio Nobel em Economia, des-

creveu o que está acontecendo às políticas públicas como ‘uma

forma de espoliação’... A administração Bush e a liderança republi-

cana no Congresso estão liderando o partido da espoliação.

Mas esse partido – e as subseqüentes rivalidades interim-
periais – começaram muitos anos antes. De acordo com Karl
Marx (1867) [2005],

A descoberta de ouro e prata na América, a extirpação, escravidão

e enterramento em minas das populações aborígines, a transfor-

mação da África num aglomerado comercial para a caça de peles

negras sinalizou um alvorecer rosado da era de produção capitalis-

ta. Estes procedimentos idílicos são o momento-chave da acumu-

lação primitiva. Em seus calcanhares segue a guerra comercial de

nações européias, com o globo como teatro.

Por volta de 1913, Rosa Luxemburgo havia desenvolvido uma
consistente teoria do imperialismo a partir desses insights,
combinando a acumulação primitiva com o militarismo:

Força, fraude, opressão, espoliação são abertamente exibidas sem

nenhuma tentativa de ocultação, e é necessário esforço para des-

cobrir nessa mistura de violência política e disputas de poder as

severas leis do processo econômico. A teoria liberal burguesa leva

em consideração apenas esse aspecto: “o reino da competição pa-

cífica”, as maravilhas da tecnologia e da pura troca de mercadori-
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as; ela o separa estritamente do outro aspecto: o reino da sonora

violência do capital que é considerado mais ou menos incidental à

política externa e consideravelmente independente da esfera eco-

nômica do capital. Na verdade, o poder político nada mais é que um

veículo do processo econômico. As condições para a reprodução

do capital fornecem a ligação orgânica entre esses dois aspectos

da acumulação de capital. A trajetória histórica do capitalismo so-

mente pode ser observada ao considerá-los conjuntamente. “Su-

ando sangue e sujeira por cada poro da cabeça aos pés” caracteri-

za não apenas o nascimento do capital, mas também seu progres-

so no mundo em cada degrau. Árido, portanto, o capitalismo pre-

para sua própria queda sob contorções e convulsões cada vez mais

violentas... O militarismo preenche uma função bem definida na

história do capital, acompanhando cada fase histórica de acumu-

lação. Ele joga um papel decisivo nos primeiros estágios do capita-

lismo europeu, no período da chamada “acumulação primitiva”,

como um meio de conquistar o Novo Mundo e os países produtores

de especiarias da Índia. Mais tarde, ele é empregado para submeter

às colônias modernas, destruir as organizações sociais de socieda-

des primitivas de modo que seus meios de produção possam ser

apropriados, introduzir à força o comércio de mercadorias em paí-

ses onde a estrutura social lhe fora desfavorável e transformar os

nativos em proletariado ao obrigá-los a trabalhar por salários nas

colônias. É responsável pela criação e expansão das esferas de

interesse para o capital europeu em regiões não-européias, por ex-

torquir concessões ferroviárias em países atrasados e garantir as

demandas do capital europeu como prestamista internacional. Fi-

nalmente, o militarismo é a arma na disputa competitiva entre pa-

íses capitalistas por áreas de civilização não-capitalista.1

A riqueza do capitalismo – baseada em grande medida na
espoliação da África – é sistematicamente revelada por inte-
lectuais críticos, dos quais Walter Rodney se destaca por seu
livro Como a Europa subdesenvolveu a África (1972), seguido
pelo formidável manuscrito de Paul Zeleza sobre o século XIX,
Uma moderna história econômica da África (1993). Não obs-
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tante tais esforços, contudo, graças a políticos e burocratas
em Washington e Londres, mandarins do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) e do Banco Mundial, mascates de Genebra,
maleáveis ONGs, celebridades banais e meios de comunica-
ção de massa, o legado e a continuada exploração africana
têm sido imersos em confusão ideológica.

Para ilustrar, considere-se toda a atenção que a África rece-
beu em 2005, mediante os esforços de “fazer da pobreza histó-
ria”, “aliviar” as dívidas, dobrar a ajuda e estabelecer uma “ro-
dada de desenvolvimento” do comércio. Na melhor das hipóte-
ses, críticas parciais ao poder imperial surgiram em meio à
cacofonia dos concertos de roqueiros brancos e do falatório
político. Na pior, discursos públicos bem-educados taticamente
evitaram a sonora violência do capital, do Delta nigeriano en-
charcado de petróleo às minas de ouro do Nordeste do Congo,
às descobertas de diamantes em Botswana e às matanças no
Sudão. A maioria das estratégias das ONGs londrinas de cari-
dade garantiu que questões-chave – dívida, ajuda, comércio e
investimento – fossem abordadas apenas da maneira mais
superficial possível.

Talvez isto não seja surpreendente. As imagens na mídia
dos próprios africanos foram quase uniformemente negativas
durante o recente período, o que é bom para as elites. Rema-
nescentes dos guetos de Nova Orleans, Giles Mohan e Tunde
Zack-Williams (2005) observaram que o subdesenvolvimento
africano há muito “tem sido imputado à cultura local e à au-
sência de valores ‘adequados’. Tais discursos elaborados para
‘livrar a cara’ do imperialismo têm levantado seus feios rostos
novamente sob diversas formas”. Do Oeste Africano, o escritor
neoconservador estadunidense Robert Kaplan (1994) descre-
veu um futuro definido em termos de

doença, superpopulação, crime desmedido, escassez de recursos,

migrações de refugiados, crescente erosão dos Estados nacionais e
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fronteiras internacionais, e empoderamento de exércitos privados,

firmas de segurança e cartéis internacionais de drogas.

De tão assustadora visão de mundo, não é um salto tão
grande para o assessor de Tony Blair, Robert Cooper (2002),
declarar que “ao lidar com tipos de Estado de modelo mais
atrasado... nós devemos voltar aos métodos mais duros da era
passada: força, ataque preventivo, enganação, o que quer que
seja necessário para lidar com aqueles ainda vivendo no mun-
do de ‘cada um por si’ do século XIX”, gerando assim “um
novo tipo de imperialismo... para trazer ordem e organização”.
Tim Jacoby (2005) conclui que

de modo a obscurecer a cumplicidade ocidental com, ou em al-

guns casos a responsabilidade pelos, defeitos dos Estados no Sul,

os políticos têm sido influenciados por, e contribuído para, um

crescimento da proeminência de explicações culturais para fenô-

menos sociais.

Como “continente negro”, a África tem sido tipicamente pin-
tada em pinceladas grosseiras, um lugar de povos pagãos e
não-civilizados, selvagem e supersticiosa, tribalista e despóti-
ca. David Wiley mostra que a cobertura da imprensa ocidental
é movida a crises, baseada em um jornalismo de pára-quedas,
amplificada por uma mídia de entretenimento que

perpetua imagens negativas de primitivos desgraçados, bufões ale-

gres, pagãos malvados. A mídia glorifica o colonialismo/interven-

ção européia. Atualmente, o continente é representado como um

lugar de violência endêmica e ditadores brutais e ignorantes.

Some-se a isso a “animalização da África pela legião de
programas sobre a natureza que a apresentam como desprovi-
da de seres humanos”, acrescida de uma “indústria de propa-

A CRISE ECONÔMICA GLOBAL E A PILHAGEM DA ÁFRICA



212
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

ganda que tem construído e explorado (e, portanto, perpetua-
do) estereótipos simplistas”. 2  Assim, foi repugnante, mas tal-
vez lógico, que africanos fossem exibidos em uma vila temáti-
ca de um zoológico austríaco, em junho de 2005, suas caba-
nas próximas a jaulas de macacos em cenas evocativas a exi-
bições do século XIX. Em carta explicativa, a diretora do zoo-
lógico, Barbara Jantschke, negou que tivesse sido “um erro”,
pois “o zoológico de Augsburg é exatamente o lugar certo para
transmitir a atmosfera do exótico”. 3

2 MODERNIZANDO A ÁFRICA

Do mesmo modo, reformar os “exóticos” sistemas pré-ca-
pitalistas africanos que são tão ineficientes requer, dizem al-
guns, ainda mais pressão do mercado:

A África é pobre, no fim das contas, porque sua economia não

cresceu. Os setores público e privado precisam trabalhar juntos

para criar um clima que liberte o empreendedorismo entre os povos

do continente, gere emprego e encoraje os indivíduos e firmas, lo-

cais e estrangeiras, a investir. Mudanças nos governos são neces-

sárias para tornar o ambiente de investimentos mais forte. O mun-

do desenvolvido deve apoiar a Nova Parceria pelo Desenvolvimento

Africano (Nepad, na sigla em inglês) da União Africana para cons-

truir parcerias público-privadas de maneira a criar um ambiente

mais forte de crescimento, investimento e empregos.

Estas frases do relatório da “Comissão para a África” (2005)
de Tony Blair mostram os erros do senso comum acerca do
subdesenvolvimento do continente. Blair foi o anfitrião do G-8
e da União Européia em 2005, e seu ministro da fazenda, Gor-
don Brown, propôs várias iniciativas sobre dívida, ajuda e co-
mércio, usando uma retórica de “Plano Marshal para a África”.
A Comissão Africana cooptou importantes elites africanas para
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um modificado projeto “neoliberal” de livre-mercado, em sin-
cronia com o Nepad de Mbeki.4

Na verdade, entretanto, seria mais lógico reverter todas es-
sas alegações acima e reconstruir o parágrafo como segue:

A África é pobre, no fim das contas, porque foi roubada pelo capital

internacional, assim como por suas elites locais, que são freqüente-

mente apoiadas por poderes estrangeiros. Os setores público e pri-

vado têm trabalhado juntos para drenar o continente de seus recur-

sos que – se cultivados e distribuídos justamente – deveriam aten-

der às necessidades dos povos africanos. Mudanças nos governos

– por exemplo, revoluções – são desesperadoramente necessárias

para o progresso social, e essas incluem não apenas o empodera-

mento da “sociedade civil” mas também o fortalecimento daquelas

agências dos Estados africanos capazes de promover o bem-estar

e a infra-estrutura básica. O mundo rico precisa decidir se quer

apoiar o Nepad da União Africana, que irá piorar a drenagem de

recursos graças a sua orientação pró-corporações, ou dar espaço à

África para que as sociedades construam parcerias público-priva-

das, a fim de satisfazer necessidades básicas não-atendidas.

Uma razão para argumentar tão energicamente é lembrar-
nos do legado histórico de um continente saqueado: comér-
cio à força datando de séculos; escravidão que arrancou e de-
sapropriou cerca de 12 milhões de africanos; roubos de ter-
ras; esquemas perversos de taxação; metais preciosos leva-
dos embora; a apropriação de antiguidades pelo Museu Bri-
tânico e outras salas de troféus; a emergência de ideologias
racistas no século XIX para justificar o colonialismo; a divi-
são em 1884-1885 da África em territórios disfuncionais numa
sala de negociações em Berlim; a construção dos sistemas
de instalação de colonos e extração colonial – dos quais o
apartheid, a ocupação alemã da Namíbia, as colônias portu-
guesas e o Congo Belga do Rei Leopoldo foram talvez apenas
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os mais gritantes exemplos – freqüentemente baseados na
expulsão de trabalhadores negros de áreas rurais (deixando
às mulheres responsabilidades significativamente maiores);
campos de batalha da Guerra Fria – por influência dos confli-
tos entre EUA e URSS – cheios de milhões de corpos; outras
guerras catalisadas pela busca de minérios e desdobramen-
tos violentos como as testemunhadas nos diamantes e co-
lumbitas de sangue 5; antigas faixas de caça no Leste, Centro
e Sul da África, hoje vazias de rinocerontes e elefantes cujo
marfim tornou-se material ornamental ou afrodisíaco no Ori-
ente Médio e Leste Asiático; sociedades usadas como cobai-
as nos recentes testes das corporações farmacêuticas; e a lis-
ta poderia continuar.

Hoje, a África ainda está se tornando progressivamente
mais pobre, com as rendas per capita em diversos países abai-
xo daquelas das décadas da independência (1950-1960). Se
considerarmos mesmo a mais banal medida de pobreza, na
maioria dos países da África Subsahariana aumentou a por-
centagem de pessoas com renda menor que um dólar/dia nos
anos 1980 e 1990, como admite o próprio Banco Mundial
(2005a).6  Posteriormente, consideramos a evidência ainda
mais preocupante (também do Banco Mundial) acerca do es-
gotamento de matérias-primas da África, e as implicações
na renda líquida e poupança declinantes do continente.

Contudo, estatísticas cada vez piores levaram a diferentes
versões. Emblemático da visão da elite no poder (mesmo ten-
do sido publicado na ostensivamente progressista revista es-
tadunidense The Nation), Andrew Rice (2005) resenhou no-
vos livros sobre a África de Martin Meredith, Robert Guest e
Jeffrey Sachs:

Como pode um continente estar tão fora de sintonia com a marcha

de progresso da humanidade? Todos concordam que os africanos

estão desesperadamente pobres e tipicamente experimentam go-
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vernos que são, em graus variáveis, corruptos e volúveis. A disputa

é pelas causas e conseqüências. Um grupo – chamem-no de ala da

pobreza-primeiro – acredita que os governos africanos são tão ru-

ins precisamente porque seus países são tão pobres. O outro grupo

– a ala da governança-primeiro – garante que os africanos são

pobres porque seus líderes assim os mantêm.

Sachs (2005) não é de fato tão rude, já que sabe que o con-
tinente “pouco supera o mundo ocidental na crueldade e de-
predações por tanto tempo impostas à África”. Mas ele presu-
me que a crítica aos ditadores corruptos é uma “linha política
da direita”, em vez de dar crédito às progressistas e orgânicas
campanhas anticorrupção africanas. Sachs prossegue com
conhecidos relatos sobre malária, AIDS, países sem acesso ao
mar e outras formas de análises geograficamente determinis-
tas, e então reconcilia tais explicações com conselhos de mesa
de bar: adotar uma boa governança mais “a implementação
de tradicionais reformas de mercado, especialmente no que diz
respeito à promoção de exportações”.

Outra visão completamente diferente, de que os dirigentes
africanos mantêm seus povos pobres porque estão amarrados
a um sistema global de poder, acumulação e luta de classes,
raramente ou nunca é ouvida, especialmente quando conceitu-
adas ONGs e organizações de caridade buscam a maior inte-
gração africana aos circuitos imperiais de comércio, ajuda, fi-
nanças e investimento, objetivo que elas vêem como não reali-
zado principalmente graças à corrupção estatal.7  Acadêmicos
do Norte fornecem versões mais sofisticadas do argumento,
conhecido como a teoria do patrimonialismo africano, ou seja,
o domínio por meio do clientelismo pessoal sem lei ou ideolo-
gia, baseado em relações de lealdade e dependência com uma
distinção obscura entre interesses públicos e privados.8

Com efeito, as relações globais de poder que mantêm a África
“embaixo” (e, simultaneamente, as elites africanas “em cima”)
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deveriam estar óbvias para o mundo em 2005, ano de numero-
sos eventos para ostensivamente libertá-la da pobreza e da
falta de poder: as campanhas de mobilização de ONGs, como
a britânica “Faça da Pobreza História” e a sediada em Joanes-
burgo “Chamada Global à Ação Contra a Pobreza”; a Comis-
são para a África de Tony Blair; a proposta de perdão da dívida
por parte dos principais países credores; a turnê africana do
novo presidente do Banco Mundial, Paul Wolfowitz; os com-
promissos de ajuda e perdão da dívida do G-8, em Gleneagles;
os concertos de conscientização Live 8; a revisão das Metas de
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas; o retorno à
Nigéria de dinheiro roubado por Sani Abacha e depositado em
contas bancárias suíças; as reuniões anuais do FMI/Banco
Mundial abordando a dívida e a “voz” do Terceiro Mundo; um
grande perdão da dívida nigeriana; o acordo na reunião minis-
terial da Organização Mundial do Comércio, em Hong Kong.

Existem muitas dinâmicas diferentes associadas a esses
processos, em geral de cúpula, e é apropriado perguntar: O que
foi conseguido de fato? Para aqueles que buscam informação
genuína sobre a situação africana, os eventos ora menciona-
dos foram úteis, sobretudo ao revelar a hipocrisia da elite glo-
bal e as relações de poder que permaneceram impermeáveis
ao apoio, solidariedade e democratização. Os eventos tam-
bém revelaram os limites de estratégias voltadas à persuasão
intra-elite em vez da pressão. Tragicamente, as condições re-
ais enfrentadas pela maior parte das pessoas no continente
continuaram a se deteriorar.

Mas não é esta a impressão que as elites mundiais e os
líderes africanos gostariam de deixar. Em setembro 2005, o
simpático diretor da Comissão de Desenvolvimento do FMI e
do Banco Mundial, o ministro de finanças sul-africano Trevor
Manuel (2005), alardeava:

Nesse momento, as condições macroeconômicas na África nunca

estiveram melhores. Temos crescimento de 4,7% ao longo do conti-
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nente. Temos inflação em dígitos simples. A maioria dos países tem

balanços fiscais bastante fortes também.

 Em relação a Gleneagles, o organizador do festival Live 8,
Bob Geldof, foi enfático:

Na ajuda, [conseguimos] 10 de 10. Na dívida, 8 de 10. No comér-

cio... está bem claro que esse encontro, singularmente, decidiu que

a liberalização forçada precisa parar. Este é um resultado sério,

excelente, acerca do comércio ( Hodkinson, 2005).

Sob exame mais detalhado, Geldof parece ter sido profunda
e perigosamente enganado (como muitos de seus aliados de
ONGs lhe avisaram). As declarações de Manuel são verdadei-
ras apenas se levarmos a sério estatísticas econômicas enga-
nadoramente estreitas. Mas não precisamos: mesmo o Banco
Mundial foi forçado a confessar em meados de 2005 que o con-
tinente está sendo continuamente drenado de sua riqueza pelo
esgotamento de minerais, florestas e outros fatores socioam-
bientais ignorados por Manuel e os economistas de mercado
(um ponto a que retornamos abaixo). Mais sagazmente que o
Banco Mundial, é claro, muitos críticos das relações de poder
Norte-Sul – como Walter Rodney (1972) – há muito identifica-
ram os processos básicos:

A questão de quem e o quê são responsáveis pelo subdesenvolvi-

mento africano pode ser respondida em dois níveis. Primeiramente,

a resposta é que a operação do sistema imperialista detém a maior

responsabilidade pelo atraso econômico africano graças ao dreno

das riquezas do continente e por tornar impossível desenvolver mais

rapidamente os recursos do continente. Em segundo lugar, há que

se lidar com aqueles que manipulam o sistema e aqueles que são

agentes ou cúmplices involuntários do mesmo.9

A pesquisa de Rodney mostrou como a África Subsahariana
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foi drenada das riquezas ao longo de duas trajetórias: o fluxo
Norte-Sul de recursos, associado ao que hoje chamamos de
“apartheid global”, e as formações de classe que reproduzem
os agentes locais do apartheid global (“intermediários”). No
primeiro caso, os processos centrais são associados a débito
extorsivo e finanças, ajuda fantasma, fuga de capitais e de cé-
rebros, comércio desigual, investimentos distorcidos e a dívi-
da ecológica do Norte com o Sul, num contexto de relações
globais de poder profundamente antidemocráticas. Como co-
locou Rodney (1972),

De modo a entender as condições econômicas atuais da África, é

necessário saber o porquê de a África ter concretizado tão pouco de

seu potencial natural, e também o porquê de sua riqueza atual ir

para não-africanos que residem em sua maioria fora do continen-

te... É típico de economias subdesenvolvidas que elas não se con-

centrem (ou não possam fazê-lo) naqueles setores econômicos que

vão gerar crescimento e elevar a produção a um novo patamar ao

mesmo tempo, e há poucos laços entre um setor e outro de maneira

que (por exemplo) a agricultura e a indústria pudessem gerar im-

pactos benéficos mútuos. Além disso, quaisquer poupanças feitas

na economia são principalmente enviadas para fora ou desperdiça-

das no consumo, em vez de serem redirecionadas a fins produtivos.

Grande parte da renda nacional que permanece dentro do país vai

para o pagamento de indivíduos que não estão diretamente envol-

vidos na produção de riqueza, mas apenas na prestação de servi-

ços auxiliares – servidores públicos, comerciantes, soldados, apre-

sentadores, etc. O que agrava a situação é que mais pessoas são

empregadas nessas atividades do que o realmente necessário para

se prestar um serviço eficiente; e para coroar tudo isso, essas pes-

soas não reinvestem na agricultura ou indústria. Eles gastam a

riqueza criada por camponeses e trabalhadores na compra de car-

ros, uísque e perfumes. (itálico no original)

Existem, de fato, colaboradores africanos que requerem
menção e crítica. Em vez de uma classe média orgânica e de
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uma classe capitalista produtiva, a África tem tido uma elite
dominante de intermediários, excessivamente poderosa, cuja
renda tem se baseado na acumulação financeiro-especulativa,
que por sua vez está sujeita a uma vasta fuga de capitais. O
caso da África do Sul como nação “subimperial” de poder geo-
político, militar, financeiro, comercial e de investimentos me-
rece consideração especial.

Isso significa que não apenas a pobreza, mas também a
desigualdade precisam ser analisadas, pois a África abriga al-
guns dos piores casos mundiais. A mais conhecida medida de
desigualdade é o coeficiente de Gini, um número entre 0 (todos
têm a mesma renda) e 1 (uma pessoa tem toda a renda e nin-
guém mais possui nada). Os seguintes países superam um ín-
dice de Gini de 0,5, e no topo do ranking  mundial estão: Namí-
bia, Botswana, República Centro-Africana, Suazilândia, Leso-
to, África do Sul, Zâmbia, Malawi, Gâmbia e Zimbábue (Banco
Mundial, 2005a).

Os processos ora discutidos são também fortemente liga-
dos ao sexo. As mulheres são as maiores vítimas da pobreza
sistêmica e da desigualdade, seja nos circuitos produtivos do
capital (crescentemente suscetíveis a condições de swe-
atshops* )10 , seja na “esfera da reprodução” dos domicílios e
mercados de trabalho, onde acumulações mais primitivas acon-
tecem mediante relações de poder desiguais entre os sexos.
Isto é especialmente evidente em áreas como o Sul africano,
caracterizado há mais de um século por fluxos migratórios de
trabalho. De fato, a esfera da reprodução permanece central
para o poder social do capitalismo do Norte sobre o Sul, sobre-
tudo no caso das migrações. A superexploração de mulheres
na criação infantil, serviços de saúde e cuidados aos mais ve-
lhos contrasta com os sistemas estatais (ou particulares) de
educação, saúde e previdência dos países ricos.

Isto não é simplesmente um problema local, mas corres-
ponde a tendências globais que se agravam. Os cientistas po-
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líticos Isabella Bakker e Stephen Gill (2003) mostram como:

A reprivatização da reprodução social envolve pelo menos quatro

mudanças relativas ao domicílio, ao Estado e às instituições soci-

ais, e finalmente aos mecanismos básicos de sustento, particular-

mente nos países mais pobres:

•Atividades domiciliares e assistenciais são cada vez mais for-

necidas através do mercado e estão assim expostas ao movi-

mento do dinheiro;

•As sociedades parecem ser redefinidas como conjuntos de indiví-

duos (ou na melhor das hipóteses conjuntos de famílias), particu-

larmente quando o Estado se retira da proteção social universal;

•Padrões de acumulação baseados no controle interligado sobre

vastas áreas da vida social e, portanto, das provisões para a repro-

dução social;

•Sobrevivência e sustento. Por exemplo, uma grande parte da po-

pulação mundial não possui seguro de saúde efetivo ou mesmo

tratamento básico.

Negar o acesso de africanos a comida, remédios, energia
e mesmo água é um reflexo comum dessa última tendência,
à medida que pessoas tornadas supérfluas aos requisitos da
força de trabalho capitalista descobrem que precisam se vi-
rar – ou simplesmente morrer. Mesmo na relativamente prós-
pera África do Sul, a morte prematura de milhões foi o resul-
tado das reações estatal e patronal à epidemia de AIDS, com
as análises de custo-benefício demonstrando conclusivamen-
te que manter vivos a maior parte dos cerca de cinco a seis
milhões de HIV positivos, através de remédios patenteados,
custa mais do que tais pessoas “valiam”.11  Existem muitas
maneiras, Dzodzi Tsikata e Joanna Kerr (2002) têm mostra-
do, de as políticas econômicas dominantes “perpetuarem a
subordinação feminina”.

Os mesmos princípios têm sido aplicados ao meio ambien-

te. Afinal, “eu sempre pensei que países subpovoados na Áfri-
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ca fossem vastamente subpoluídos, sua qualidade de ar é pro-

vavelmente vasta e ineficientemente baixa”, opinou Larry Sum-
mers, então economista-chefe do Banco Mundial, posterior-

mente secretário de Tesouro do governo Clinton e reitor de Har-
vard, após uma instintiva análise de custo-benefício: “Eu acho

que a lógica econômica por trás do despejo de um carrega-
mento de lixo tóxico nos países de mais baixa renda é impecá-

vel e nós deveríamos encará-la”.12  Apesar de ser uma versão
extrema, é precisamente essa lógica antropomórfica e racista

combinada que permeia o modo como o continente é tratado
nos circuitos político-econômicos globais.

3 DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E
COMBINADO E CRISE CAPITALISTA

Para compreender os problemas recém-listados, há de se
considerar primeiro algumas questões-chave associadas à pi-
lhagem da África, especificamente os debates acerca do “de-
senvolvimento”. Colocando o argumento de maneira simples,
Branwen Gruffwydd Jones (2003) insiste que:

O método do materialismo histórico de Marx e a teoria do capital

explicam por quê o capital é necessariamente expansionista; por

quê o saque da África foi parte integral da acumulação primitiva do

capital ocidental; por quê a reorganização dos recursos humanos e

naturais africanos para atender às necessidades das nascentes in-

dústrias européias precisou da dominação e ocupação colonial.

Pode uma teoria político-econômica ampla e não-dogmáti-
ca ser implantada hoje? Argumentando afirmativamente, po-
deríamos nos surpreender ao descobrir que a teoria do “desen-
volvimento desigual e combinado” – formulada com fins polí-
ticos por León Trotsky em 1906, mas refinada durante os últi-
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mos trinta anos – deveria ter sido (mas não foi) a base para
boa parte do debate, já que ajuda a explicar tanto tendências a
crises quanto mecanismos de deslocamento da crise, em es-
cala local e global. Junto com Ashwin Desai, tenho repensado
como formular uma abordagem teórica que questione não ape-
nas as explorações econômicas, mas também as cada vez pi-
ores explorações de gênero, de raça e ambientais que ligam a
África ao mundo.13  Resumindo o argumento exposto nas pági-
nas seguintes, a idéia de desenvolvimento desigual sugere que
crescimento (acumulação) e declínio acontecem de uma ma-
neira sistemática, mas não uma que siga quer um caminho de
“modernização” – passando diretamente do subdesenvolvimen-
to, à “arrancada” e ao desenvolvimento14  - quer de “dependên-
cia” permanente.15  Em vez disso, a acumulação em um pólo e
a pobreza no outro acontecem freqüentemente de acordo com
sistemas de exploração que precisamos analisar e documen-
tar cuidadosamente, mas que podem mudar, dependendo de
processos políticos.

Nesta formulação, desenvolvimento combinado é uma re-
ferência ao modo como o capitalismo utiliza combinações de
atividades mercantis e não-mercantis para lucros adicionais.
A chamada “acumulação primitiva” não é meramente um
evento que ocorreu uma só vez e que permitiu a mobilização
de uma massa crítica de capital através do roubo, no alvore-
cer do capitalismo, na Europa dos séculos XVIII e XIX. Como
Marx (1867) [2005] colocou, esta medida extra de lucrativi-
dade veio, em parte, porque “a transformação da África num
aglomerado comercial para a caça de peles negras sinalizou
o alvorecer rosado da era de produção capitalista”. Mas a
acumulação primitiva não terminou e, como Luxemburgo ar-
gumentou em seu trabalho seminal A acumulação de capital,
em vez disso tornou-se um processo permanente de superex-
ploração em escala mundial.16
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O desenvolvimento desigual e combinado é crucialmente

ampliado pela “crise” capitalista: isto é, não uma quebra com-

pleta, mas uma condição generalizada de excesso de produ-

ção, dados os limites do mercado de fornecer uma taxa aceitá-

vel de retorno. Como os sintomas das condições de crise – tais

como a volatilidade financeira – são deslocados para territóri-

os mais fracos, o capital busca sempre mais desesperadamente

explorar as diferenças competitivas entre as localidades, seto-

res e escalas, como forma de resgatar os lucros declinantes.17

Apesar de originalmente um conceito puramente político na

teoria revolucionária de Leon Trotsky, o desenvolvimento desi-

gual e combinado tem sido conceituado de maneira ampla,

sobretudo, nas últimas três décadas.18

O contexto contemporâneo da crise capitalista é crucial.

Apesar do discurso de que a era do neoliberal Consenso de

Washington terminou com as crises asiáticas do final dos anos

1990, os processos básicos e as políticas parecem intactos.

Para ilustrar, em 11 de junho de 2005, os mais importantes

ministros financeiros do mundo “reafirmaram” que os países

do Terceiro Mundo deveriam adotar, entre outras medidas:

estabilidade macroeconômica; crescente transparência fiscal, es-

sencial para combater a corrupção, incentivar o desenvolvimento

do setor privado e atrair investimentos; sistema legal digno de cré-

dito; eliminação dos entraves ao investimento privado, tanto do-

méstico quanto estrangeiro.19

De acordo com o homem que cunhou a expressão Consenso

de Washington, John Williamson (1990), as políticas neolibe-

rais específicas necessárias à “estabilidade” macroeconômica

são: disciplina fiscal; reordenamento das prioridades no gasto
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público; reforma tributária; liberalização das taxas de juros;

taxa de câmbio competitivo; liberalização do comércio; libera-

lização do investimento estrangeiro direto; privatização; des-

regulamentação; direitos de propriedade.

Os programas de ajuste estrutural africanos seguiram leal-

mente esse conjunto de restrições desde o começo dos anos

1980, levando a uma sistemática instabilidade macroeconô-

mica. Em 1996, o Banco Mundial forneceu um elemento adici-

onal – a iniciativa dos Países Pobres Altamente Endividados

(PPAE) – que impôs mais condições sob pretexto de perdão

parcial de dívidas. Em 1999, o Banco e o FMI começaram a

divulgar os Relatórios de Estratégias de Redução da Pobreza.

Por volta de 2001, um Consenso de Washington caseiro tor-

nou-se necessário devido à legitimidade fortemente declinan-

te, e coincidentemente os chefes de Estado africanos lançaram

o Nepad. Em 2005, a Comissão para a África de Blair repetiu e

revitalizou os argumentos neoliberais, e o papel de Brown na

campanha “Faça da Pobreza História” levou muitas ONGs im-

portantes a se alinharem com a proposta de que uma maior

integração da África na economia mundial seria benéfica.

Mas, ao mesmo tempo, a economia mundial estava pas-

sando por um longo declínio no crescimento capitalista pontu-

ado por extrema volatilidade financeira. O eminente economista

pós-keynesiano, David Felix (2003), cita “desalinhamentos nas

taxas de câmbio, excessiva especulação com as dívidas, bo-

lhas nos preços de ativos, crescimento mais lento e instável na

produtividade e emprego, e maior concentração de renda” no

Norte. Em países do Sul, os sintomas incluem “crises financei-

ras mais freqüentes, exacerbadas pelo sobreendividamento que

força muitos deles a adotar políticas econômicas pró-cíclicas

PATRICK BOND



225
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

que aprofundam suas perdas de produtividade e emprego”.

Para a África, um problema decisivo que significou o come-

ço do domínio neoliberal e do poder financeiro foi o dramático

aumento na taxa de juros estadunidense em 1979, imposta

pelo presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, para deter a

inflação e, no processo, disciplinar a força de trabalho. Muito

rapidamente, por volta de 1982, essa nova política monetária

levou o Terceiro Mundo à crise da dívida, austeridade, declínio

e conflito. Contudo, um processo ainda mais profundo de es-

tagnação estava a caminho. O crescimento do PIB per capita

mundial já estava em queda: de 3,6% nos anos 1960, a 2,1%

nos 1970, 1,3% nos 1980, 1,1% nos 1990 e 1% no início de 2000

(Harvey, 2005a). Como é óbvio, medições do PIB são notoria-

mente superestimadas, sobretudo quando a degradação am-

biental aumentou, a partir de meados dos anos 1970.

Então, um típico “indicador genuíno de progresso” – que in-

corporasse muito mais que a produção anual de bens e servi-

ços do PIB – estava faltando. Como transcenderíamos o ten-

dencioso, patriarcal PIB e construiríamos um indicador genuí-

no de progresso? No grupo “Redefinindo o Progresso” de São

Francisco, os estatísticos subtraíram do PIB o custo de crime e

colapso familiar; agregaram trabalho domiciliar e voluntário;

corrigiram a distribuição de renda (premiando a igualdade);

subtraíram o esgotamento de recursos; subtraíram poluição;

subtraíram danos ambientais de longo prazo (mudanças cli-

máticas, geração de lixo nuclear); adicionaram oportunidades

de aumento do tempo de lazer; levaram em conta a vida útil de

bens duráveis e da infra-estrutura pública; subtraíram a vulne-

rabilidade a ativos estrangeiros.
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PIB Global versus Indicador
Genuíno de Progresso, 1950-2003

Fonte: www.redefiningprogress.org

O crescimento se concentrou no Leste Asiático, EUA/
Canadá e União Européia, enquanto o resto do mundo so-
fria um declínio do PIB per capita (Freeman, 2004). Com a
estagnação, ocorreu menor demanda por exportações do
Terceiro Mundo, especialmente produtos agrícolas e miné-
rios. Do mesmo modo, aumentou a competição com alguns
centros exportadores de produtos manufaturados (México,
Brasil, Leste Asiático), diminuindo assim as possibilida-
des de crescimento industrial da África. Índices de desigual-
dade de renda entre e dentro dos países aumentaram dra-
maticamente nos anos 1980, de acordo com todas as me-
dições. Apesar da ascensão de China e Índia, desde então,
mesmo o Banco Mundial (2006) admite o aumento em cur-
so na desigualdade de renda “absoluta” global, agravado
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quando a China e a Índia são excluídas do cálculo.20

Como poderiam esses “maus tempos” em escala mundial e
desenvolvimento desigual ampliado serem explicados? Há di-
versas afirmações poderosas sobre a crise enfrentada pelo ca-
pital global – e especialmente o estadunidense – na reestrutu-
ração dos sistemas produtivos, das relações sociais e da geo-
política no longo prazo da acumulação.21  Como evidência de
que a economia mundial está de fato ameaçada por dentro,
seria tentador basear-se em fontes como Volcker que, em 2004,
advertiu publicamente sobre “75% de chance de uma crise fi-
nanceira atingir os EUA nos próximos cinco anos se não mu-
dar suas políticas”. Como ele contou ao Financial Times,

eu acho que o problema agora é que não há uma sensação de crise.

Certamente, pode-se falar do déficit orçamentário nos EUA se você

acha que ele é um problema – e eu acho que é – mas não há uma

sensação de crise, então ninguém quer ouvir (Tett, 2004).

De acordo com David Harvey (2003b), as raízes da crise
estão no excesso de capacidade produtiva do capital, que
em última instância gera excessos de commodities, bens ma-
nufaturados e trabalhadores ociosos: “O capitalismo global
tem experimentado um problema crônico e persistente de
superacumulação desde os anos 1970”. Robert Brenner en-
contra evidências desse problema na medida em que:

Custos sobem tão rapidamente ou ainda mais rápido em não-

manufaturados do que em manufaturados, mas a taxa de lucros

cai nos últimos em vez de nos primeiros, porque o aumento de

preços é muito mais lento nos manufaturados que nos não-ma-

nufaturados. Em outras palavras, graças à supercapacidade in-

ternacional, manufatureiros não conseguem elevar preços o sufi-

ciente para cobrir custos.23

É óbvio que há importantes disputas entre economistas po-
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líticos sobre o entendimento e a medição da supercapacida-
de.23  De diferentes maneiras, outros economistas políticos
(Mandel, 1989; Clarke, 1988; Shutt, 1999; Biel, 2000) argumen-
taram que o desaquecimento capitalista global dos anos 1970-
1990 pode ser mais bem localizado na superacumulação.

Desenrolam-se debates relacionados a um sintoma da crise
capitalista: declínios na taxa de lucro corporativo. À primeira
vista, o lucro corporativo pós-impostos nos EUA pareceu recu-
perar-se durante meados dos anos 1980, quase atingindo os
picos dos anos 1960-1970 (apesar de os impostos serem bem
menores no período recente). Contudo, pagamentos de juros
permaneceram em recordes históricos ao longo dos anos 1980-
1990. Ao subtrair despesas com juros reais (ajustados à infla-
ção) temos uma melhor percepção do rendimento líquido dis-
ponível às firmas para investimentos futuros e acumulação,
que permaneceu bem abaixo de períodos anteriores.

Além disso, podemos traçar, com a ajuda de Gerard Dumé-
nil e Dominique Lévy (2003), os modos pelos quais as corpora-
ções estadunidenses responderam à declinante acumulação do
setor manufatureiro. Receitas manufatureiras foram responsá-
veis por aproximadamente metade do total (pré-impostos) de
lucros corporativos durante o quarto de século da “Era Doura-
da” pós-guerra, mas caíram para menos de 20% por volta do
início dos anos 2000. Em contraste, pouco tempo depois os
lucros eram muito maiores no setor financeiro (crescendo de
10-20% durante os anos 1950-1960, para acima dos 30% por
volta de 2000) e nas operações corporativas globais (subindo
de 4-8% para acima dos 20%, em 2000).

Somado ao entendimento da decrescente taxa de lucros e
da mudança nas estratégias corporativas de acumulação, há
outro importante desafio conceitual: a mistura da extrema vo-
latilidade nos preços de bens com o deslocamento da crise que
em conjunto tornam o rastreamento da “valorização” e “des-
valorização” do capital terrivelmente difícil. As análises de
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Harvey (2003b) de “ajustes espaço-temporais” (isto é, paliati-
vos, não soluções) capturaram a primeira fase de globalização
e o deslocamento financeiro das crises dos anos 1970-1990.
Mais recentemente, essas técnicas têm se somado a mecanis-
mos que Harvey (2005b)chama de acumulação por despos-
sessão, ou, simplesmente, pilhagem.

Tais ferramentas teóricas ajudam a explicar por que a “crise
capitalista” não gera os tipos de colapsos no sistema de paga-
mentos e problemas de desemprego massivo no núcleo capi-
talista, testemunhados na principal conjuntura anterior de su-
peracumulação, a Grande Depressão. Como esses sistemas de
despossessão, hoje, integram mais explicitamente a esfera da
reprodução – onde uma acumulação primitiva ocorre median-
te relações desiguais entre os sexos – tornam-se áreas da eco-
nomia política notoriamente difíceis de mensurar e correlacio-
nar com a acumulação.

Ademais, o contexto inclui a enorme capacidade dos EUA
de ligar a coalizão particular de políticas/culturas neoconser-
vadoras e acumulação petro-militar-industrial da administra-
ção Bush, aos interesses mais gerais do capital, chamados de
Consenso de Washington, como Leo Panitch e Sam Gindin
(2004) têm convincentemente demonstrado. Dada a dependên-
cia estadunidense de petróleo importado, que aumentou de
US$12/barril para mais de US$70/barril entre 1998-2005, as
implicações desta escala de variações especulativas de preços
são devastadoras para o déficit comercial dos EUA, já sem pre-

cedentes, em mais de 5% do PIB. Em relação às contas de in-

vestimento internacional líquido, no início dos anos 1980, os

EUA possuíam o equivalente a 5% do seu PIB em investimento

líquido no exterior (isto é, as reclamações estadunidenses no

estrangeiro eram maiores que as estrangeiras nos EUA). Este

índice despencou para 30% negativos em duas décadas.

Outro fator debilitante que movimenta dinheiro para dentro
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e para fora de abrigos presumidamente seguros – especialmente

Letras do Tesouro Estadunidense – é o tumulto no mercado de

ações. Do início de 2000 até o primeiro quadrimestre de 2003,

o índice de distribuição global caiu quase 40%, de 1.221 pon-

tos no fim de 2000 a 749 no começo de 2003. Grandes declíni-

os ocorreram não apenas no Dow Jones em 2000, mas tam-

bém na Finlândia, Alemanha, Grécia, Irlanda, Holanda e Sué-

cia que, em 2002, testemunharam 33% a mais de quebras. 24

Tomados em conjunto com o 11 de Setembro, esses processos

resultaram em fluxos de financiamento em larga escala de fun-

dos mútuos de volta a fundos corporativos estadunidenses, à

medida que os principais investidores de Nova Iorque demons-

traram cautela em expor-se no estrangeiro.

Obviamente, existe um fluxo e refluxo de capitais, e não foi

surpresa que, após as dramáticas desvalorizações em muitos

países de renda média, no período de 1995 a 2002, a pressão

das relativamente baixas taxas de juros dos EUA tenha levado

a uma reavaliação dos fundos de mercados emergentes em

2005, com US$345 bilhões antecipados em novas carteiras de

investimentos (principalmente fundos de hedge, fundos mútu-

os, companhias de seguros e fundos de pensão) apenas na-

quele ano. No final de 2005, o principal analista do Washing-

ton Post, Paul Blustein (2005), podia prever:

...os ingredientes de futuros desastres, na visão de muitos econo-

mistas, veteranos do mercado e tomadores de decisão. Tendo bom-

beado grandes somas a mercados emergentes em uma época de

baixas taxas de juros e altos preços das commodities produzidas

por muitos países em desenvolvimento, os investidores podem

muito bem fugir quando as condições se deteriorarem, com a súbi-

ta fuga de divisas devastando economias e levando governos à

moratória... “Há apenas uma enorme quantidade de dinheiro se
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derramando por aí a procura de um lugar para ir”, disse Desmond

Lachman, economista do American Enterprise Institute que, como

analista de pesquisas de Wall Street, foi um dos primeiros a prever o

caos argentino bem antes de sua moratória de 2001... “Mesmo as

Galinhas Voam Quando os Ventos São Fortes” é como Lachman

coloca a questão no título de um artigo que ele recém publicou na

revista International Economy... “Então você põe um pouco de Ja-

maica no fundo, um pouco de África do Sul, um pouco de Tailân-

dia”, disse Christian Stracke, um analista da Credit Sights, uma

firma independente de pesquisas. “Em uma crise global, todos os

três serão cachorros. Mas se você é um gerente [de fundos hedge],

você não liga. Você quer apenas oferecer o máximo de diversifica-

ção possível, com a melhor recompensa possível”.

Finalmente, todas essas dinâmicas financeiras precisam
também ser consideradas à luz das variações extremas no preço
do dólar em relação a outras moedas na década passada.25

Em 2004, o ex-secretário de Tesouro Robert Rubin acusou a
administração Bush de “brincar com fogo” através de suas
políticas de enfraquecimento do dólar em conjunto com o con-
tinuado déficit corrente federal, uma combinação que geraria
“sérias interrupções em nossos mercados financeiros”. Acres-
centa C. Fred Bergsten, diretor do Instituto de Economia Inter-
nacional, que “todos no mercado sabem que o dólar tem que
cair um bocado. As pessoas estão começando a correr para as
saídas” (Simon, 2004).

Esse grau de volatilidade não possui precedentes na histó-
ria do capitalismo, onde impérios têm periodicamente surgido
e caído em virtude, parcialmente, do desenvolvimento desigual
pelo comércio. Ironicamente, o poder dos EUA de manipular as
economias de outros países e baixar os valores de suas expor-
tações não tem mudado essas proporções para melhor. Os EUA
foram o maior beneficiário da queda de 50% no câmbio dos
países do Leste Asiático em 1997-1998, à medida que enor-
mes fluxos de capital ingressaram no sistema bancário esta-
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dunidense, e que importações asiáticas foram adquiridas a pre-
ços muito mais baixos, mantendo sob controle o que poderia
de outro modo ter sido uma inflação alimentada pelo crédito.

Com certeza esse é um problema antigo de relações de po-
der diferenciadas no comércio e desvios das taxas de câmbio
(juntas chamadas de “desigualdades de troca”), que de acordo
com Samir Amin e Gernot Köhler (1998) causaram transferên-
cias superavitárias de cerca de US$1.8 trilhão ao ano no final
dos anos 1990. Enquanto o valor médio das moedas de países
do Segundo e Terceiro Mundo (não-membros da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) em relação
às moedas do Primeiro Mundo foi de 82% em 1960, ele decli-
nou para 38% ao fim dos 1990. Considerada de outra forma, a
importância das desigualdades de troca é testemunhada na
diferença entre volume de exportação e valor agregado dos pro-
dutos exportados. Conforme Jayati Ghosh (2002), não se trata
meramente de uma questão da dependência de exportação de
commodities primárias, mas também da natureza da produ-
ção de manufaturados na divisão mundial do trabalho:

Enquanto o grupo de países em desenvolvimento mais que dobrou

sua fatia de exportações de manufaturados de 10,6% em 1980 para

26,5% em 1998, sua fatia de valor agregado nas manufaturas au-

mentou em menos da metade, de 16,6% para 23,8%. Em contraste,

os países desenvolvidos experimentaram um substancial declínio

em sua fatia de exportações de manufaturados no mundo, de 82,3%

para 70,9%. Mas ao mesmo tempo sua fatia no valor agregado de

manufaturas mundial na verdade subiu, de 64,5% para 73,3%.

Seja em função das mudanças reais no câmbio seja da na-
tureza do que está sendo produzido (matérias-primas ou bens
manufaturados de baixo valor), o volátil subdesenvolvimento
relacionado ao comércio capturado nesses dados parece de
suma importância em épocas de “globalização” como as dos
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anos 1910-1920 e 1980-1990. A volatilidade é, obviamente, de
escala global, na medida em que mesmo o estado atual dos
EUA sofre com a extrema instabilidade de comércio e investi-
mentos: de superávits associados ao dólar fraco, em 1980 e
1991, a dramáticos declínios a níveis perigosos em meados
dos anos 1980 (-3.5% do PIB) e novamente, desde meados dos
1990 (queda para -5% do PIB e abaixo). Uma vez terminado o
boom das “Ponto Com”, em 2000, a fatia global de Investi-
mento Estrangeiro Direto dos EUA também caiu substancial-
mente, de US$ 321 bilhões em 2000 para US$40 bilhões em
2003 (FMI, 2004).

Estes problemas parecem duradouros. Distorções no câm-
bio, comércio e contas de investimento têm sido acompanha-
das de lucratividade financeira crescente, simultâneas ao rela-
tivo declínio manufatureiro estadunidense. Os últimos anos de
massivos déficits orçamentários dos EUA indicam a impor-
tância do que pode ser chamado de “keynesianismo militar”.
Mas também o “keynesianismo de consumo” via crédito é cada
vez mais crucial à economia estadunidense, com a dívida por
domicílios como porcentagem da renda disponível aumentan-
do rapidamente de menos de 70% antes de 1985, para acima
de 100% quinze anos depois. Por um lado, não há dúvida de
que inovações nos produtos financeiros e, em especial, novos
instrumentos de dívida associados a informação, comunica-
ções e tecnologia permitem uma maior carga de endividamen-
to sem necessariamente colocar em perigo as finanças dos
consumidores. Por outro lado, contudo, no mesmo período a
taxa de poupança domiciliar estadunidense caiu da faixa de 7-
12% para abaixo de 3%.

Mais ainda, consumidores e outros investidores estão tam-
bém mais vulneráveis a grandes choques financeiros e varia-
ções nos preços de ativos que em qualquer outro período desde
1929. Apesar de ter havido indicativos desde por volta de 1974
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de que as principais instituições financeiras seriam afetadas
pelo início de problemas econômicos estruturais, poucos pre-
viram a série dramática de perturbações nos principais merca-
dos de crédito e investimento durante o subseqüente quarto de
século: crise da dívida do Terceiro Mundo (no início dos anos
1980 para os prestamistas comerciais, mas até o presente para
países e sociedades); choques financeiros no setor energético
(meados dos 1980); quebras internacionais na bolsa (1987) e
mercados imobiliários (1991-1993); crises em praticamente
todos os grandes países emergentes (1995-2002); e mesmo
grandes falências corporativas individuais que causaram for-
tes ondas internacionais.

Ainda mais importante, o mercado de ações estadunidense
foi o lócus de uma enorme bolha até 2000, culminando talvez
no estouro da bolha “Ponto Com” que varreu US$8.5 trilhões
de riqueza de papel da noite para o dia – mas que, por outro
lado, parece reinflar em 2003-2005 graças ao retorno de inves-
tidores familiares e fluxos de fundos mútuos, e possivelmente
crescerá ainda mais nos próximos anos se Bush iniciar a pri-
vatização da seguridade social. A bolha do mercado foi pior
ainda que episódios anteriores como a escalada até 1929. É
claro que a perda na riqueza de papel de 2000-2002 dimi-
nuiu essas proporções, mas com a subseqüente alta, os
mercados ainda não baixaram para níveis compatíveis com
as médias históricas.

Contudo, as implicações da quebra de 2000-2002 são im-
portantes. Combinada com tendências demográficas em dire-
ção à aposentadoria dos baby-boomers (pessoas nascidas no
período de 1950-1970), parece haver algumas quedas subs-
tantivas nas pensões nos EUA (e no Japão, apesar da lenta
recuperação do índice Nikkei). Mais ainda, os bens domicilia-
res também caíram graças ao estouro da bolsa de ações, ape-
sar dos preços em rápida elevação dos imóveis manterem os
níveis gerais de bens em um padrão respeitável, pelo menos
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para 60% de famílias que possuem suas próprias casas nos
EUA, e pelo menos ao longo de 2005. Essa bolha em particular
foi alimentada pela queda nas taxas de juros de 1998 – a res-
posta do FED às crises asiática e de administração de capitais
de longo prazo – que estimulou um dramático aumento no re-
financiamento de hipotecas. Como resultado do enorme cres-
cimento nos preços de propriedades, a diferença entre o custo
real de possuir e de alugar subiu a níveis sem precedentes. O
fato de o setor imobiliário ter contribuído com cerca de um
terço do crescimento do PIB estadunidense, desde o final dos
anos 1990, torna essa bolha particularmente preocupante.

Advertências contra a volatilidade são, hoje, urgentes em
relação aos mercados globais de propriedades. A África do Sul
experimentou o maior aumento mundial nos preços de propri-
edades durante o início dos anos 2000, mas em todos os luga-
res a bolha subiu a alturas insustentáveis. De 1997-2004, a
porcentagem cumulativa de aumentos nos preços imobiliários
foi da ordem de 200% na África do Sul, 160% na Irlanda, 130%
na Grã-Bretanha, 120% na Espanha, 90% na Austrália, 80% na
Suécia, 70% na França e 60% nos EUA (FMI, 2005). Em abril de
2005, Steven Roach (2005) da Morgan Stanley teceu esta ava-
liação sobre os perigos da economia estadunidense:

Deveriam os dependentes de bens, com pouca poupança e forte-

mente endividados consumidores estadunidenses, se sentir em ris-

co caso o FED lhes garanta que não há bolha imobiliária, que os

fundamentos de suas decisões baseadas em ativos são bem toma-

das? O recorde de consumo na economia dos EUA – 71% do PIB

desde 2002 contra um normal de 67% entre 1975 e 2000 – fala por

si mesmo.

Em junho de 2005, o boom imobiliário mundial representou
“a maior bolha da história”, de acordo com The Economist
(2005), porque “nunca antes os preços de casas reais cresce-
ram tão rápido, por tanto tempo, em tantos países”:
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O valor total da propriedade residencial em economias desenvolvi-

das cresceu em mais de US$30 trilhões durante os últimos cinco

anos, para mais de US$70 trilhões, um aumento equivalente a 100%

dos PIB’s combinados desses países. Isto não apenas eclipsa qual-

quer boom imobiliário anterior, é maior que a bolha mundial no

mercado de ações do fim dos anos 1990 (um aumento nos últimos

cinco anos de 80% do PIB) ou que a bolha na bolsa estadunidense

do fim dos anos 1920 (55% do PIB)... O Japão dá um terrível aviso do

que pode acontecer quando a bolha estourar. Os preços de propri-

edades japoneses têm caído por quatorze anos seguidos, em cerca

de 40% de seus picos em 1991.

Graças à forma habilidosa com que as autoridades japone-
sas resgataram regularmente os bancos e mantiveram outros
estimulantes estatais, – como programas públicos de trabalho
– o estouro da bolha não foi tanto um estouro propriamente
dito, mas uma lenta, porém forte deflação, como um pneu de
bicicleta que murcha com o tempo, mas, eventualmente, seca.
O economista de Yale, Robert Schiller, prevê um declínio real
nos preços imobiliários dos EUA na próxima geração, dada a
“exuberância irracional” que levou os preços tão para o alto
(Leonhardt, 2005).

A grande questão é se a volatilidade imobiliária será conta-
giosa, dado que 40% dos dois milhões de empregos criados do
fim de 2001 até a metade de 2004 estiveram diretamente liga-
dos ao setor. Ao escrever no Financial Times, Stephen Schurr
(2005) adverte seriamente:

O maior impacto de uma quebra imobiliária poderá ser sentido nos

gastos de consumo, que representam dois terços da economia es-

tadunidense. Os gastos de consumo têm levantado a economia e o

mercado de ações dos EUA nos últimos dois anos à medida que o

gasto de capital declinou. Um impulsionador primário disso tem

sido o chamado fenômeno da “casa-caixa automático”, através do

qual os americanos hipotecam suas casas por dinheiro para finan-
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ciar seu consumo... “Nossos setores financeiros estão ligados de

modos até então inéditos. Se os preços imobiliários caírem e um

indivíduo deixar de pagar sua hipoteca, os fundos de pensão que

possuem hipotecas serão atingidos, mercados de títulos serão atin-

gidos, todo mundo vai sentir [os efeitos]”, disse o gerente de fundos

de hedge Jim Melcher. “Ninguém está preparado para isso”.

No final de 2005, aqueles despreparados estavam potenci-
almente em grande perigo, já que 2006 seria o primeiro ano da
memória estadunidense em que o mercado imobiliário serviria
“de fardo à economia”, reportou o The New York Times (Bajaj,
2005). Para o terceiro trimestre de 2005, a taxa de poupança
pessoal estadunidense caiu para -1,5%, a pior taxa trimestral
já registrada (desde 1947 quando começaram os dados).

Finalmente, outro mercado que tem decolado de maneira
espetacularmente insustentável, e que pode formar a base para
mais investimento especulativo no futuro, é o de derivados de
energia. O número de opções e futuros negociados tem subido
firmemente, mas não parece ter criado um mercado “maduro”
em setores como eletricidade, gás e petróleo, como refletido
nas grandes flutuações de preços em curso. Um mercado de
emissões de carbono também está nascendo, mas tem imen-
so potencial em virtude da ratificação do Protocolo de Kyoto
pela Rússia, que pretende converter sua permissão de emis-
sões de “ar quente” em trocas com os maiores poluidores mun-
diais (Bond e Dada, 2005).

4 DRENANDO O TERCEIRO
MUNDO, SAQUEANDO A ÁFRICA

Para o Terceiro Mundo, em especial a África, essas múlti-
plas fontes de volatilidade econômica têm importantes efeitos
de retorno. É aqui que poderíamos reviver o sentido do desen-
volvimento desigual e combinado do capitalismo de Trotsky e
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a preocupação de Luxemburgo sobre a necessidade capitalista
de superexplorar a periferia não-capitalista.

Primeiramente, se não fosse o Investimento Estrangeiro Di-
reto, onde os EUA conseguiriam seus necessários ajustes de
capital, especialmente os influxos financeiros que lhes permi-
tem pagar mais de US$2 bilhões diários com importações e
serviços da dívida? Os influxos estrangeiros foram bastante
voláteis em 2002-2004, mas de maior importância, talvez, foi
o rápido crescimento – especialmente no Leste Asiático – em
propriedade estrangeira de agregados dos Títulos do Tesouro
dos EUA, que subiram de 20% em 1995 para 40% em 2005. A
contribuição dos mercados emergentes e países em desenvol-
vimento em relação aos EUA cresceu de um influxo líquido di-
reto de US$120 bilhões em 1998, para um fluxo líquido externo
de US$120 bilhões em 2003. Da zona do euro, do Japão e de
outras economias avançadas, os fluxos também mudaram, de
um influxo de US$50 bilhões em 1991 para um fluxo externo de
US$310 bilhões em 2003 (FMI, 2004: 36).

Esse vácuo de finanças disponíveis nos EUA no início dos
anos 2000 – levemente compensado pelas reversões de capital
em 2005 – é importante não apenas porque a oferta de financi-
amento dos mercados de capital, de algum modo, está cons-
trangida. Em 2004 houve, enfim, mais ou menos US$124 tri-
lhões para (teoricamente) investir nos mercados globais de
capitais, e um adicional de US$36 trilhões no PIB anual contri-
buindo para os superávits em curso nos mercados de capitais.
A distribuição desses fundos é notável, refletida em quatro blo-
cos principais: União Européia (US$43 trilhões), EUA (US$41
trilhões), Japão (US$19 trilhões) e mercados emergentes asiá-
ticos (US$9 trilhões). O capital disponível é investido em mer-
cados acionários (US$31 trilhões), títulos públicos (US$20 tri-
lhões), títulos corporativos (US$31 trilhões) e bancos (US$41
trilhões), assim como em reservas estrangeiras (US$3 tri-
lhões).26  Não há falta de capital líquido nos mercados globais,
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apenas uma questão de que taxa de retorno será necessária
para manter o interesse estrangeiro nos títulos estaduniden-
ses. Isto é particularmente importante como um dos principais
fatores de “drenagem”, que desvia recursos da África e de ou-
tros países em desenvolvimento.

O novo dirigente do Federal Reserve dos EUA, Ben Bernanke
(2005), mostrou uma visão perigosamente benigna das finan-
ças globais sobreacumuladas, sugerindo que os EUA podem
continuar sugando todo o capital mundial:

Ao longo da década passada, uma combinação de forças diversas

tem criado um aumento significativo na oferta global de poupança

– uma fartura global de poupança – que ajuda a explicar tanto o

aumento no atual déficit em conta corrente estadunidense e o rela-

tivamente baixo nível das taxas de juro reais de longo prazo no

mundo hoje. O prospecto de aumentos dramáticos na proporção

de aposentados/trabalhadores em algumas das mais expressivas

economias industriais é uma das importantes razões para o alto

nível de poupança global.

Sem nenhuma mudança significativa prevista para a políti-
ca estadunidense, portanto, a drenagem de capital para Wa-
shington continua. Um resultado para o Sul, incluindo os paí-
ses africanos, é a necessidade de manter taxas de juros muito
mais altas de que seriam necessárias sob condições normais.
Tomando 30 de julho de 2004 como base de comparação, os
títulos de mercados emergentes cotados internacionalmente
precisaram do mais alto prêmio na Nigéria (bônus de 6,1%,
cerca do dobro da África do Sul, o único outro grande emissor
da África Subsahariana). Em relação aos títulos locais, os spre-
ads da taxa de juros têm sido estratosféricos em mercados de
alto risco como a Argentina (49,1%), seguida na África pela
Costa do Marfim (33,3%), Nigéria (5,3%) e África do Sul (1,4%).
Mas estes são mercados financeiros altamente fluidos, com as
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mesmas estatísticas em 2000, por exemplo, fornecendo os se-
guintes spreads: Argentina 7,7%, Costa do Marfim 24,4%, Ni-
géria 14,8%, e África do Sul 4,2%.27

O desenvolvimento altamente desigual se reflete em altos
padrões divergentes de estabilidade financeira e volatilidade
desses mercados emergentes. Um dado que sinaliza talvez o
maior perigo para o Terceiro Mundo é a saída de capitais por
rotas não-oficiais. A fuga de capitais tem sido um problema
particularmente grave desde meados dos anos 1990 na Ásia
(atingindo um máximo de US$100 bilhões em 1998) e no Ori-
ente Médio (US$50 bilhões em 1999). Mas como detalhado a
seguir, a África tem visto uma parcela ainda maior dos seus
recursos – mais de US$20 bilhões apenas em 1997 – levados
para fora por seus próprios cidadãos (FMI, 2004: 126).

Outro fator que reflete altos riscos em potencial é o crescen-
te endividamento externo. Em termos absolutos, a dívida do
Terceiro Mundo cresceu de US$580 bilhões em 1980 para US$2.4
trilhões em 2002, e grande parte dela é hoje simplesmente im-
pagável, um fato reconhecido pelos ministros financeiros do
G-8, em junho de 2005, quando eles concordaram com o can-
celamento parcial de US$40 bilhões devidos pelos 18 países
mais pobres.28 Em 2002, saíram US$340 bilhões em serviços
da dívida, enquanto a ajuda estrangeira ao desenvolvimento
foi de US$37 bilhões. Como Eric Toussaint (2004), ativista base-
ado em Bruxelas, adverte: “Desde 1980, mais de 50 planos
Marshall (mais de US$4.6 trilhões) têm sido enviados pelos
povos da Periferia a seus credores do Centro”. A iniciativa
dos Países Pobres Altamente Endividados visivelmente fa-
lhou em mudar as proporções dos serviços da dívida e as
pequenas concessões de “alívio” da dívida – incluindo a oferta
de junho de 2005 – vieram ao custo do aprofundamento das
condicionalidades neoliberais. Em vez de um nível sustentá-
vel de pagamentos do serviço da dívida, como demandado
por aqueles que apóiam os limitados esquemas de “alívio”
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da dívida das elites, as finanças africanas ficaram negativas
durante os anos 1990.

Em alguns casos, os fluxos financeiros – incluindo lucros e
dividendos bancários – são direcionados de países africanos
para a África do Sul e daí para Londres. Um caso explícito
emergiu em 2005, quando Barclays comprou o Amalgamated
Banks of South África (ABSA). Como explicou Steve Booysen,
executivo do ABSA,

pelo lado negativo, os fluxos externos de dividendos repatriados

pelo Barclays a Londres, de cerca de 1 bilhão de rands ao ano,

teriam um impacto negativo na conta corrente. Contudo, eles pode-

riam ser compensados pelos potencialmente maiores influxos ao

ABSA através da expansão nas operações africanas.29

Apesar das remessas da Diáspora Africana agora financia-
rem um limitado volume de acumulação de capital, a fuga de
capitais é muito maior. Coletivamente, os cidadãos da Nigé-
ria, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Ango-
la e Zâmbia têm sido especialmente vulneráveis à drenagem
estrangeira de suas riquezas nacionais em mais de US$10 bi-
lhões/anuais desde o início dos anos 1970. Além da suspen-
são do controle de câmbio, a desregulamentação financeira foi
um fator importante no final dos anos 1990. Na África do Sul,
por exemplo, a liberalização financeira incluiu a mudança no
endereço de emissão de ações das maiores firmas sul-africa-
nas de Joanesburgo para Londres.

De modo semelhante, os danos pela liberalização do co-
mércio têm sido enormes. Pressionados pelas Instituições de
Bretton Woods e pela OMC, as elites africanas têm levantado
tarifas protecionistas de modo excessivamente rápido, levan-
do à morte prematura empregos industriais e manufatureiros,
assim como ao declínio as receitas alfandegárias estatais. Como
resultado, segundo Christian Aid (2005), “a liberalização do
comércio tem custado à África Subsahariana US$272 bilhões
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nos últimos vinte anos... Acima de tudo, produtores locais es-
tão vendendo menos do que antes da liberalização”. 30  É espe-
cialmente difícil depender do comércio para o crescimento, dado
que os subsídios agrícolas recebidos pelos agricultores do Norte
cresceram do final dos anos 1980 a 2004 em 15%, para US$279
bilhões, beneficiando principalmente as grandes corporações
agrícolas (PNUD, 2005). Fluxos de pessoas – uma verdadeira
fuga de cérebros – também têm sido formidáveis, mas o valor
da riqueza perdida neste processo é incalculável, pois acima
de 15% dos mais bem educados profissionais africanos agora
vivem no exterior (Banco Mundial, 2005b).

Enquanto isso, Investimentos Estrangeiros Diretos na Áfri-
ca Subsahariana começaram a crescer no final dos anos 1990,
após duas décadas de estagnação. Mas o grosso dos investi-
mentos foi contabilizado em dois processos principais: a mu-
dança de domicílio do capital sul-africano e o ressurgimento
dos investimentos petrolíferos (especialmente em Angola e
Nigéria). Nesse segundo caso, graças ao legado de economis-
tas ambientais como Herman Daly, mesmo o Banco Mundial
tem abordado a questão do esgotamento natural do capital
em Onde está a riqueza das nações? (Banco Mundial, 2005c).
A metodologia do Banco para corrigir distorções na medição
do PIB de riquezas não chega nem perto, por exemplo, da com-
plexidade da do grupo de São Francisco, “Redefinindo o Pro-
gresso”, que estima que o PIB global começou a cair em ter-
mos absolutos em meados dos 1970, uma vez que levemos
em conta o esgotamento de recursos naturais, a poluição e
uma variedade de outros fatores. Ainda assim, a tentativa de
aproximação do Banco Mundial é ao menos um passo à frente
no reconhecimento de que investimentos extrativistas podem
não contribuir para o PIB líquido, e de fato podem causar um
encolhimento na riqueza e poupança nacionais.

Os métodos iniciais do Banco Mundial subtraem da taxa
existente de poupança fatores como depreciação de capital fixo,
esgotamento de recursos naturais e poluição, mas acrescen-
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tam investimentos em educação. O resultado, na maioria dos
países africanos dependentes de produtos primários, é uma taxa
líquida negativa da poupança nacional para a Renda Nacional
Bruta (RNB). Não obstante alguns problemas, a metodologia
do Banco Mundial ao menos indica algumas das tendências
associadas à extração de matérias-primas. 31  Em particular, a
tentativa de gerar um cálculo da “poupança genuína” requer
ajustar a poupança nacional líquida levando em conta o esgo-
tamento de recursos. O Banco Mundial (2005c: 39) sugere os
seguintes passos:

Da poupança nacional bruta o consumo de capital fixo é subtraído

para dar o indicador tradicional de poupança; poupança nacional

líquida. O valor de danos de poluentes é subtraído. Os poluentes

dióxido de carbono e partículas sólidas são incluídos. O valor do

esgotamento de recursos naturais é subtraído. Energia, metais e

minérios e o esgotamento líquido de florestas são incluídos. Gastos

correntes com educação são adicionados à poupança nacional lí-

quida para ajustar os investimentos em capital humano.

Naturalmente, em virtude da extração de petróleo, a região
do Oriente Médio (incluindo o Norte da África) tem o mais
sério problema mundial de renda bruta nacional e poupança
negativas sob essa metodologia. Mas a África Subsahariana
tem o segundo pior, e vários anos da década de 1990 teste-
munharam uma RNB líquida negativa para o continente ao se
ter em conta a extração de recursos naturais. De fato, para
cada ponto percentual de aumento na dependência de um país
da extração de recursos naturais, o PIB potencial daquele país
cai em 9% (novamente em contraste com o PIB real registra-
do), de acordo com o Banco Mundial (2005c: 55). Países afri-
canos com a maior dependência de recursos combinada à mais
baixa acumulação de capital incluem Nigéria, Zâmbia, Mau-
ritânia, Gabão, Congo, Argélia e África do Sul. Ao comparar,
por um lado, o potencial de acumulação de capital – isto é, se
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as rendas de recursos não fossem simplesmente extraídas (e

exportadas) e os recursos esgotados – e, por outro, a medida

real de acumulação de capital, os pesquisadores do Banco

Mundial (2005c: 55) descobriram que:

Em muitos casos as diferenças são enormes. A Nigéria, um impor-

tante exportador de petróleo, poderia ter tido um estoque de capi-

tal produzido em 2000 cinco vezes maior que o atual. Mais ainda,

se esses investimentos tivessem ocorrido, o petróleo desempe-

nharia um papel muito menor na economia nigeriana hoje, com

prováveis impactos benéficos em políticas afetando outros seto-

res da economia.

Usando esta metodologia, países africanos cujas economi-

as dependem de produtos primários têm um baixo desempe-

nho. Os cidadãos do Gabão perderam US$2.241 cada em 2000,

à medida que companhias petrolíferas rapidamente esgotaram

a riqueza tangível do país. República do Congo (-US$727), Ni-

géria (-US$210), Camarões (-US$152), Mauritânia (-US$147)

e Costa do Marfim (-US$100) são países africanos cujos povos

perderam mais de US$100 em riqueza nacional tangível ape-

nas no ano 2000 (Angola se “destacaria” entre eles, se os da-

dos estivessem disponíveis para análise do Banco). Alguns

poucos países se beneficiaram, de acordo com a medição de

riqueza tangível, incluindo as Seicheles (+US$904), Botswana

(+US$814) e Namíbia (+US$140), mas a maioria viu suas ri-

quezas se esgotarem (Banco Mundial, 2005c: 66).
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Renda nacional ajustada e “lacunas
de poupança” dos países africanos, 2000
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Mesmo a maior economia africana, a África do Sul, que desde
o começo dos anos 1980 tem sido menos dependente da extra-
ção de minérios, registrou uma queda de US$2 na renda per
capita em 2000 utilizando esta metodologia. De acordo com o
Banco Mundial, a riqueza natural de US$3.400 por pessoa na
África do Sul incluía ativos no subsolo (no valor de US$1.118
por pessoa) 32; madeira (US$310); recursos florestais não-ma-
deireiros (US$46); áreas protegidas (US$51); terras cultivadas
(US$1.238); terras de pasto (US$637). Essa soma pode ser com-
parada ao valor do capital produzido (plantas e equipamen-
tos) e terrenos urbanos (juntos valendo US$7.270 por pessoa
em 2000). Portanto mesmo na economia mais industrializada
da África, o valor estimado do capital natural é cerca de meta-
de do valor mensurável de plantas, equipamentos e terrenos
urbanos (Banco Mundial, 2005c: 179).

Diante do constante esgotamento de capital natural, a taxa
de poupança nacional bruta da África do Sul de 15,7% da RNB
precisa ser ajustada para baixo. Ao subtrair o consumo de ca-
pital fixo em 13,3%, a poupança nacional líquida é na verdade
de 2,4%, à qual se devem somar 7,5% de gastos em educação
(entre os mais elevados do mundo). Depois, subtrair o esgota-
mento mineral de 1%; florestal de 0,3%; danos de poluição de
0,2% (limitados a “partículas sólidas”, uma pequena parcela
do problema de lixo sul-africano); e emissões de gás carbônico
no valor de 1,6% da RNB (uma séria subvalorização). No total,
a poupança real da África do Sul é reduzida a apenas 6,9% da
sua renda nacional (Banco Mundial, 2005c: 179). Quanto des-
se déficit na poupança de 15,7% pode ser atribuído a investido-
res estrangeiros? Não apenas o esgotamento mineral tende a
beneficiar corporações mineradoras estrangeiras, mas as emis-
sões de gás carbônico e de outros poluentes são em parte re-
sultado do consumo de energia por siderúrgicas de proprieda-
de das grandes corporações multinacionais (Mittal Steel, BHP
Billington e o grupo Anglo American).
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A outra preocupação ora evidenciada é o modo pelo qual
aquisições estrangeiras de plantas e equipamentos de posse
doméstica também possuem conseqüências negativas não
desejadas. Talvez o pior caso tenha sido o dos campos de co-
bre da Zâmbia, onde a Anglo American investiu no final dos
1990 e então simplesmente fechou um dos mais importantes
sítios mineiros, deixando milhares de vítimas no processo. Mas
mesmo a África do Sul tem sido vítima dos investimentos es-
trangeiros diretos (IEDs) relativos a privatizações. Com efeito,
os grandes investimentos estrangeiros na África do Sul que
aparecem como um salto no gráfico de investimentos estran-
geiros diretos foram registrados principalmente pela privatiza-
ção do setor de telecomunicações, em 1997, e pelo rearranjo
de estatísticas em 2001, para mostrar grandes corporações
outrora locais como estrangeiras, uma vez que tinham trans-
ferido seus locais primários de comercialização de ações para
Londres. As implicações dos investimentos em telecomunica-
ções são agora bem conhecidas, após a compra de 30% das
ações da estatal Telkom por um consórcio de Houston/Kuala
Lumpur. Críticos como o Instituto Liberdade de Expressão apon-
tam os problemas subseqüentes como sendo inexoravelmente
relacionados aos IEDs e privatizações, incluindo os custos as-
tronômicos de ligações locais que dispararam quando o subsí-
dio cruzado das chamadas de longa distância (especialmente
internacionais) terminou; o desligamento de 2,1 milhões de li-
nhas (de US$2.6 milhões de novas linhas instaladas) graças à
inviabilidade financeira; a demissão de 20 mil funcionários da
Telkom, levando aos conflitos trabalhistas em curso; e uma
Oferta Pública Inicial na Bolsa de Nova Iorque em 2003, que
arrecadou apenas US$ 500 milhões, com uma estimativa de
perda de US$5 bilhões do financiamento de Pretória à última
expansão de capital da Telkom no processo. 33  Ironicamente, o
Estado sul-africano comprou as ações da Telkom possuídas
pelo consórcio estrangeiro em 2004 (apesar de Pretória não ter
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mudado políticas ou práticas subseqüentemente). Existem di-
versas experiências semelhantes de investimento estrangeiro
fracassado nos outros bens estatais sul-africanos privatiza-
dos, incluindo transportes, água e eletricidade. Essas experi-
ências não são incomuns, de acordo com Lawrence Cockcroft
(2001), da entidade Transparência Internacional:

A forma mais importante e comum de corrupção tem sido aquela

na qual, apesar do processo convencional de leilão, a concessão foi

dada a uma companhia que se compromete com investimentos

adicionais específicos, normalmente de enormes somas de dinhei-

ro. O verdadeiro, mas muito obscuro acordo, é que um funcionário-

chave no processo de privatização aceitou suborno para a conces-

são do contrato e vai garantir que nenhum outro investimento pre-

cise ser feito, mesmo que o pagamento inicial pela compra seja

bem modesto. Isto certamente traz conseqüências desastrosas para

a viabilidade de longo prazo da operação em questão.

Há muitas outras formas de superávits e extração de recur-
sos através de IEDs envolvendo fraudes. Por exemplo, a falha
corporativa no pagamento de impostos e a falha estatal em
cobrá-los é um ponto enfatizado por Cockcroft:

A maioria dos países africanos opera alguma forma de isenção

fiscal para novos investidores, com graus variáveis de generosida-

de. De fato, tais esquemas de incentivo são freqüentemente enga-

nadores no sentido de que o verdadeiro acordo está sendo feito

apesar deles e em paralelo, com algum oficial ou ministro-chave

chegando a um acordo alternativo que pode bem garantir um pa-

gamento não-oficial ao indivíduo em questão assim como “férias

tributárias” à companhia em questão...Um dos mais comuns ins-

trumentos de corrupção estatal é a concessão de permissões de

importação a indivíduos bem situados que burlam a proteção legal.

A indústria açucareira do Quênia e as indústrias avícolas e de moa-

gem de alimentos da Nigéria foram arruinadas anos a fio através
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desse processo. Como o acesso a terras de qualidade torna-se mais

e mais competitivo nos países africanos onde há um mercado for-

mal de terras, a corrupção ao redor da concessão de títulos tem se

tornado mais e mais severa. Um problema recorrente é o de títulos

já concedidos sendo reconcedidos a um competidor por meio do

Registro de Terras ou do político encarregado do Registro. Paga-

mentos facilitadores, também conhecidos como pagamentos de

gordura, podem ser utilmente descritos como pagamentos desti-

nados a garantir que um serviço padrão seja prestado mais rapida-

mente do que seria o caso sem tal pagamento. A liberação alfande-

gária e a instalação de um telefone são exemplos disso. Obviamen-

te, pagamentos desse tipo são considerados prática corriqueira em

muitos países do mundo, e a África não é exceção. Eles têm sido

permitidos pela Lei de Práticas Corruptas Estrangeiras Estaduni-

dense desde sua revisão em 1988, e de forma restrita são permiti-

dos pela Convenção Anti-Suborno da OCDE de 1997.

Estatísticas oficiais nunca apontaram adequadamente o

persistente problema das transferências de preços, pelo qual

investidores estrangeiros faturam inadequadamente insumos

vindos de fora. Companhias trapaceiam os países do Terceiro

Mundo nas receitas tributárias inflando artificialmente os pre-

ços de insumos importados a fim de declarar rendas líquidas

menores. Pode-se apenas avaliar a vasta escala do problema a

partir de estudos de caso. Segundo estimativas do Instituto de

Estudos Energéticos de Oxford em 1994, 14% do valor total de

petróleo exportado “não foi registrado nos dados comerciais

nacionais como resultado de transferências de preços e con-

trabando” (Crockfort, 2001). De acordo com uma pesquisa da

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvi-

mento (UNCTAD, 1999) sobre desvios de renda como parte da

transferência de preços,
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dos países em desenvolvimento com suficiente evidência para se

fazer uma avaliação, 61% estimaram que suas próprias corpora-

ções transnacionais (CTNs) estavam se envolvendo em desvios de

renda, e 70% os consideravam um problema significativo. O com-

portamento de CTNs estrangeiras também foi avaliado: 84% dos

países em desenvolvimento sentiram que as filiais que abrigavam

praticavam desvios de renda para suas companhias-mãe a fim de

evitar taxação, e 87% viam o problema como significativo.

Similarmente, outro tipo de transferência financeira visan-
do explorar os fracos países africanos é a taxa que as matrizes
cobram por patentes e propriedade intelectual em acordos tec-
nológicos. Tais pagamentos, de acordo com Yash Tandon, são
aumentados pelas taxas de gerenciamento e consultoria, as-
sim como outros mecanismos de apoio corporativo do Norte
que drenam o Terceiro Mundo. Para o ano de 2000, Tandon
listou as receitas de exportação negadas ao Sul graças ao pro-
tecionismo do Norte em mais de US$30 bilhões para produtos
não-agrícolas.34

A dívida ecológica do Norte para com o Sul, especialmente
a África, também é imensa. Joan Martinez-Alier (2003) e o co-
missário para mudanças climáticas da ONU, Jyoti Parikh, esti-
mam que um subsídio anual total de US$75 bilhões é dado
pelo Terceiro Mundo aos países poluidores simplesmente ao
servir de “ralos de carbono”. Segundo Martinez-Alier, a dívida
toma as seguintes formas: custos não-pagos de reprodução
ou manutenção ou gerenciamento sustentável das fontes re-
nováveis exportadas; custos atualizados da futura falta de dis-
ponibilidade dos recursos naturais destruídos; compensação
pelos, ou os custos de reparação (não-pagos) dos, danos lo-
cais produzidos por exportações (por exemplo, o dióxido de
enxofre das fundições de cobre, os resíduos de mineração, os
riscos à saúde dos exportadores de flores, a poluição da água
pela mineração), ou os valores atualizados de danos irreversí-
veis; valores (não-pagos) correspondentes ao uso comercial
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da informação e conhecimentos ou recursos genéticos, quan-
do eles foram gratuitamente apropriados (biopirataria), embo-
ra, para os recursos genéticos agrícolas, já exista base para tal
demanda sob os Direitos Camponeses da FAO; custos de re-
paração (não-pagos) ou compensação pelos impactos cau-
sados pela importação de lixo tóxico líquido ou sólido; custos
(não-pagos) da liberação de resíduos gasosos (dióxido de
carbono, CFCs, etc.), assumindo direitos iguais a sumidouros
e reservatórios.35

Conforme estimado, por Vandana Shiva e Tandon, a biopi-
rataria de “variedades selvagens de sementes tem contribuído
com cerca de US$66 bilhões anuais à economia estaduniden-
se”.36  Como observa Shiva (2005), a concentração oligopolista
nas firmas que transformam a ecologia em lucro é hoje uma
“epidemia”: as 10 maiores companhias mundiais de sementes
aumentaram seu controle de um terço para metade do comér-
cio mundial de sementes; as 10 maiores empresas de biotec-
nologia aumentaram sua fatia de pouco mais da metade para
três quartos das vendas mundiais de biotecnologia; as 10 mai-
ores companhias farmacêuticas controlam quase 59% da fatia
de mercado das 98 principais firmas farmacêuticas.

Um estudo de 2005, encomendado pelo Instituto Edmonds
e pelo Centro Africano para a Biossegurança, identificou quase
três dezenas de casos de recursos africanos capturados por
firmas para revenda sem acordos de “Acesso e Compartilha-
mento de Benefícios” adequados entre produtores e os povos
que primeiramente usaram tais produtos naturais. Os valores
expropriados são impossíveis de serem calculados, mas facil-
mente chegam aos bilhões de dólares. Eles incluem remédio
para diabetes, produzido por um micróbio queniano; tratamento
líbio/etíope para diabetes; antibióticos de formigueiros, de
Gâmbia; fungicida de uma girafa namíbia; ameba antiinfla-
matória, das Ilhas Maurício; tratamento para impotência, do
Congo; vacinas de micróbios egípcios; plantas medicinais de
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usos diversos, do Chifre da África; supressores de apetites, dos
nativos Hoodia da África do Sul e Namíbia; antibióticos das
lesmas gigantes, do Oeste da África; tratamentos para a de-
pendência de drogas e manteiga de algas para uso diverso,
do Centro e Oeste Africano; embranquecedor de pele, de aloé,
da África do Sul e Lesoto; resina cosmética e curativa de Oku-
mé, no Centro Africano; tratamento de pele e cabelos, de uma
árvore do Marrocos; tratamento de pele, do “Trigo dos Fara-
ós” egípcio; tratamento de pele, do amendoim e “planta da
ressureição” bambara; endófitas e pastos melhorados, da Ar-
gélia e Marrocos; fungos antinematódeos, de Burkina Faso;
amendoins, do Malavi, Senegal, Moçambique, Sudão e Nigé-
ria; flores tanzanianas; e molusquicidas, do Chifre da África
(MacGown, 2006).

5 RESISTÊNCIA

Há tamanha variedade de resistências à natureza da crise
capitalista e à pilhagem da África que seria necessário um ar-
tigo inteiro, ou livro, para investigar seus potenciais e limita-
ções. O ativismo orgânico contra a pobreza no Sul Global in-
clui greves, mobilizações populares por tratamento de AIDS e
outros serviços de saúde, religações de água e eletricidade,
ocupações de terras e prédios, campanhas antiOMC e pró-se-
gurança alimentar, organização de mulheres, campanhas or-
çamentárias municipais, movimentos estudantis e de juventu-
de, resistência comunitária a deslocamentos causados pela
construção de barragens e afins, movimentos contra a dívida e
por reparações, lutas por justiça ambiental, campanhas por
direitos de imigrantes e movimentos políticos para tomar o
poder estatal. Décadas de agitações têm mostrado ao mundo
que o novo “anticapitalismo” tem raízes no Terceiro Mundo: as
manifestações contra o FMI (1980-1990), protestos indígenas
como o Zapatismo (1994), ativismo por justiça global, a partir
de Seattle (1999), Fóruns Sociais Mundiais (desde 2001), de-
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monstrações contra a guerra, protestos autonomistas e o res-
surgimento da esquerda latino-americana.

Na África, os movimentos por justiça global, embora me-
nos desenvolvidos, incluem os movimentos do Jubileu por jus-
tiça no comércio e da dívida, assim como campanhas especí-
ficas, muitos das quais perpassam a solidariedade Norte-Sul:
advogados das Ações de Tratamento quebrando o controle das
corporações farmacêuticas no monopólio das patentes de anti-
retrovirais; ativistas lutando contra a pressão da Monsanto por
transgênicos dos EUA para a África do Sul e daí para diversos
países africanos; vítimas de diamantes de sangue de Serra Leoa
e Angola gerando um parcialmente bem-sucedido acordo glo-
bal em Kimberley; aldeões nativos de Kalahari Basarwa-San
gerando publicidade contra remoções forçadas, com o governo
de Botswana abrindo caminho para investimentos do Banco
Mundial e da DeBeers; camponeses do Lesoto se opondo à re-
moção para construção do maior sistema de represas do con-
tinente, juntamente com os ugandenses similarmente amea-
çados pela cara e corrupta Represa de Bujagali; uma crescente
rede de questionamento à longa exploração liberiana pelos
Pneus Firestone; ativistas chadianos e camaroneses pressio-
nando o Banco Mundial para não continuar financiando sua
repressão e a degradação ambiental; as centelhas da Oil Wa-
tch no Delta Nigeriano e muitas outras comunidades do Golfo
da Guiné; ativistas ganenses, sul-africanos e holandeses se
opondo à privatização da água.

Até onde tudo irá depende em parte de até que ponto aliados
valiosos de outros lugares do Sul, mas também dos centros avan-
çados do capitalismo financeiro e corporativo, reconheçam os
méritos de suas análises, estratégias e táticas – e ofereçam a
solidariedade que os africanos e outros ativistas terceiro-mun-
distas poderão pagar muitas vezes, assim que as botas nortis-
tas sejam levantadas do pescoço de seus países e eles ganhem
espaço para conquistar objetivos emancipatórios duradouros.
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NOTAS

1 Luxemburg (1968)[1923]. Ver www.marxists.org/archive/luxemburg/1913/accumulati-
on-capital/, de onde as citações foram tiradas.

2 Ver http://exploringafrica.matrix.msu.edu/curriculum/lm1/1/lm1_teachers.html.

3 Hawley, ‘African Village Accused of Putting Humans on Display’, http://service.spiegel.de/
cache/international/0,1518,359799,00.html.

4 Nota do Tradutor: Thabo Mbeki, atual presidente da África do Sul pelo partido do Con-
gresso Nacional Africano, sucessor e correligionário de Nelson Mandela, e primeiro
presidente da União Africana.

5 Nota do Tradutor: Chamam-se “diamantes (e outros minérios) de sangue” aqueles
extraídos em áreas de conflito ou zonas de guerra, muitas vezes motivadas pelo próprio
controle desses recursos minerais.

6 Para uma excelente crítica da medição dólar/dia, ver Reddy, S. (2005).

7 Um bom exemplo é o conselho do analista de uma conceituada ONG próxima ao governo
britânico, Matthew Lockwood, de que “expandir o comércio é necessário para o cresci-
mento econômico e a redução da pobreza africana… É quase auto-evidente que a África
precisará de ainda mais ajuda para atingir um crescimento sustentável”. Para avançar essa
agenda, ele pede mais ativismo “das partes africanas de organizações internacionais”,
considerando sua visão extremamente negativa das forças da sociedade civil orgânica
africana (Capítulo 9). Lockwood (2005).

8 Aqueles que elaboraram essa teoria incluem Michael Bratton, Thomas Callaghy, Patrick Chabal,
Jean-Pascal Daloz e Richard Sandbrook. Críticos incluem Mamdani (1996) e Ahluwalia (2001).

9 Todas as citações dessa edição estão disponíveis em http://www.marxists.org/subject/
africa/rodney-walter/how-europe/.

10 Nota do Tradutor: Sweatshops são estabelecimentos de condições precárias onde os
funcionários têm longa jornada de trabalho e baixíssimos salários.

11 No caso do grande conglomerado de Joanesburgo/Londres, Anglo American Corpora-
tion, a diferença para salvar os funcionários era de 12% em 2001. A um menor custo, os
88% de funcionários com os mais baixos salários foram simplesmente despedidos ao não
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terem mais condições de trabalhar, com seus substitutos sendo encontrados entre o
exército de reserva dos 42% de desempregados da África do Sul, de acordo com um estudo
interno relatado pelo Financial Times. Ver Bond (2005)

12 Citado em The Economist, 8 Fevereiro 1992; o memorando está disponível em http://
www.whirledbank.org.

13 Bond & Desai (2006); Desai & Bond (2006); e Bond (1999). Nós levamos bastante a sério
a ordem de Paul Zeleza para qualquer teórico da economia política africana de que “Grande
cuidado precisa ser tomado para casar teorias com fatos, ligar estruturas e processos,
produção e troca, integrar as relações e forças de produção, sociedade e natureza, decifrar
a dialética entre forças internas e externas, tendências de curto prazo e longo prazo, e
capturar as similaridades e diferenças nos padrões de mudança econômica entre e dentro
de regiões na África”. Zeleza (1993).

14 O trabalho seminal é Rostow (1960).

15 Ver, por exemplo, Amin (1974); Cardoso & Faletto (1979)[1970]; Frank (1967); Frank
(1969); e Frank. (1991); e Furtado (1963).

16 Ver Luxemburgo (1968)[1923]. Para interpretações recentes, ver também Hart (2005);
Harvey (2003a); e Harvey. (2005).

17 Ver Harvey. (1982); Harvey (1985); Harvey (1996); e Mandel (1962)[1968].

18  Além dos textos de Harvey, ver Mandel (1976; Smith (1989); Smith (1990); e Webber &
Rigby (1996). Para outros trabalhos nessa tradição, ver também periódicos radicais de
geografia como Antipode, Economic Geography, Society and Space, Capitalism Nature
Socialism, e The International Journal of Urban and Regional Research.

19 Ministros Financeiros do G-8 (2005)

20 Ver Freeman (2004) para mais medidas de desigualdade, bem como debate sobre pesqui-
sas de renda versus estatísticas em Galbraith & Kum (2002) .

21 Ver, por exemplo, Brenner (2003); Pollin (2003); Wood (2003).

22 Comunicação pessoal, 9 novembro 2004. Ver também Brenner (1998); e Brenner (2004).

23 Se Brenner oferece uma base suficiente de provas tem sido contestado, por exemplo,
por Giovanni Arrighi que observa “um comparativamente baixo e declinante nível de
sobre-capacidade… A sobrecapacidade na indústria manufatureira dos EUA diminuiu
bruscamente nos anos finais do longo boom e aumentou ainda mais bruscamente duran-
te a crise de lucratividade que marcou a transição do boom para a longa recessão. Após
1973, em contraste, ambos os indicadores continuaram a mostrar flutuações considerá-
veis, mas não fornecem evidência em suporte da alegação de Brenner de que a longa
recessão foi caracterizada por uma sobrecapacidade acima do normal. Dados do Federal
Reserve mostram a utilização de capacidade retornando aonde esteve nos anos 1950 sem
qualquer tendência, enquanto Shaikh mostra a utilização da capacidade nos anos 1970 em
níveis mais elevados que os dos 1950 e subindo ainda mais em 1980 e 1990...” (Arrighi,
2003) Tais dados não são tão úteis para se medir a sobre-acumulação, contudo, porque as
medições de capacidade ano a ano não levam em consideração a maneira pela qual as
firmas somam ou subtraem capacidade (por exemplo, temporariamente desativando fábri-
cas, equipamentos) ou as maneiras pelas quais os problemas de sobreacumulação são
desviados/protelados para outros setores da economia. Brenner insiste que tais estatís-
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ticas cobrem meramente flutuações de curto-prazo, e os indicadores mais rigorosos de
sobreacumulação ainda não estão disponíveis em quaisquer séries de dados. Durante
pesquisa para meu doutorado no Zimbábue, construí um substituto baseado em inventá-
rios de estoques do setor manufatureiro do anual e bastante confiável Censo da Produção
Industrial para o período-chave quando a sobreacumulação emergiu durante os anos
1970-80. Bond (1998).

24 Fundo Monetário Internacional, Global Financial Stability Report, Apêndice, Tabela 10.

25 Uma razão é que estas estatísticas são medidas principalmente em moedas locais e às
vezes convertidas pelo Poder de Compra Equivalente, de modo que não capturam inteira-
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1 INTRODUCTION: LOOTING OLD AND NEW

The great African political economist, Samir Amin, speaks
of a US strategy for Third World societies that ‘aims only at
looting their resources.’1 Confirms Princeton economist Paul
Krugman in a New York Times column, ‘A while back, George
Akerlof, the Nobel laureate in economics, described what’s
happening to public policy as “a form of looting”… The Bush
administration and the Republican leadership in Congress are
leading the looting party.’2  That party – and subsequent inte-
rimperial rivalries - began many years earlier. According to
Karl Marx,

The discovery of gold and silver in America, the extirpation, enslave-

ment and entombment in mines of the aboriginal population, the

turning of Africa into a commercial warren for the hunting of black

skins signalled the rosy dawn of the era of capitalist production.

These idyllic proceedings are the chief momenta of primitive accu-

mulation. On their heels treads the commercial war of the European

nations, with the globe for a theatre.3

By 1913, Rosa Luxemburg had developed a full-fledged the-
ory of imperialism from these insights, combining primitive
accumulation and militarism:

Force, fraud, oppression, looting are openly displayed without any

attempt at concealment, and it requires an effort to discover within

Global Economic
Crisis and the

Looting of Africa
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this tangle of political violence and contests of power the stern laws

of the economic process. Bourgeois liberal theory takes into ac-

count only the former aspect: ‘the realm of peaceful competition’,

the marvels of technology and pure commodity exchange; it sepa-

rates it strictly from the other aspect: the realm of capital’s bluste-

ring violence which is regarded as more or less incidental to foreign

policy and quite independent of the economic sphere of capital. In

reality, political power is nothing but a vehicle for the economic

process. The conditions for the reproduction of capital provide the

organic link between these two aspects of the accumulation of ca-

pital. The historical career of capitalism can only be appreciated by

taking them together. ‘Sweating blood and filth with every pore from

head to toe’ characterizes not only the birth of capital but also its

progress in the world at every step, arid thus capitalism prepares its

own downfall under ever more violent contortions and

convulsions…Militarism fulfils a quite definite function in the history

of capital, accompanying as it does every historical phase of accu-

mulation. It plays a decisive part in the first stages of European

capitalism, in the period of the so-called ‘primitive accumulation’,

as a means of conquering the New World and the spice-producing

countries of India. Later, it is employed to subject the modern colo-

nies, to destroy the social organizations of primitive societies so

that their means of production may be appropriated, forcibly to in-

troduce commodity trade in countries where the social structure

had been unfavourable to it, and to turn the natives into a proletariat

by compelling them to work for wages in the colonies. It is respon-

sible for the creation and expansion of spheres of interest for Euro-

pean capital in non-European regions, for extorting railway conces-

sions in backward countries, and for enforcing the claims of Euro-

pean capital as international lender. Finally, militarism is a weapon

in the competitive struggle between capitalist countries for areas of

non-capitalist civilization.4

The wealth of capitalism - based in no small measure upon
looting Africa – is regularly revealed by critical scholars, of whom
Walter Rodney looms large for his 1972 book How Europe Un-
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derdeveloped Africa, followed by Paul Zeleza’s formidable 1993
Codesria manuscript covering the 19th century, A Modern Eco-
nomic History of Africa. Notwithstanding such efforts, howe-
ver, thanks to politicians and bureaucrats in Washington and
London, IMF and World Bank mandarins, Geneva trade hucks-
ters, pliant NGOs, banal celebrities and the mass media, the
legacy and ongoing exploitation of Africa have been tangled up
in ideological confusion.

To illustrate, consider all the attention Africa received du-
ring 2005, through efforts to ‘make poverty history’, to provide
relief from crushing debt loads, to double aid and to establish a
‘development round’ of trade. At best, partial critiques of impe-
rial power emerged amidst the cacophony of all-white rock
concerts and political grandstanding. At worst, polite public
discourse tactfully avoided capital’s blustering violence, from
Nigeria’s oil-soaked Delta to northeastern Congo’s gold mines
to Botswana’s diamond finds to Sudan’s killing fields. Most of
the London charity NGO strategies ensured that core issue are-
as – debt, aid, trade and investment – would be addressed in
only the most superficial ways.

Perhaps this was not surprising. Mass media’s images of
Africans themselves were nearly uniformly negative during the
recent period, which plays nicely into the hands of elites. Remi-
niscent of New Orleans ghettoes, Giles Mohan and Tunde Zack-
Williams observed, ‘Africa’s underdevelopment has for long been
blamed on local culture and the lack of “proper” values. Such
discourses designed to let imperialism off the hook have reared
their ugly head again in various guises.’5  It was from West Afri-
ca that the neoconservative US writer Robert Kaplan described
a future defined in terms of ‘disease, overpopulation, unprovo-
ked crime, scarcity of resources, refugee migrations, the incre-
asing erosion of nation-states and international borders, and
the empowerment of private armies, security firms, and inter-
national drug cartels’.6  From such a frightened worldview, it is
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not a distant leap for Tony Blair’s advisor Robert Cooper to decla-
re that ‘when dealing with more old-fashioned kinds of sta-
tes… we need to revert to rougher methods of an earlier age:
force, pre-emptive attack, deception, whatever is necessary
to deal with those who still live in the 19th century world of
“every state for itself”‘, hence generating ‘a new kind of im-
perialism… to bring order and organization’.7  Tim Jacoby con-
cludes of such sentiments, ‘In order to obscure western com-
plicity in, or in some cases responsibility for, the defects of
states in the South, policy makers have been influenced by,
and contributed to, a rise to prominence of cultural explanati-
ons for social phenomena.’8

As the ‘dark continent’, Africa has typically been painted
with broad-brush strokes, as a place of heathen and uncivili-
zed people, as savage and superstitious, as tribalistic and ne-
postic. As David Wiley has shown, western media coverage is
crisis driven, based upon parachute journalism, amplified by
an entertainment media which ‘perpetuates negative images
of helpless primitives, happy-go-lucky buffoons, evil pagans.
The media glorify colonialism/European intervention. Curren-
tly, Africa is represented as a place of endemic violence and
brutal but ignorant dictators.’ Add to this the ‘animalization of
Africa via legion of nature shows on Africa that present Africa
as being devoid of humans’, enhanced by an ‘advertising in-
dustry that has built and exploited (and thereby perpetuated)
simplistic stereotypes of Africa’. 9  Thus it was disgusting but
logical, perhaps, that African people were settled into a theme
village at an Austrian zoo in June 2005, their huts placed next
to monkey cages in scenes reminiscent of 19th century exhibiti-
ons. In an explanatory letter, zoo director Barbara Jantschke
denied that this was ‘a mistake’ because ‘I think the Augsburg
zoo is exactly the right place to communicate an atmosphere
of the exotic.’10
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2 MODERNISING AFRICA

Likewise, to reform the ‘exotic’ African pre-capitalist sys-
tems that are so inefficient requires, some say, yet more
market pressure:

Africa is poor, ultimately, because its economy has not grown. The

public and private sectors need to work together to create a climate

which unleashes the entrepreneurship of the peoples of Africa, ge-

nerates employment and encourages individuals and firms, domes-

tic and foreign, to invest. Changes in governance are needed to

make the investment climate stronger. The developed world must

support the African Union’s New Partnership for Africa’s Develop-

ment (Nepad) programme to build public/private partnerships in

order to create a stronger climate for growth, investment and jobs.11

These sentences – from Tony Blair’s ‘Commission for Africa’
report - distill the mistakes of conventional wisdom regarding
the continent’s underdevelopment. Blair hosted the G8 and the
European Union in 2005, and his chancellor of the exchequer
Gordon Brown advanced several initiatives on debt, aid and
trade, deploying ‘Marshall Plan for Africa’ rhetoric. The Africa
Commission co-opted key African elites into a modified ‘neoli-
beral’ – free-market – project, in sync with Mbeki’s New Part-
nership for Africa’s Development(Nepad).

In reality, though, it would be more logical to reverse all of the
above allegations, and reconstruct the paragraph as follows:

Africa is poor, ultimately, because its economy and society have

been ravaged by international capital as well as by local elites who

are often propped up by foreign powers. The public and private

sectors have worked together to drain the continent of resources

which – if harnessed and shared fairly - should otherwise meet the

needs of the peoples of Africa. Changes in ‘governance’ – e.g. revo-

lutions - are desperately needed for social progress, and these entail
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not only the empowerment of ‘civil society’ but also the strengthe-

ning of those agencies within African states which can deliver wel-

fare and basic infrastructure. The rich world must decide whether to

support the African Union’s Nepad programme, which will worsen

the resource drain because of its pro-corporate orientation, or inste-

ad to give Africa space for societies to build public/people partner-

ships in order to satisfy unmet basic needs.

One reason to make this argument so forcefully is to remind
ourselves of the historical legacy of a continent looted: trade by
force dating back centuries; slavery that uprooted and dispos-
sessed around 12 million Africans; land grabs; vicious taxation
schemes; precious metals spirited away; the appropriation of
antiquities to the British Museum and other trophy rooms; the
19th century emergence of racist ideologies to justify colonia-
lism; the 1884-85 carve-up of Africa into dysfunctional territo-
ries in a Berlin negotiating room; the construction of settler-
colonial and extractive-colonial systems – of which apartheid,
the German occupation of Namibia, the Portuguese colonies
and King Leopold’s Belgian Congo were perhaps only the most
blatant – often based upon tearing black migrant workers from
rural areas (leaving women vastly increased responsibilities as
a consequence); Cold War battlegrounds - proxies for US/USSR
conflicts – filled with millions of corpses; other wars catalysed
by mineral searches and offshoot violence such as witnessed
in blood diamonds and coltan; poacher-stripped swathes of
East, Central and Southern Africa now devoid of rhinos and
elephants whose ivory became ornamental material or aphro-
disiac in the Middle East and East Asia; societies used as gui-
nea pigs in the latest corporate pharmaceutical test; and the
list could continue.

Today, Africa is still getting progressively poorer, with per
capita incomes in many countries below those of the 1950s-
60s era of independence. If we consider even the most banal
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measure of poverty, most Sub-Saharan African countries suffe-
red an increase in the percentage of people with income of less
than $1/day during the 1980s and 1990s, the World Bank itself
concedes.12  Later we consider even more worrying evidence
(also from the Bank) regarding the depletion of Africa’s raw
materials, and the implications for the continent’s declining net
national income and savings.

Yet the worsening statistics led to different kinds of spin.
Emblematic of the power-elite view (even if published in the
ostensibly progressive US magazine The Nation), Andrew Rice
reviewed new books on Africa by Martin Meredith, Robert Guest
and Jeffrey Sachs:

How can one continent be so out of step with humankind’s march

of progress? Everyone agrees that Africans are desperately poor

and typically endure governments that are, to varying degrees, cor-

rupt and capricious. The dispute is about causes and consequen-

ces. One group - call it the poverty-first camp - believes African

governments are so lousy precisely because their countries are so

poor. The other group - the governance-first camp - holds that Afri-

cans are impoverished because their rulers keep them that way.13

Sachs isn’t actually so crude, since ‘Little surpasses the
western world in the cruelty and depredations that it has long
imposed on Africa.’ But he presumes that the critique of cor-
rupt dictators is a ‘political story line’ of the ‘right’, instead of
giving credence to progressive, organic African anti-corruption
campaigning. From there, Sachs proceeds to rehearse well-kno-
wn accounts of malaria, AIDS, landlocked countries and other
forms of geographically-determinist analysis, and then recon-
ciles these explanations with garden-variety policy advice: adop-
ting good governance plus ‘implementing traditional market
reforms, especially regarding export promotion’.14

Another view entirely, that African rulers keep their people
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poor because they are tied into a system of global power, accu-
mulation and class struggle, is rarely or never given a hearing,
especially when well-meaning NGOs and charity proponents
seek yet more African integration into imperial circuits of tra-
de, aid, finance and investment, a goal they view as unrealised
largely because of state corruption.15  Northern academics pro-
vide a more sophisticated version of the argument, known as
the theory of African patrimonialism, namely rule through per-
sonal patronage not ideology or law, based upon relationships
of loyalty and dependence with a blurred distinction between
private and public interests.16

In fact, the deeper global power relations that keep Africa
down (and, simultaneously, African elites shored up) should
have been obvious to the world in 2005, a year during which
numerous events were lined up to ostensibly help liberate Afri-
ca from poverty and powerlessness: the mobilization of NGO-
driven citizens campaigns like Britain’s Make Poverty History
and the Johannesburg-based Global Call to Action Against Po-
verty (throughout 2005); Tony Blair’s Commission for Africa
(February); the main creditor countries’ debt relief proposal
(June); a tour of Africa by the new World Bank president Paul
Wolfowitz (June); the G8 Gleneagles debt and aid commitments
(July); the Live 8 consciouness raising concerts (July); the Uni-
ted Nations’ Millennium Development Goals review (Septem-
ber); the return to Nigeria of monies looted by Sani Abacha and
deposited in Swiss bank accounts (September); the IMF/World
Bank annual meeting addressing debt and Third World ‘voice’
(September); a large debt relief package for Nigeria (October);
the deal done at the World Trade Organization’s ministerial
summit in Hong Kong (December).

There are many different dynamics associated with these
mainly top-down processes, and it is appropriate to ask the
question: what was really accomplished in retrospect? For those
seeking genuine information about Africa’s situation, the events
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above were useful mainly insofar as they revealed global-elite
hypocrisy and power relations which remained impervious to
advocacy, solidarity and democratization. The events also re-
vealed the limits of strategies aimed at intra-elite persuasion
rather than pressure. Tragically, the actual conditions faced by
most people on the continent continued to deteriorate.

But this is not the impression that world elites and African
rulers would like to leave. In September 2005, the outgoing chair
of the IMF and World Bank Development Committee (one of
two crucial standing bodies of the Bretton Woods Institutions),
South African finance minister Trevor Manuel, bragged: ‘Right
now, the macroeconomic conditions in Africa have never been
better. You have growth across the continent at 4.7%. You have
inflation in single digits. The bulk of countries have very strong
fiscal balances as well.’17  As for Gleneagles, Live8 organizer
Bob Geldof was ecstatic: ‘On aid, 10 out of 10. On debt, eight
out of 10. On trade ... it is quite clear that this summit, unique-
ly, decided that enforced liberalization must no longer take place.
That is a serious, excellent result on trade.’18

Upon closer examination, Geldof appears to have been pro-
foundly and dangerously misguided (as many of his NGO allies
warned him). Manuel’s statements are true only if we take mis-
leadingly narrow economic statistics seriously. But we don’t
have to: even the World Bank was compelled to confess in mid-
2005 that Africa is being continually drained of wealth through
depletion of minerals, forests and other eco-social factors ig-
nored by Manuel and mainstream economists (a point we re-
turn to below).

More perceptively than the World Bank, of course, many cri-
tics of North-South power relations – such as Walter Rodney –
long ago identified the basic processes:

The question as to who and what is responsible for African under-

development can be answered at two levels. Firstly, the answer is
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that the operation of the imperialist system bears major responsibi-

lity for African economic retardation by draining African wealth and

by making it impossible to develop more rapidly the resources of the

continent. Secondly, one has to deal with those who manipulate the

system and those who are either agents or unwitting accomplices

of the said system.19

Rodney’s research showed how Sub-Saharan Africa suffered
a drain of wealth along two trajectories: South-North resource
flows associated with what we now term ‘global apartheid’,
and adverse internal African class formation which reproduces
global apartheid’s local agents (‘compradors’). In the former
case, the central processes are associated with exploitative debt
and finance, phantom aid, capital flight, the brain drain, unfair
trade, distorted investment and the ecological debt the North
owes the South, in the context of profoundly undemocratic glo-
bal power relations.  As Rodney put it in 1972,

In order to understand present economic conditions in Africa, one

needs to know why it is that Africa has realized so little of its natural

potential, and one also needs to know why so much of its present

wealth goes to non-Africans who reside for the most part outside of

the continent …

It is typical of underdeveloped economies that they do not (or are

not allowed to) concentrate on those sectors of the economy whi-

ch in turn will generate growth and raise production to a new level

altogether, and there are very few ties between one sector and

another so that (say) agriculture and industry could react benefici-

ally on each other. Furthermore, whatever savings are made within

the economy are mainly sent abroad or are frittered away in con-

sumption rather than being redirected to productive purposes. Much

of the national income which remains within the country goes to

pay individuals who are not directly involved in producing wealth

but only in rendering auxiliary services-civil servants, merchants,

soldiers, entertainers, etc. What aggravates the situation is that
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more people are employed in those jobs than are really necessary

to give efficient service; and to crown it all these people do not

reinvest in agriculture or industry. They squander the wealth crea-

ted by the peasants and workers by purchasing cars, whisky and

perfume. (original emphasis)20

There are indeed African collaborators who require mention
and critique. Instead of an organic middle class and productive
capitalist class, Africa has seen an excessively powerful com-
prador ruling elite whose income has been based upon financi-
al-parasitical accumulation, which in turn is subject to vast
capital flight. The case of South Africa as a national ‘subimpe-
rial’ site of geopolitical, military, financial, trade and invest-
ment power deserves special consideration.

In turn, this means that not just poverty but also inequality
must be central to the analysis, for Africa hosts some of the
world’s worst cases. The most common measure of income
inequality is the ‘Gini coefficient’, a number between 0 (everyo-
ne has the same income) and 1 (one person has all the income
and everyone else has nothing). The following countries exceed
a 0.50 Gini score, placing them at the very top of the world’s
ranking: Namibia, Botswana, the Central African Republic,
Swaziland, Lesotho, South Africa, Zambia, Malawi, The Gam-
bia and Zimbabwe.21

The processes discussed above are also intensely gendered.
Women are the main victims of systemic poverty and inequali-
ty, whether in productive circuits of capital (increasingly sub-
ject to sweatshop conditions) or in the ‘sphere of reproduction’
of households and labour markets, where much primitive ac-
cumulation occurs through unequal gender power relations. This
is especially evident in areas such as Southern Africa, which
are characterized by more than a century of migrant labour flo-
ws. Indeed, the sphere of reproduction remains central to Nor-
thern capitalism’s social power over the South, particularly in

GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND THE LOOTING OF AFRICA



274
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

the case of migrancy. Here, the superexploitation of women in
childrearing, healthcare and eldercare contrasts with wealthy
countries’ state-supplied (or firm-based) schooling, medical
aids and pension schemes.

This is not simply a local problem, but corresponds to wor-
sening global trends. Political scientists Isabella Bakker and
Stephen Gill show how

Reprivatization of social reproduction involves at least four shifts

that relate to the household, the state and social institutions, and

finally the basic mechanisms of livelihood, particularly in poorer

countries:

• household and caring activities are increasingly provided through

the market and are thus exposed to the movement of money;

• societies seem to become redefined as collections of individuals

(or at best collections of families), particularly when the state retre-

ats from universal social protection;

• accumulation patterns premised on connected control over wider

areas of social life and thus the provisions for social reproduction;

• survival and livelihood. For example, a large proportion of the world’s

population has no effective health insurance or even basic care.22

The denial of Africans’ access to food, medicines, energy and
even water is a common reflection of this latter tendency, as
people who are surplus to capitalism’s labour power require-
ments find that they had better fend for themselves - or simply
die. In even relatively prosperous South Africa, an early death
for millions was the outcome of state and employer reaction to
the AIDS epidemic, with cost-benefit analyses demonstrating
conclusively that keeping most of the country’s five to six milli-
on HIV-positive people alive through patented medicines cost
more than the people were ‘worth’.23  There are many ways,
Dzodzi Tsikata and Joanna Kerr have shown, that mainstream
economic policy ‘perpetuates women’s subordination.’24

The same principles have been applied to the environment.
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After all, ‘I’ve always though that under-populated countries in
Africa are vastly UNDER-polluted, their air quality is probably
vastly inefficiently low,’ opined Larry Summers, then the World
Bank’s chief economist, later the Clinton Administration’s Tre-
asury Secretary and then president of Harvard, in the wake of a
similar off-the-cuff cost-benefit analysis: ‘I think the economic
logic behind dumping a load of toxic waste in the lowest-wage
country is impeccable and we should face up to that.’25  Thou-
gh this is an extreme version, precisely such combined anthro-
pomorphic and racist logic permeates the way Africa is treated
in global political-economic circuits.

3 UNEVEN/COMBINED DEVELO
PMENT AND CAPITALISM CRISIS

To make sense of the problems noted above, first consider
some of the core theoretical problems associated with the loo-
ting of Africa, specifically the debates over ‘development’. Po-
sing the argument bluntly, Branwen Gruffwydd Jones insists
that, ‘Marx’s historical materialist method and theory of capi-
tal explains why capital is necessarily expansionary; why the
plunder of Africa was an integral part of the primitive accumu-
lation of western capital; why the reorganization of Africa’s
human and natural resources to meet the needs of Europe’s
developing industries required colonial occupation and domi-
nation.’26  Can a broad, nondogmatic, political-economic the-
ory be deployed today?

In arguing in the affirmative, we might be surprised to find
that the theory of ‘uneven and combined development’ – for-
mulated for political purposes by Leon Trotsky in 1906 but refi-
ned during the last thirty years – should have been (but wasn’t)
the basis for much of the debate, for it helps to explain both
crisis tendencies and crisis-displacement mechanisms at glo-
bal and local scales. Together with Ashwin Desai, I have been
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rethinking how to formulate a theoretical approach that inter-
rogates not only economic, but also ongoing and in many ca-
ses worsening gender, race and environmental exploitations
that link Africa to the world.27  To sum up the argument de-
ployed in coming pages, the idea of uneven development su-
ggests that growth (accumulation) and decline happen in a
systematic manner, but not one which follows either a ‘moder-
nization’ path – directly along a line of underdevelopment, ‘take-
off’ and development28  – or permanent ‘dependency’.29  Inste-
ad, accumulation at one pole and poverty at another happen
systematically, according to systems of exploitation that we
must carefully analyse and document, but that can change,
depending upon political processes.

In this formulation, combined development is a reference to
the way capitalism uses combinations of market and non-
market activities for additional profits. So-called ‘primitive ac-
cumulation’ is not merely the once-off event that allowed a
critical mass of capital to be mobilized through theft, at the
outset of capitalism in 18th/19th century Europe. As Marx had
it, that early extra measure of profitability came, in part, be-
cause ‘the turning of Africa into a commercial warren for the
hunting of black skins signalled the rosy dawn of the era of
capitalist production.’30  But primitive accumulation did not
end, and, as Luxemburg argued in her seminal work The Accu-
mulation of Capital, instead became a permanent process of
superexploitation at the world scale.31

Uneven and combined development is, crucially, amplifi-
ed by capitalist ‘crisis’: i.e., not a full-fledged breakdown,
but a generalized condition of excess production, given the
limits of the market to provide an acceptable rate of return.
As symptoms of crisis conditions – such as financial volati-
lity - are displaced to weaker territories, capital seeks ever
more desperately to exploit competitive differences between
locations, sectors and scales, as sites to rescue falling pro-
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fits.32  While originally a purely politicized concept in Leon
Trotsky’s revolutionary theory, uneven and combined develo-
pment has been much more broadly conceptualized especi-
ally during the last three decades.33

The contemporary context of capitalist crisis is crucial. In
spite of some talk that the era of the neoliberal ‘Washington
Consensus’ had ended with the late 1990s East Asian crises,
the basic processes and policies appear intact. To illustrate, on
11 June 2005, the world’s leading finance ministers ‘reaffirmed’
that Third World countries should adopt, amongst other mea-
sures, ‘macroeconomic stability; the increased fiscal transpa-
rency essential to tackle corruption, boost private sector deve-
lopment, and attract investment; a credible legal framework;
and the elimination of impediments to private investment, both
domestic and foreign.’34

Specific neoliberal policies required for macroeconomic ‘sta-
bility’, according to the man who coined the phrase Washing-
ton Consensus, John Williamson, are: fiscal discipline; reorde-
ring public expenditure priorities; tax reform; liberalizing inte-
rest rates; competitive exchange rate; trade liberalization; libe-
ralization of inward foreign direct investment; privatization;
deregulation; and property rights.35

African structural adjustment programmes followed this
set of strictures quite loyally from the early 1980s, leading to
systematic macroeconomic instability. In 1996, the World Bank
provided an added element – the Highly Indebted Poor Coun-
try (HIPC) initiative – which imposed more conditionalities
under the guise of partial debt relief. In 1999, the Bank and
IMF began promoting Poverty Reduction Strategy Papers. By
2001, a homegrown Washington Consensus was required due
to steadily deteriorating legitimacy, and coincidentally Afri-
can heads of state launched Nepad. In 2005, Blair’s Commis-
sion for Africa reworded and revitalized the neoliberal argu-
ments, and Brown’s role in the ‘Make Poverty History’ cam-
paign brought many mainstream NGOs into alignment with
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the proposition that further integration of Africa into the world
economy would be beneficial.

But at the same time, the world economy was witnessing
a long slowdown in capitalist growth punctuated by extre-
me financial volatility. The eminent Post-Keynesian econo-
mist David Felix cites ‘exchange rate misalignments, exces-
sive debt leveraging, asset price bubbles, slower and more
unstable output and employment growth, and increased in-
come concentration’ in the North. In Southern countries,
symptoms include ‘more frequent financial crises, exacerba-
ted by over-indebtedness that forces many of them to adopt
pro-cyclical macroeconomic policies that deepen their ou-
tput and employment losses’.36

For Africa, a decisive problem, signifying the beginning of
neoliberal dominance and financial power, was the dramatic
rise in the US interest rate in 1979, imposed by Federal Reserve
chair Paul Volcker to halt inflation and in the process discipline
labour. Very rapidly, by 1982, this new monetary policy drove
the Third World inexorably into debt crisis, austerity, decline
and conflict. However, an ever deeper process, termed stagna-
tion, was underway. The world’s per capita annual Gross Do-
mestic Product (GDP) increase was already falling: from 3.6%
during the 1960s, to 2.1% during the 1970s, to 1.3% during the
1980s to 1.1% during the 1990s and 1% during the early
2000s.37  Of course, GDP measures are notorious overestima-
tes, especially since environmental degradation became more
extreme from the mid-1970s.

At that point, a typical ‘genuine progress indicator’ – which
incorporates much more than the GDP’s annual output of goo-
ds and services - went into deficit. How would we transcend
the biased, patriarchal GDP and construct an indicator of ge-
nuine progress? At the San Francisco group Redefining Pro-
gress, statisticians subtract from GDP the cost of crime and
family breakdown; add household and volunteer work; correct
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for income distribution (rewarding equality); subtract resource
depletion; subtract pollution; subtract long-term environmen-
tal damage (climate change, nuclear waste generation); add
opportunities for increased leisure time; factor in lifespan of
consumer durables and public infrastructure; and subtract vul-
nerability upon foreign assets.

Global GDP versus a Genuine
Progress Indicator, 1950-2003

Source: www.redefiningprogress.org

The growth that occurred was also concentrated much more
in East Asia, the US/Canada and the European Union, with the
rest of the world suffering decline in per person GDP growth.38
With stagnation came lower demand for Third World exports,
especially cash crops and minerals. Likewise, there was incre-
asing competition from a few sites of manufacturing export
production (Mexico, Brazil, East Asia), hence diminishing the
possibilities for Africa to grow through industrialization. Mea-
sures of income inequality between and within countries incre-
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ased dramatically during the 1980s, according to all measu-
res. In spite of the rise of China and India since then, even the
World Bank concedes an ongoing increase in ‘absolute’ global
income inequality, as well as sharp increases in inequality when
China and India are excluded from calculations.39

How might this world-scale downturn and amplified une-
ven development be explained? There have been several po-
werful statements about the ‘crisis’ faced by global – and es-
pecially US - capital in restructuring production systems, soci-
al relations and geopolitics for the long haul of accumulati-
on.40  As evidence that the world economy is indeed severely
threatened from within, it would be tempting to draw upon
sources like Volcker, who in 2004 publicly warned of a ‘75%
chance of a financial crisis hitting the US in the next five years,
if it does not change its policies.’ As he told the Financial Ti-
mes, ‘I think the problem now is that there isn’t a sense of
crisis. Sure, you can talk about the budget deficit in America if
you think it is a problem - and I think it is a big problem - but
there is no sense of crisis, so no one wants to listen.’41

According to David Harvey, the roots of crisis are in the ex-
cess productive capacity of capital, which ultimately leaves
gluts of commodities, manufactured goods, and idle workers:
‘Global capitalism has experienced a chronic and enduring pro-
blem of overaccumulation since the 1970s.’42  Robert Brenner
finds evidence of this problem insofar as ‘costs grow as fast or
faster in non-manufacturing than in manufacturing, but the rate
of profit falls in the latter rather than the former, because the
price increase is much slower in manufacturing than non-
manufacturing. In other words, due to international overca-
pacity, manufacturers cannot raise prices sufficiently to cover
costs.’43  There are important disputes amongst political eco-
nomists about understanding and measuring overcapacity, of
course.44  In different ways, other political economists (Man-
del, Simon Clarke, Harry Shutt, Robert Biel) argued that the

PATRICK BOND



281
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

1970s-90s global capitalist slow-down can best be traced to
overaccumulation.45

Related debates unfold over a symptom of capitalist crisis:
declines in the corporate rate of profit. At first glance, the after-
tax US corporate profit rate appeared to recover during the mid-
1980s, nearly reaching 1960s-70s highs (although it must be
said that tax rates were much lower in the recent period). Ho-
wever, interest payments remained at record high levels throu-
ghout the 1980s-90s. By subtracting real (inflation-adjusted)
interest expenses we have a better sense of net revenue availa-
ble to the firm for future investment and accumulation, which
remained far lower than earlier periods.

Furthermore, we can trace, with the help of Gérard Duménil
and Dominique Lévy, the ways that US corporations responded
to declining manufacturing-sector accumulation. Manufactu-
ring revenues were responsible for roughly half of total (before-
tax) corporate profits during the quarter-century post-war ‘Gol-
den Age’, but fell to below 20% by the early 2000s. In contrast,
profits were soon much stronger in the financial sector (rising
from the 10-20% range during the 1950s-60s, to above 30% by
2000) and in corporations’ global operations (rising from 4-8%
to above 20% by 2000).46

In addition to understanding the falling rate of profit and
shifts in corporate accumulation strategies, there is another
important conceptual challenge: the mix of extreme asset-
price volatility and crisis displacement that together make
the tracking of capital’s ‘valorization’ and ‘devalorization’
terribly difficult. Harvey’s analyses of ‘spatio-temporal fixes’
(i.e., bandaids not solutions) captured the first phase of glo-
balization and financial displacement of crises from the
1970s-90s. These techniques have more recently been joined
by mechanisms Harvey terms accumulation by dispossessi-
on, or simply, looting.47

Such theoretical tools help explain why ‘capitalist crisis’
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doesn’t automatically generate the sorts of payments-system
breakdowns and mass core-capitalist unemployment proble-
ms witnessed on the main previous conjuncture of global ove-
raccumulation, the Great Depression. That these systems of
dispossession today more explicitly integrate the sphere of
reproduction – where much primitive accumulation occurs
through unequal gender power relations – make them noto-
riously difficult areas of political economy to measure and to
correlate with accumulation.

Moreover, the context includes the overarching capacity of
the US state to link the Bush regime’s particular coalition cons-
tituencies of neoconservative politics/culture and petro-mili-
tary-industrial accumulation, with the more general interests
of capital, termed the ‘Washington Consensus’, as Leo Panitch
and Sam Gindin have compellingly demonstrated.48  Given US
dependence on imported oil, which increased in price from $12/
barrel to more than $70/barrel from 1998-2005, the implicati-
ons of this scale of speculation-driven price swing are devasta-
ting to the US trade deficit, already unprecedented at more than
5% of GDP. As for net international investment accounts, as
recently as the early 1980s, the US held 5% worth of its GDP in
net foreign holdings (i.e., US claims were higher than foreign
claims on the US). This figure plummeted to negative 30% wi-
thin two decades.

Another debilitating factor that pushes and pulls money
in and out of presumed safe havens – especially US Treasury
Bills - is stock market turmoil. From early 2000 through the
first quarter of 2003, the global share index fell by nearly 40%,
from 1221 at the end of 2000 to 749 in early 2003. The big
declines occurred not only on the Dow Jones in 2000, but
also in Finland, Germany, Greece, Ireland, Netherlands and
Sweden which in 2002 alone witnessed 33%+ crashes.49

Taken together with 9/11, these processes resulted in large-
scale funding flows of mutual funds back to US corporate
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funds, as the major New York investors exhibited wariness
about overseas exposure.

Of course, there is an ebb and flow to capital, and it was
no surprise that after the dramatic devaluations in many mi-
ddle-income countries from 1995-2002, pressure from relati-
vely lower US interest rates compelled a rethink on emerging
market funds in 2005, with $345 billion anticipated in new
portfolio investments (mainly funded by hedge funds, mutual
funds, insurance companies and pension funds) that year alo-
ne. By late 2005, the Washington Post’s main analyst, Paul
Blustein, could predict:

the makings of future disasters, in the view of many economists,

market veterans and policymakers. Having pumped large sums into

emerging markets at a time of low interest rates and high prices for

the commodities that many developing countries produce, inves-

tors may well bolt when conditions deteriorate, with the sudden

outflow of cash devastating economies and plunging governments

into default… ‘There’s just a huge amount of money sloshing around

looking for a place to go,’ said Desmond Lachman, an economist at

the American Enterprise Institute who, as a Wall Street research

analyst, was one of the first to predict doom for Argentina well

before its 2001 default…  ‘Even Turkeys Fly When the Winds Are

Strong’ is how Lachman put it in the title of an article he published

recently in the magazine International Economy…

‘So you put a little Jamaica in the fund, a little South Africa, a little

Thailand,’ said Christian Stracke, an analyst with CreditSights,

an independent research firm. ‘In a global crisis, all three will be a

dog. But if you’re a [hedge fund] manager, you don’t care. You

just want to offer as much diversification as possible, with as

much yield as possible.’50

Finally, all of these financial dynamics must also be consi-
dered in light of the extreme swings in the dollar’s price against
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other currencies over the past decade.51  In 2004, former Trea-
sury secretary Robert Rubin accused the Bush administration
of ‘playing with fire’ through its policies of dollar weakening
alongside continuing federal deficit spending, a combination
which would generate ‘serious disruptions in our financial
markets.’ Added C. Fred Bergsten, director of the Institute for
International Economics, ‘Everyone in the market knows the
dollar has to come down a lot. People are starting to run for
the exits.’52

This degree of volatility is not unprecedented in world capi-
talism, where empires have periodically risen and fallen in part
based upon uneven development through trade. Ironically, the
power of the US to manipulate the economies of other countri-
es, and lower the value of their exports, has not changed these
ratios for the better. The US was the main beneficiary of East
Asian countries’ 50% currency crash in 1997-98, as enormous
capital flows entered the US banking system, and as imports
from East Asia were acquired at much lower prices, keeping in
check what might otherwise have been credit-fuelled inflation.

To be sure, this is a long-standing problem of differential
power relations in trade and exchange rate deviations (toge-
ther termed ‘unequal exchange’), which according to Samir
Amin and Gernot Köhler, caused surplus transfers approaching
$1.8 trillion per year by the late 1990s.53  Whereas the average
currency value of Second and Third World countries (i.e., non-
members of the Organization for Economic Cooperation and
Development) in relation to First World currencies was 82% in
1960, it had declined to 38% by the late 1990s, according to
Amin and Köhler.

Considered in another form, the importance of unequal ex-
change is witnessed in the difference between export volume
and the value-added that goes into the exports. According to
Jayati Ghosh, this is not merely a matter of primary commodity
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export dependence, but also of the nature of manufacturing
output in the global division of labour:

While developing countries as a group more than doubled their

share of world manufacturing exports from 10.6% in 1980 to 26.5%

in 1998, their share of manufacturing value added increased by

less than half, from 16.6% to 23.8%. By contrast, developed coun-

tries experienced a substantial decline in share of world manufac-

turing exports, from 82.3% to 70.9%. But at the same time their

share of world manufacturing value added actually increased, from

64.5% to 73.3%.54

Whether it is a function of real currency changes or of the
character of what is being produced (raw materials or low-
value manufactured goods), the volatile trade-related underde-
velopment captured in these figures appears most important
during epochs of ‘globalization’ such as the 1910s-20s and
1980s-90s. The volatility is, of course, global in scale, as even
the US current account also suffers from extreme trade/invest-
ment instability: from surpluses associated with the weak do-
llar in 1980 and 1991, to dramatic declines to dangerous levels
in the mid-1980s (-3.5% of GDP) and again since the mid-1990s
(down to -5% of GDP and worse). Once the Dot Com boom was
finished in 2000, the US share of global Foreign Direct Invest-
ment also fell substantially, from $321 billion in 2000 to as low
as $40 billion in 2003.55

These problems appear to be durable. Distortions in curren-
cies, trade and investment accounts have been accompanied
by rising financial profitability, simultaneous with relative US
manufacturing decline. The past few years of massive deficit
spending by the US state indicate the importance of what can
be termed ‘military Keynesianism’. But so too is consumer-
Keynesianism via credit increasingly crucial to the US economy,
with household debt as a percentage of disposable income ri-
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sing steadily from below 70% prior to 1985, to above 100% fif-
teen years later. On the one hand, there be no doubt that finan-
cial product innovations and especially new debt instruments
associated with new information, communications and tech-
nology simply permit a greater debt load without necessarily
endangering consumer finances. On the other hand, however,
during the same period, US household savings rates fell from
the 7-12% band to below 3%.

Moreover, consumers and other investors are also more vul-
nerable to larger financial shocks and asset price swings than
at any time since 1929. Although there were indications from
around 1974 that major financial institutions would be affec-
ted by the onset of structural economic problems, few predic-
ted the dramatic series of upheavals across major credit and
investment markets over the subsequent quarter century: the
Third World debt crisis (early 1980s for commercial lenders,
but lasting through the present for countries and societies);
energy finance shocks (mid 1980s); crashes of international
stock (1987) and property (1991-93) markets; crises in nearly
all the large emerging market countries (1995-2002); and even
huge individual corporate bankruptcies which had powerful
international ripples.

Most importantly, the US stock market was the site of an
enormous bubble until 2000, perhaps culminating in the Dot
Com bubble crash which wiped $8.5 trillion of paper wealth off
the books from peak to trough - but on the other hand, seemin-
gly reinflating in 2003-05 thanks to the return of household
investors and mutual fund flows, and possibly rising further in
future years if Bush begins social security privatization. The
market’s bubble was worse even than prior episodes such as
the run-up to 1929. Of course, the lost paper wealth from 2000-
2002 brought these ratios down, but with the subsequent rise,
the markets are by no means yet down to levels that are in
keeping with historical averages.
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The implications of the 2000-2002 crash are still important,
however. Combined with the demographic trend towards baby-
boomer retirement, it appears there are some substantial pen-
sion shortfalls in the US (and also Japan notwithstanding the
Nikkei’s slow recovery). Moreover, household assets also cra-
shed because of the share bubble burst, although fast-rising
housing prices kept overall asset levels at a respectable level,
at least for the top 60% of US households who own their ho-
mes, and at least through 2005. This particular bubble was
enhanced by the 1998 drop in interest rates – the Fed’s respon-
se to the Asian and Long Term Capital Management crises –
which spurred a dramatic increase in mortgage refinancings.
As a result of the huge rise in property prices that followed, the
difference between the real cost of owning and of renting soa-
red to unprecedented levels. The fact that the housing sector
has contributed to roughly a third of US GDP growth since the
late 1990s makes this bubble particularly worrisome.

Warnings about volatility are, today, most urgent in relati-
on to global property markets. South Africa experienced the
world’s highest increase in property prices during the early
2000s, but everywhere the bubble grew to untenable heights.
From 1997-2004, the cumulative percentage increase in hou-
sing prices was on the order of 200% in South Africa, 160% in
Ireland, 130% in Britain, 120% in Spain, 90% in Australia, 80%
in Sweden, 70% in France and 60% in the US.56  In April 2005,
Steven Roach of Morgan Stanley offered this assessment of
the dangers to the US economy:

Should asset-dependent, saving-short, overly indebted American

consumers feel at risk if the Fed assures them that there is no hou-

sing bubble - that the asset-based underpinnings of their decision

making are well grounded? A record consumption share in the US

economy - 71% of GDP since 2002 versus a 67% norm over the 1975

to 2000 period - speaks for itself.57
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By June 2005, the world housing boom represented ‘the bi-
ggest bubble in history,’ according to The Economist, because
‘never before have real house prices risen so fast, for so long,
in so many countries’:

The total value of residential property in developed economies rose-

by more than $30 trillion over the past five years, to over $70 trilli-

on, an increase equivalent to 100% of those countries’ combined

GDPs. Not only does this dwarf any previous house-price boom, it

is larger than the global stockmarket bubble in the late 1990s (an

increase over five years of 80% of GDP) or America’s stockmarket

bubble in the late 1920s (55% of GDP)… Japan provides a nasty

warning of what can happen when boom turns to bust. Japanese

property prices have dropped for 14 years in a row, by 40% from

their peak in 1991.58

Because Japanese authorities skilfully bailed out banks re-
gularly and kept other state stimulants – such as public works
programmes – going, the bubble’s burst was less of a pop and
more of a slow but sure deflation, like a bicycle tyre going flat
over time. But flat it will eventually be: Yale economist Robert
Schiller predicts a 40% real decline in US real estate prices over
the next generation, given the ‘irrational exuberance’ that pu-
shed the market’s prices so high.59

The big question is whether the volatility in housing will be
contagious, given that 40% of the two million jobs created
from late 2001 through mid-2004 were directly linked to hou-
sing. Writing in the Financial Times, Stephen Schurr offered a
sobering warning:

The greatest impact of a housing downturn may be felt in consumer

spending, which represents two-thirds of the US economy. Consu-

mer spending has propped up the US economy and stock market for

the past two years as capital spending languished. A primary driver
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of this has been the so-called ‘housing ATM’ phenomenon, whereby

Americans tap their home equity for cash to fund their spending…

‘Our financial sectors are linked in ways they never have been befo-

re. If housing prices fall and a guy defaults on his mortgage, the

pension funds that own mortgages are going to get hit, bond ma-

rkets are going to get hit, everybody is going to feel it,’ said hedge

fund manager Jim Melcher. ‘Nobody is prepared for it.’60

By late 2005, those unprepared were potentially in deep trou-
ble, as 2006 would be the first year in US memory in which
housing served ‘as a drag on the economy’, The New York Ti-
mes reported.61  For the third quarter of 2005, the US personal
savings rate fell to -1.5%, the worst-ever recorded quarterly rate
(since 1947 when data begin).

Finally, another market that has taken off in a spectacularly
unsustainable manner, and which may form the basis for more
speculative investment in future, is energy derivatives. The num-
bers of options and futures traded has risen steadily, but does
not seem to have created a ‘mature’ market in fields like elec-
tricity, gas and oil, as reflected in huge ongoing price fluctuati-
ons. A market in carbon emissions is also nascent but potenti-
ally enormous, given the ratification of Kyoto Protocol by Rus-
sia, which is aiming to convert its ‘hot air’ allowance of emis-
sions into trades with the world’s major polluters. 62

4 DRAINING THE THIRD WORLD, LOOTING AFRICA

For the Third World, especially Africa, these multiple sour-
ces of economic volatility have important feedback effects. It is
here where we might revive Trotsky’s sense of capitalism’s une-
ven and combined development, and Luxemburg’s concern that
capitalism needs to superexploit its noncapitalist periphery.

First, if not from Foreign Direct Investment (FDI), where would
the US get its needed capital fixes, especially financial inflows
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to permit the payment of more than $2 billion each work day
required for imports and debt repayments? The foreign inflows
were quite volatile in 2002-04, but of greatest importance,
perhaps, was the rapid rise in foreign – especially East Asian –
ownership of aggregate US Treasury bills, rising from 20% in
1995 to 40% in 2005. The contribution of emerging markets
and developing countries in relation to the US rose from a net
inflow of $120 billion in capital inflows in 1998, to a $120 billi-
on net outflow by 2003. From the Euro area, Japan and other
advanced economies, the flows also shifted, from a $50 billion
inflow in 1991 to a $310 billion outflow by 2003.63

This vacuuming of available finance into the US during the
early 2000s – slightly offset by capital reversals in 2005 - is
important not because the supply side of capital market fun-
ding is in any way constrained. By 2004 there was, after all,
roughly $124 trillion to (theoretically) draw upon within global
capital markets, and an additional $36 trillion in GDP each year
contributing ongoing surpluses to the markets. The distributi-
on of these funds is notable, reflected by four major blocs of
funds: the EU ($43 trillion), US ($41 trillion), Japan ($19 trilli-
on) and Asian emerging markets ($9 trillion). The stock of ca-
pital is invested in stock markets ($31 trillion), public bonds
($20 trillion), corporate securities ($31 trillion), and banks ($41
trillion), as well as foreign exchange reserves ($3 trillion).64  There
is no shortage of liquid capital in the global markets, only a
question of what rate of return will be required to maintain
foreign interest in the US position. This is particularly impor-
tant as one of the crucial ‘pull’ factors, drawing resources away
from Africa and other developing countries.

The new US Federal Reserve chairperson, Ben Bernanke, offe-
red a dangerously benign view of overaccumulated global fi-
nance, suggesting that the US can continue to suck in the
world’s capital:
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Over the past decade, a combination of diverse forces has created a

significant increase in the global supply of saving - a global saving

glut - which helps to explain both the increase in the US current

account deficit and the relatively low level of long-term real interest

rates in the world today. The prospect of dramatic increases in the-

ratio of retirees to workers in a number of major industrial economi-

es is one important reason for the high level of global saving.65

With no major change in US policy anticipated, hence, the
drains of capital from to Washington continue. One result for
the South, including African countries, is the need to maintain
much higher interest rates than under normal conditions. To
take 30 July 2004 as a snapshot point, emerging market bonds
funded internationally required the highest premium in Nigeria
(6.1% premium, about twice that of South Africa, the only other
major Sub-Saharan Africa issuer). As for local bonds, the inte-
rest rate spreads have been stratospheric in high-risk sites like
Argentina (49.1%) followed in Africa by the Ivory Coast (33.3%),
Nigeria (5.3%) and South Africa (1.4%). But these are highly
fluid financial markets, with the same statistics in 2000, for
example, providing interest spreads as follows: Argentina 7.7%,
Ivory Coast 24.4%, Nigeria 14.8%, and South Africa 4.2%.66

Amplified uneven development is reflected in highly diver-
gent patterns of financial stability and volatility in these emer-
ging markets. One figure that signals perhaps the greatest
danger for the Third World is capital outflow via unofficial rou-
tes. Capital flight has been an especially severe problem since
the mid-1990s in Asia (peaking at $100 billion in 1998) and
the Middle East ($50 billion in 1999). But as noted in more
detail below, Africa has seen an even greater share of its re-
sources – more than $20 billion in 1997 alone – drained out by
its own citizens.67

Another factor reflecting potentially high risks is rising fo-
reign indebtedness. In absolute terms, Third World debt rose
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from $580 billion in 1980 to $2.4 trillion in 2002, and much of
it is now simply unrepayable, a factor recognized by the G8
finance ministers in June 2005 when they agreed to a partial
write-off of $40 billion of debt owed by the 18 poorest countri-
es.68  In 2002, there was a net outflow of $340 billion in servi-
cing this debt, compared to overseas development aid of $37
billion. As Brussels-based debt campaigner Eric Toussaint re-
marks, ‘since 1980, over 50 Marshall Plans (over $4.6 trillion)
have been sent by the peoples of the Periphery to their creditors
in the Centre’.69  The Highly Indebted Poor Countries initiative
demonstrably failed to change the debt servicing ratios notice-
ably, and the small debt relief concessions – including the June
2005 finance ministers’ offer – came at the expense of deepe-
ned neoliberal conditionality. Instead of a sustainable level of
debt service payments, as claimed by those supporting the eli-
tes’ limited debt relief schemes, Africa’s net financial accounts
went negative during the 1990s.

In some cases, financial flows – including bank profits and
dividends – are channeled from African countries to South Afri-
ca, and then to London. An explicit case of this emerged in
2005, when Barclays purchased the Amalgamated Banks of
South Africa (Absa). As Steve Booysen, Absa’s chief executive
explained, ‘On the downside, dividend outflows repatriated to
Barclays in London at about R1 billion/year would have a ne-
gative impact on the current account. However, these might be
offset by potentially bigger inflows accruing to Absa through
expanded African operations.’70

Although remittances from the African Diaspora now fund a
limited amount of capital accumulation, capital flight is far
greater. At more than $10 billion/year since the early 1970s,
collectively, the citizens of Nigeria, the Ivory Coast, the DRC,
Angola and Zambia have been especially vulnerable to the over-
seas drain of their national wealth. In addition to the lifting of
exchange controls, a major factor during the late 1990s was
financial deregulation. In South Africa, for example, financial
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liberalization included the relisting of the primary share-issu-
ing residence of the largest South African firms: from Johan-
nesburg to London.

Likewise, damage from trade liberalization has been vast.
Pressed by the Bretton Woods Institutions and WTO, African
elites have lifted protective tariffs excessively rapidly, leading
to the premature deaths of infant industries and manufacturing
jobs, as well as a decline in state customs revenue. As a result,
according to Christian Aid, ‘Trade liberalization has cost Sub-
Saharan Africa $272 billion over the past 20 years… Overall,
local producers are selling less than they were before trade was
liberalized.’71  Trade is especially difficult to rely upon for gro-
wth, given that agricultural subsidies accruing to Northern far-
mers rose from the late 1980s to 2004 by 15%, to $279 billion,
mainly benefiting large agro-corporate producers. 72  Flows of
people – a veritable brain drain – have also been formidable,
but the value of wealth lost to the process is incalculable, given
that more than 15% of Africa’s best-educated professionals now
live abroad. 73

Meanwhile, Foreign Direct Investment to Sub-Saharan be-
gan rising in the late 1990s after two decades of stagnation.
But the vast bulk of investments were accounted for in two
major processes: South African capital’s changed domicile, and
resurgent oil investments (especially in Angola and Nigeria).
On the latter point, thanks to the legacy of environmental eco-
nomists such as Herman Daly, even the World Bank has addres-
sed the question of natural capital depletion, in Where is the
Wealth of Nations?74  The Bank methodology for correcting bias
in GDP wealth accounting is nowhere near as expansive as that,
for instance, of the San Francisco group Redefining Progress,
which estimates that global GDP began declining in absolute
terms during the mid-1970s, once we account for natural re-
source depletion, pollution and a variety of other factors. Ne-
vertheless, the Bank’s tentative approach is at least a step
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forward in recognizing that extractive investments may not
contribute to net GDP, and indeed may cause net national sa-
vings and wealth to actually shrink.

The Bank’s first-cut method subtracts from the existing rate

of savings factors such as fixed capital depreciation, depletion

of natural resources and pollution, but then adds investments

in education (defined as annual expenditure). The result, in most

African countries dependent upon primary products, is a net

negative rate of national savings to Gross National Income (GNI).

Notwithstanding some problems, the Bank’s methodology at

least indicates some of the trends associated with raw materi-

als extraction.75  In particular, the attempt to generate a ‘genu-

ine savings’ calculation requires adjusting net national savin-

gs to account for resource depletion. The Bank suggests the

following steps:

From gross national saving the consumption of fixed capital is sub-

tracted to give the traditional indicator of saving; net national savin-

gs. The value of damages from pollutants is subtracted. The pollu-

tants carbon dioxide and particulate matter are included. The value

of natural resource depletion is subtracted. Energy, metals and mi-

neral and net forest depletion are included. Current operating expen-

ditures on education are added to net national saving to adjust for

investments in human capital.76

Naturally, given oil extraction, the Middle East region (in-

cluding North Africa) has the world’s most serious problem of

net negative gross national income and savings under this

methodology. But Sub-Saharan Africa is second worst, and

several years during the early 1990s witnessed net negative

GNI for the continent once extraction of natural resources was
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factored in. Indeed, for every percentage point increase in a

country’s extractive-resource dependency, that country’s po-

tential GDP declines by 9% (as against the real GDP recorded),

according to the Bank.77  African countries with the combined

highest resource dependence and lowest capital accumulati-

on included Nigeria, Zambia, Mauritania, Gabon, Congo, Al-

geria and South Africa. In comparing the potential for capital

accumulation – i.e., were resource rents not simply extracted

(and exported) and resources depleted – on the one hand and,

on the other, the actual measure of capital accumulation, Bank

researchers discovered that,

In many cases the differences are huge. Nigeria, a major oil exporter,

could have had a year 2000 stock of produced capital five times

higher than the actual stock. Moreover, if these investments had

taken place, oil would play a much smaller role in the Nigerian eco-

nomy today, with likely beneficial impacts on policies affecting other

sectors of the economy.78

Using this methodology, African countries whose economi-

es are primary product dependent fare badly. Gabon’s citizens

lost $2,241 each in 2000, as oil companies rapidly depleted the

country’s tangible wealth. The Republic of the Congo (-$727),

Nigeria (-$210), Cameroon (-$152), Mauritania (-$147) and

Cote d’Ivoire (-$100) are other African countries whose people

lost more than $100 in tangible national wealth each in 2000

alone. (Angola would rank high amongst these, were data avai-

lable for the Bank’s analysis.) A few countries did benefit, ac-
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cording to the tangible wealth measure, including the Seyche-

lles (+$904), Botswana (+$814) and Namibia (+$140), but the

majority of African countries saw their wealth depleted.79

African countries’ adjusted national
wealth and ‘savings gaps’, 2000
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Even Africa’s largest economy, South Africa, which from the
early 1980s has been far less reliant upon minerals extraction,
recorded a $2 drop in per capita wealth in 2000 using this me-
thodology. According to the World Bank, the natural wealth of
$3,400/person in South Africa included subsoil assets (worth
$1,118 per person);80  timber ($310); non-timber forest resour-
ces ($46); protected areas ($51); cropland ($1,238); pasture-
land ($637). This sum can be compared to the value of produ-
ced capital (plant and equipment) and urban land (together worth
$7,270 per person in 2000). Hence even in Africa’s most indus-
trialized economy, the estimated value of natural capital is ne-
arly half of the measureable value of plant, equipment and ur-
ban land.81

Given the constant depletion of this natural capital, South
Africa’s official gross national savings rate of 15.7% of GDI the-
refore should be adjusted downwards. By substracting con-
sumption of fixed capital at 13.3%, the net national savings is
actually 2.4%, added to which should be education expenditure
(amongst the world’s highest) at 7.5%. Then subtract mineral
depletion of 1%; forest depletion of 0.3%; 0.2% pollution dama-
ge (limited to ‘particulate matter’, a small part of South Africa’s
waste problem); and CO2 emissions worth 1.6% of GDI (a se-
rious undervaluation). In total, the actual ‘genuine savings’ of
South Africa is reduced to just 6.9% of national income.82  How
much of this deficit from the 15.7% savings rate can be attribu-
ted to foreign investors? Not only is mineral depletion biased to
benefit overseas mining houses, CO2 emissions and a great
deal of other pollution (especially SO2) are largely the result of
energy consumption by metals smelters owned by large multi-
national corporations (Mittal Steel, BHP Billiton and the Anglo
American group).

The other concern noted above is the manner in which fo-
reign acquisitions of existing domestically-owned plant and
equipment also have unintended negative consequences.
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Perhaps the worst case was on the Zambian copperfields, when
Anglo American invested during the late 1990s but then simply
closed down one of the most important mining sites, leaving
thousands of victims in its wake. But even South Africa has
been victimized by privatization-related FDI. Indeed, the large
foreign investments in South Africa that appear as a blip on the
FDI graph are mainly accounted for by the 1997 privatization of
the telecommunications sector and the 2001 rejigging of sta-
tistics to claim large formerly domestic corporations as foreign,
once they had changed their primary share listing to London.
The implications of the telecommunications investments are
now well-known, in the wake of the 30% share purchase in the
state-owned Telkom by a Houston/Kuala Lumpur alliance. Cri-
tics such as the Freedom of Expression Institute83  point to sub-
sequent problems as being inexorably related to FDI and priva-
tization, including the skyrocketing cost of local calls skyro-
cketed as cross-subsidization from long-distance (especially
international) calls was phased out; the disconnection of 2.1
million lines (out of 2.6 million new lines installed) due to una-
ffordability; the firing of 20,000 Telkom workers, leading to
ongoing labour strife; and an Initial Public Offering on the New
York Stock Exchange in 2003 which raised only $500 million,
with an estimated $5 billion of Pretoria’s own funding of
Telkom’s late 1990s capital expansion lost in the process. Iro-
nically, the South African state repurchased the shares of Te-
lkom held by the foreign investment consortium in 2004 (al-
though Pretoria did not materially change policies and practi-
ces subsequently). There are several similar experiences with
failed foreign investment in South Africa’s other privatized sta-
te assets, including transport (where renationalization occur-
red in the cases of Sun Air and SAA), water (where remunicipa-
lization occurred in the case of Suez in Nkonkobe and is likely
to occur in Johannesburg) and electricity.
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These experiences are not uncommon, according to Trans-
parency International’s Lawrence Cockcroft:

The most common and important form of corruption has been one

in which, in spite of a conventional bidding process, an award has

been made to a company which has committed itself to specific

additional investment often amounting to large sums. The real, but

very untransparent arrangement, has been that a key figure in the

privatization panel has taken a bribe for the award of the contract

and will ensure that no further investment need be made, and even

that the initial downpayment should be very modest. This is certain

to have disastrous consequences for the long term viability of the

operation in question.84

There are many other modes of surplus and resource extrac-
tion through FDI, involving swindling. For example, corporate
failure to pay taxes and state failure to collect them is a point
stressed by Cockcroft:

Most African countries operate some form of tax break for new

investors, with varying degrees of generosity. In fact such incentive

schemes are frequently deceptive in that the real deal is being done

in spite of them and alongside them, with a key cabinet minister or

official coming to an alternative arrangement which may well gua-

rantee an offshore payment for the individual in question as well as

a ‘tax holiday’ for the company concerned…One of the most com-

mon instruments of state sponsored corruption is the award of im-

port permits to well placed individuals which undermine this legiti-

mate protection. The Kenyan sugar industry and the Nigerian feed-

milling and poultry industry have been ruined for several years at a

stretch through this process. As access to prime land becomes more

and more competitive in African countries where there is a formal

market in land the corruption surrounding the award of title has

become more and more severe. A recurrent problem is one in which

a title, once awarded, is re-awarded to a competitor by the Registrar
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of Lands or the senior politician who controls the Registrar. Facili-

tation payments, also known as grease payments, may be use-

fully defined as payments designed to ensure that a standard ser-

vice is performed more quickly than would be the case without the

payment. The clearance of customs and the installation of a tele-

phone are illustrations of such cases. Obviously payments of this

kind are regarded as standard practice in many countries of the

world, and Africa is no exception to this. They have been permitted

under the US Foreign Corrupt Practices Act since its revision in

1988, and in a guarded form are permitted under the 1997 OECD

AntiBribery Convention.

Official statistics have never properly picked up the durable
problem of transfer pricing, whereby foreign investors misinvo-
ice inputs drawn from abroad. Companies cheat Third World
countries on tax revenues by artificially inflating their imported
input prices so as to claim lower net income. It is only possible
to guess the vast scale of the problem on the basis of case
studies. The Oxford Institute of Energy Studies estimated that
in 1994, 14% of the total value of exported oil ‘was not accoun-
ted for in national trade figures as a result of various forms of
transfer pricing and smuggling’.85  According to a 1999 United
Nations Conference on Trade and Development survey on inco-
me shifting as part of transfer pricing, ‘Of the developing coun-
tries with sufficient evidence to make an assessment, 61% es-
timated that their own national transnational corporations
(TNCs) were engaging in income shifting, and 70% deemed it a
significant problem. The income-shifting behaviour of foreign-
based TNCs was also appraised. 84% of the developing coun-
tries felt that the affiliates they hosted shifted income to their
parent companies to avoid tax liabilities, and 87% viewed the
problem as significant.’86

Similarly, another kind of corporate financial transfer aimed
at exploiting weak African countries is the fee that headquar-
ters charge for patent and copyright fees on technology agree-
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ments. Such payments, according to Yash Tandon, are aug-
mented by management and consultancy fees, as well as other
Northern corporate support mechanisms that drain the Third
World. For the year 2000, Tandon listed export revenue denied
the South because of northern protectionism of more than $30
billion for non-agricultural products.87

Ecological debt that the North owes the South, especially
Africa, is also vast. Joan Martinez-Alier and UN climate chan-
ge commissioner Jyoti Parikh estimate that a total annual
subsidy of $75 billion is provided by the Third World to pollu-
ting countries merely in the form of the ‘carbon sink’ functi-
on. Ecological debt takes the following forms, according to
Martinez-Alier:

•Unpaid costs of reproduction or maintenance or sustainable ma-

nagement of the renewable resources that have been exported;

•actualized costs of the future lack of availability of destroyed natu-

ral resources;

•compensation for, or the costs of reparation (unpaid) of the local

damages produced by exports (for example, the sulphur dioxide of

copper smelters, the mine tailings, the harms to health from flower

exports, the pollution of water by mining), or the actualized value of

irreversible damage;

•(unpaid) amount corresponding to the commercial use of infor-

mation and knowledge on genetic resources, when they have

been appropriated gratis (‘biopiracy’). For agricultural genetic re-

sources, the basis for such a claim already exists under the FAO’s

Farmers’ Rights.

•(unpaid) reparation costs or compensation for the impacts caused

by imports of solid or liquid toxic waste;

•(unpaid) costs of free disposal of gas residues (carbon dioxide,

CFCs, etc), assuming equal rights to sinks and reservoirs.88

•Vandana Shiva and Tandon estimate that biopiracy of ‘wild seed

varieties have contributed some $66 billion annually to the US eco-

nomy.’89  As Shiva observes, oligopolistic concentration in the firms

that transform ecology into profit is now an ‘epidemic’:
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•the world’s top 10 seed companies have increased their control

from one-third to one-half of the global seed trade;

•the top 10-biotech enterprises have raised their share from just

over half to nearly three quarters of the world biotech sales; and

•the top ten pharmaceutical companies control almost 59% market

share of the world’s leading 98 drug firms (previously the top ten

accounted for 53% market share of 118 companies). 90

A 2005 study commissioned by the Edmonds Institute and
African Centre for Biosafety identified nearly three dozen cases
of African resources captured by firms for resale without ade-
quate ‘Access and Benefit Sharing’ agreements between pro-
ducers and the people who first used the natural products. The
values expropriated are impossible to calculate but easily run
into the billions of dollars. They include a diabetes drug produ-
ced by a Kenyan microbe; a Libyan/Ethiopian treatment for di-
abetes; antibiotics from a Gambian termite hill; an antifungal
from a Namibian giraffe; an infection-fighting amoeba from
Mauritius; a Congo (Brazzaville) treatment for impotence; vac-
cines from Egyptian microbes; multipurpose medicinal plants
from the Horn of Africa; the South African and Namibian indi-
genous appetite suppressant Hoodia; antibiotics from giant
West African land snails; drug addiction treatments and multi-
purpose kombo butter from Central and West Africa; skin whi-
tener from South African and Lesotho aloe; beauty and healing
from Okoumé resin in Central Africa; skin and hair care from
the argan tree in Morocco; skin care plus from Egyptian
‘Pharaoh’s Wheat’; skin care from the bambara groundnut and
‘resurrection plant’; endophytes and improved fescues from
Algeria and Morocco; nematocidal fungi from Burkina Faso;
groundnuts from Malawi, Senegal, Mozambique, Sudan and
Nigeria; Tanzanian impatiens; and molluscicides from the Horn

of Africa.91
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Reflecting another form of non-market exploitation, women

are the main victims of neoliberalism, whether in productive

circuits of capital (increasingly subject to sweatshop conditi-

ons) or in the sphere of reproduction, where much primitive

accumulation occurs through unequal gender power relations.

This is especially evident in the case of migrant labour flows,

largely because rural women have roles in childrearing, health-

care and eldercare that maintain an artificially inexpensive su-

pply of labour.

5 RESISTANCE

There is such a wide variety of resistance to the nature of

the capitalist crisis and the looting of Africa, that a full arti-

cle, or book, is required to investigate potentials and pitfalls.

Organic anti-poverty activism in the Global South includes

labour strikes, popular mobilizations for AIDS-treatment and

other health services, reconnections of water/electricity, land

and housing occupations, anti-GMO and pro-food security

campaigns, women’s organizing, municipal budget cam-

paigns, student and youth movements, community resistan-

ce to displacements caused by dam construction and the like,

anti-debt and reparations movements, environmental justice

struggles, immigrants’ rights campaigns and political move-

ments to take state power. Decades of unrest have shown the

world that the new ‘anti-capitalism’ has its roots in the Third

World: 1980s-90s IMF Riots, high-profile indigenous people’s

protests since Zapatismo in 1994, global justice activism since

Seattle in 1999, the Social Forum movement since 2001, anti-

war demos since 2001, autonomist protests and the Latin

American left’s revival.
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In Africa, the movements for global justice are less develo-

ped, but include the Jubilee debt and trade justice movements,

as well as specific campaigns, many of which entail North-

South solidarity: Treatment Action advocates breaking the hold

of pharmaceutical corporations on monopoly antiretroviral pa-

tents; activists fighting Monsanto’s GM drive from the US to

South Africa to several African countries; blood-diamonds vic-

tims from Sierra Leone and Angola generating a partially-suc-

cessful global deal at Kimberley; Kalahari Basarwa-San Bush-

men raising publicity against forced removals, as the Botswa-

na government clears the way for DeBeers and World Bank in-

vestments; Lesotho peasants objecting to displacement during

construction of the continent’s largest dam system (solely to

quench Johannesburg’s irrational and hedonistic thirst), along

with Ugandans similarly threatened at the overly expensive,

corruption-ridden Bujagali Dam; a growing network questio-

ning Liberia’s long exploitation by Firestone Rubber; Chadian

and Cameroonian activists pressuring the World Bank not to

continue funding their repression and environmental degrada-

tion; Oil Watch linkages of Nigerian Delta and many other Gulf

of Guinea communities; and Ghanaian, South African and Du-

tch activists opposing water privatization.

How far they go in part depends upon how far valued allies

elsewhere in the South but also in the advanced capitalist fi-

nancial and corporate centres recognise the merits of their analy-

sis, strategy and tactics – and offer the solidarity that African

and other Third World activists can repay many times over, once

the Northern boot is lifted from their countries’ necks and they

gain the space to win lasting, emancipatory objectives.
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Este artigo traz uma análise com-
parativa entre os países da America
Latina e os da Ásia. Melhorias qua-
litativas quanto à desnutrição infan-
til, expectativa de vida e escolarida-
de são insuficientes para aliviar a
pobreza. Sua redução significativa
passa por uma aceleração do cres-
cimento e menos desigualdades.
Tais condições só serão efetivas se
a dívida financeira diminuir sensi-
velmente e o Estado empreender
uma política social inovadora, para
além do assistencialismo, que per-
mitiria restituir um sentido à mobi-
lidade social.

This article analyses in a compa-
rative approach countries in both
Latina America and Asia. Qualita-
tive improvements concerning child
malnutrition, life expectance and
educational level are insufficient to
alleviate poverty. Its relevant reduc-
tion implies an accelerated growth
and fewer inequalities. Such condi-
tions will only be effective if the fi-
nancial debt diminishes significan-
tly and the State intervenes through
an innovative social policy that,
beyond mere assistance, is capable
to restitute social mobility.
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Um dos fatos marcantes da “história recente da pobreza”
na América Latina desde o começo da década de 1990 é a difi-
culdade para se reduzir de maneira significativa a amplitude e
a profundidade da pobreza. No entanto, com o fim das hiperin-
flações e a retomada do crescimento, poder-se-ia esperar uma
redução substancial e, sobretudo, durável da pobreza. O retor-
no a uma relativa estabilidade dos preços decerto provocou,
num primeiro momento, sensível redução da pobreza. Mas, esta
redução foi de curta duração, e se explica fundamentalmente
pelos efeitos redistributivos que produziu, na ocasião, favorá-
veis às categorias sociais mais pobres e mais modestas. Des-
de então, a pobreza permanece em níveis elevados: cai ligeira-
mente em períodos de forte crescimento e aumenta quando a
crise econômica sobrevém, para estagnar durante as primei-
ras fases da retomada.

Por que a pobreza permanece em um nível tão elevado na
América Latina e, baixa tão rapidamente na Ásia, em um pri-
meiro momento? Por que, em certos casos, é tão difícil que em
um segundo momento ela continue a diminuir mesmo que o
crescimento permaneça muito forte (China)? Por que há uma
vulnerabilidade tão grande dos pobres em relação aos ciclos
econômicos? Por que o crescimento é tão instável?

Freqüentemente os estudos sobre a pobreza enumeram uma
série de truísmos1 : aumentar as despesas com a saúde, de-
senvolver a educação – notadamente no ensino primário – e
dar mais chances aos jovens permitem diminuir a pobreza;
aumentar as despesas com infra-estrutura facilita o acesso mais
simples e menos custoso aos bolsões de emprego2  e, com o
tempo, deveria conduzir à diminuição da pobreza. É forçoso
constatar que esta enumeração permanece relativamente “le-
tra morta” na América Latina e que os progressos observados
são muito inferiores àqueles que seriam necessários. Decerto,
por insuficiência de meios financeiros, mas, também, porque
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as formas de crescimento implementadas, com abertura exa-
cerbada das economias, produzem fortes instabilidades e im-
portante exclusão.

Na maior parte das economias latino-americanas, a pobre-
za persiste elevada ainda que com melhorias qualitativas: di-
minuição da desnutrição infantil, maior expectativa de vida e
maior nível de escolaridade, por exemplo. Mas, “perturbações
macroeconômicas” agravam persistentemente a situação das
camadas sociais menos favorecidas e os efeitos positivos que
poderiam ser obtidos pelos programas de luta contra a pobre-
za são profundamente afetados pela alta volatilidade do cres-
cimento. É conveniente também pesquisar as razões dessa
volatilidade, já que ela está na origem das dificuldades para se
reduzir significativamente a pobreza, quer seja medida pelo
rendimento quer tenha uma abordagem qualitativa com o uso
de indicadores não monetários. Exporemos inicialmente uma
das técnicas utilizadas para medir a pobreza3 ; a seguir, anali-
saremos os fatores suscetíveis de agir sobre a pobreza e estu-
daremos a vulnerabilidade dos pobres às formas de crescimento
dominantes e, mais particularmente, sua volatilidade.

1PRELIMINARES: MEDIDAS DA POBREZA MONETÁRIA

As formas de medir a pobreza nos países ditos do Terceiro
Mundo e do Primeiro Mundo são diferentes. Isto torna difícil
estabelecer comparações. Nos primeiros, entre o conjunto de
indicadores disponíveis4 , privilegia-se uma medida fundada na
possibilidade de se comprar uma cesta de bens de consumo e
de serviços, que permite a estrita reprodução. Trata-se de um
indicador de pobreza dita absoluta definindo uma linha de po-
breza. Nos segundos, à exceção dos Estados Unidos, entre uma
bateria de indicadores disponíveis, aquele que mostra a distri-
buição de renda é o mais freqüentemente utilizado. A pobreza
é dita, então, relativa, declarando-se pobres aqueles cuja ren-
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da se situa abaixo de 50% da renda média.
Consideremos os países em via de desenvolvimento e con-

centremo-nos sobre a pobreza absoluta. Os dados nacionais
diferem daqueles fornecidos pelo Banco Mundial. Os primei-
ros são feitos a partir de pesquisas sobre a composição de
uma cesta de bens de consumo que permite adquirir certo
nível de calorias. Convertida em preço, essa cesta indica o
nível de renda que permite a estrita reprodução e define a po-
breza extrema. Multiplicado por um coeficiente chamado de
Engel, por levar em conta as necessidades em moradia, trans-
porte, etc., obtém-se um rendimento correspondente a um li-
mite definidor da pobreza. Se o rendimento do indivíduo, ou
do domicílio, é inferior a esse limite, o indivíduo, ou a família,
é definido como pobre. O indicador H

0
 obtido mede a ampli-

tude da pobreza. Pode-se calcular dois outros indicadores
pertencentes à mesma família: H

1,
 que mede a profundidade

(ou severidade) da pobreza, e H
2,
 que mede as desigualdades

entre os pobres. Esses três indicadores podem ser assim es-
critos: H

?
 = 1/n ?  [(z - y

i
)/z] ?

Onde: Z corresponde à linha da pobreza; yi, ao rendimento dos

pobres; n, à população e ? assume o valor de 0, 1 e 2. O somatório

se faz de 1 a q: número de indivíduos ou de domicílios pobres. Para

? = 0, H
0
 mede a amplitude da pobreza, pois corresponde matema-

ticamente ao número de pobres sobre a população.

O Banco Mundial opera diferentemente. Segundo considera,
são indigentes (pobreza extrema) os indivíduos que recebem
menos de um dólar americano por dia, cujo cálculo é feito a
partir de uma taxa de câmbio particular, diferente da usual,
chamada de paridade do poder de compra (PPC). Aqueles que
recebem menos de dois dólares PPC por dia são pobres. A clas-
sificação dos indivíduos como pobres ou não pobres e a avali-
ação consecutiva da evolução das taxas de pobreza sofrem com



316
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

a falta de transparência: certas evoluções refletem mais as
mudanças nas técnicas de avaliação, raramente esclarecidas,
do que mudanças na situação real.5

Esses indicadores sofrem de vários defeitos, que são tam-
bém limites: freqüentemente se leva em conta apenas os ren-
dimentos monetários, omitindo-se os diferentes mecanismos
de solidariedade não mercantis e ignorando-se a subjetividade
dos indivíduos, que podem se sentir pobres quando não têm
condições de cumprir suas obrigações.6  Por esta razão, esses
indicadores simplificados são complementados por uma gama
de outros indicadores que procuram captar a diversidade da
pobreza e as formas como ela é sentida.

Como podemos constatar nos gráficos a seguir, os níveis de
pobreza e de indigência mantêm-se elevados na América Lati-
na e tendem a baixar, às vezes fortemente, em vários países
asiáticos.

Gráfico 1 - Evolução dos índices de
pobreza e indigência na América Latina

Fonte: Cepal (2005)
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 Gráfico 2 - Domicílios pobres na Argentina, Brasil e México

Fonte: Cepal (2005)

Nota: Medido segundo pesquisas nacionais. Para a Argentina, os

dados são relativos à Grande Buenos Aires. As estatísticas são por

domicílio e os dados, inferiores àqueles obtidos para os indivíduos.

Para a Argentina, por exemplo, a amplitude da pobreza em 2002 é

de 45% e vai aumentar ao fim deste ano para 50%.

Gráfico 3 - Índice de pobreza
extrema na Ásia (1 dólar/dia)

Fonte: Banco de Desenvolvimento da Ásia (2005)
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2 O “TRIÂNGULO DA POBREZA”7

O exemplo dos países ditos subdesenvolvidos é interessan-

te porque evidencia dois fenômenos presentes nos desenvolvi-

dos, mas, geralmente, menos visíveis: o crescimento veicula,

com freqüência, desigualdades crescentes entre capital e tra-

balho e entre os trabalhadores há cerca de vinte anos; as leis

de mercado não conduzem à redução da pobreza quando o

crescimento é modesto e volátil (América Latina) e, no caso de

um crescimento muito acentuado, seus efeitos positivos são

cada vez mais frágeis quando as desigualdades aumentam for-

temente (China). O crescimento não conduz ipso facto a uma

redução da pobreza no mesmo ritmo. No pior dos casos, um

crescimento moderado pode ser acompanhado por um aumento

da pobreza. Uma crise provoca mais freqüentemente elevação

das taxas de pobreza, salvo se políticos ditos pro-poor (em

inglês, no original) são imediatamente empossados para fazer

oposição a esses efeitos negativos.

A evolução da pobreza depende, no total, de três fato-

res: a taxa de crescimento, o nível das desigualdades e

sua variação.8

2.1. Um nível elevado de desigualdades

Quanto maior for o nível das desigualdades, menos o cres-

cimento diminuirá a pobreza: a elasticidade da pobreza em

relação ao crescimento é baixa (ver gráfico 4, caso B). Essa

relação é facilmente explicável: a pobreza é definida por um

nível absoluto (linha da pobreza). Se a profundidade é marcan-
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te e as desigualdades entre os pobres fracas, o crescimento

pode não ter efeitos sobre o tamanho da pobreza durante certo

tempo, ainda que as desigualdades globais permaneçam está-

veis. Se a profundidade e as desigualdades entre os pobres são

fracas, o crescimento terá efeitos imediatos sobre o tamanho

da pobreza (caso A). Se o crescimento é desigual (caso C), os

efeitos sobre a pobreza serão menos relevantes, sobretudo se a

profundidade dessa pobreza é grande. Do mesmo modo, quan-

to mais aumentam as desigualdades entre os pobres, menos

consideráveis serão os efeitos positivos do crescimento sobre

o tamanho da pobreza (caso D). Enfim, podemos considerar

que quanto maior a profundidade da pobreza H
1, 

maior serão

as desigualdades entre os pobres H
2
 e maiores as probabilida-

des de as desigualdades das rendas (recebidas aqui pelo con-

junto da população) serem grandes e deduzir, assim, a relação

inversa entre o nível das desigualdades e a elasticidade da po-

breza em relação ao PIB.

Entretanto, é importante notar, desde já, que as medidas de

desigualdades, como a fornecida pelo coeficiente de Gini9 , po-

dem esconder formas particulares de distribuição dos rendi-

mentos. Um mesmo coeficiente é compatível com pouca ou

muita pobreza, já que se pode obter a mesma superfície entre a

diagonal de equiparação e a curva de Lorentz, com curvas de

Lorentz tendo formas diferentes. Com um mesmo nível de de-

sigualdade a porcentagem de pobres pode ser importante se a

ênfase está na parte inferior da curva, e menor se situada em

direção ao alto da curva. Pode-se então ter evoluções de desi-

gualdades não visíveis se nos detivermos a esse nível global.
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Gráfico 4 - Amplitude, profundidade e desigualdades entre
os pobres, segundo o crescimento neutro e não neutro

Na América Latina o nível de desigualdades é muito eleva-
do. O coeficiente de Gini é de 0,639 no Brasil, 0,59 na Argenti-
na, 0,52 no México, 0,55 no Chile, 0,58 na Colômbia (CEPAL,
2004) enquanto em fins da década de 1990, segundo o OCDE,
ele era de 0,36 nos Estados Unidos e 0,27 na França. Em geral,
os coeficientes de Gini são bem menores na Ásia do que na
América Latina: 0,447 na China, em 2001; 0,432 na Tailândia,
em 2000; 0,443 na Malásia, em 1999. Em alguns países asiá-
ticos ele se situa abaixo de 0,40: 0,306 na Coréia, em 2003;
0,325 na Índia, em 2000; 0,345 em Taiwan, em 2003 e 0,343
na Indonésia, em 2002 (Banco de Desenvolvimento Asiático/
ADB, 2005).
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Gráfico 5 - Níveis de desigualdade em países escolhidos

Fonte: elaborado a partir dos dados da CEPAL

(2004), da OCDE (2003) e da ADB (2005).

Vimos que o coeficiente de Gini fornece uma visão útil, po-
rém grosseira, das desigualdades. A comparação de dois Gini,
o primeiro relativo a 100% da população e o segundo a 90% da
população, desconsiderando os 10% mais ricos, dá uma idéia
mais precisa da forma como se apresentam as desigualdades
na América latina.

As diferenças entre os dois índices na América Latina são
particularmente importantes em face das diferenças obser-
vadas nos Estados Unidos. O coeficiente de Gini dos 100%
da população é 40% mais elevado do que o Gini dos 90% no
México e na Argentina, 42% maior no Brasil, 45% na Colôm-
bia e 53% no Chile. Nos Estados Unidos, o Gini de 100% da
população é superior ao verificado para os 90% “apenas”
pouco menos de 9%. Esse número parece bem pequeno se
comparado aos observados na América Latina ainda que os
Estados Unidos sejam mais desiguais e mais bipolarizados
na repartição de seus rendimentos que os principais países
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europeus. A importância relativa dos índices de Gini de 100%
em relação aos verificados para os 90% restantes da popula-
ção na América Latina reflete, em grande parte, a considerá-
vel diferença existente entre os rendimentos dos 10% mais
ricos e dos demais 90%.

Esses números podem ser enganadores e dar uma idéia er-
rada da distribuição de renda e das desigualdades na América
Latina. De três a quatro segmentos da população coexistem
com pouca continuidade entre eles, sendo considerável a dis-
tância entre os segmentos: as rendas dos 5% a 10% mais ricos
são muito altas, as dos 20% a 30% seguintes são altas, as dos
30% seguintes são modestas e as dos 30% a 40% restantes, em
grande parte compostos por pobres, são muito baixas ou ex-
tremamente baixas. Eis por que foi possível, às vezes, utilizar a
expressão apartheid econômico para descrever essa situação,
designar o consumo das classes médias como consumo de
bens de “luxo” quando se trata de bens de consumo duráveis e,
o das outras categorias da população como consumo de bens
“operários”. Essas sociedades são hoje afetadas por uma ten-
dência à polarização das rendas: a renda dos 5, ou mesmo dos
10% mais ricos, cresce mais rápida do que a das outras cate-
gorias. As economias latino-americanas são, pois, com algu-
mas exceções próximas (o Uruguai e a Argentina de ontem),
particularmente excludentes.

2.2.Um crescimento frágil e volátil
Se as desigualdades permanecem constantes (crescimento

neutro do ponto de vista dos efeitos distributivos) o crescimen-
to age mais ou menos favoravelmente sobre a pobreza ao mes-
mo tempo segundo sua taxa e o nível das desigualdades. Quan-
to mais elevada é a taxa de crescimento, mais significativa
será a diminuição da pobreza. Entretanto, ela será tanto maior
quanto mais forte for o nível das desigualdades.

Dado certo nível de desigualdade inicial, quanto mais as

PIERRE SALAMA



323
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

desigualdades se acentuam, maior precisa ser a taxa de cres-
cimento para que o tamanho da pobreza diminua. Para uma
mesma diminuição da pobreza, a taxa de crescimento deverá
ser maior quando as desigualdades aumentam, e vice-versa.

Enquanto o crescimento econômico é modesto na América
Latina, é acentuado na Ásia. A volatilidade deste crescimento
se traduz por um aumento das desigualdades, pronunciado
durante a crise, e que tende a persistir no começo da retoma-
da. No essencial, isso explica a persistência da amplitude da
pobreza mesmo quando a hiperinflação deixa de produzir po-
bres em massa10 .

Seguindo testes econométricos de Dollar e Kraay (2001) e
de Dollar (2003)11 , certos economistas sustentaram que o cres-
cimento “era bom para os pobres” e que o efeito da variação
das desigualdades era marginal. Como afirma Dollar (2003):
primeiro, os países pobres conhecem um crescimento mais ele-
vado que os países ricos; segundo, o número de pobres no mundo
diminui; terceiro, a desigualdade entre os cidadãos do mundo
declina; quarto, não há uma tendência mostrando uma desi-
gualdade crescente no seio dos países, em média, o que não
exclui que alguns deles possam conhecer uma elevação de suas
desigualdades (China); quinto, as desigualdades entre os as-
salariados se acentuam.

A primeira tese está correta, mas é preciso distinguir os di-
ferentes países (vários países africanos, asiáticos e latino-ame-
ricanos não conhecem crescimento, o que certamente admi-
tem os autores). A segunda tese é justa, porém a redução do
número de pobres e das taxas de pobreza se explica, sobretu-
do, pelo desenvolvimento da Índia e da China, mas sua abran-
gência é contestável, pois decorre, em parte, de mudanças no
modo como os cálculos são efetuados (Wade, 2002 op.cit.). A
terceira tese é igualmente correta: quando cruzamos as desi-
gualdades entre as nações e as desigualdades internas, obser-
vamos que o aumento das desigualdades diminuiu nos últi-
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mos vinte anos. Isso também se explica pelo forte crescimento
chinês e indiano, que aproxima a renda média da China e da
Índia da renda média dos países desenvolvidos e, apesar de as
desigualdades se acentuarem fortemente, sobretudo na China,
as desigualdades no nível da economia mundial deixam, rela-
tivamente, de aumentar, mesmo que o processo de globaliza-
ção se acentue (Birdsall, 2002). Entretanto, pode-se questio-
nar o interesse científico desses testes.

Ao que parece, existe um divórcio patente entre os interes-
ses político (legitimar políticas liberais) e científico. Qual é a
questão mais importante: mostrar que as desigualdades mun-
diais entre os indivíduos baixaram porque o crescimento de
dois “macro” países foi muito elevado e durável (o que, final-
mente, é apenas uma questão aritmética) ou compreender a
razão pela qual o crescimento chinês produz tantas desigual-
dades? Seguramente, responder a segunda questão é mais in-
teressante do que resolver um simples problema aritmético que,
se desconsiderarmos as ponderações devidas ao tamanho das
populações, poderá nos conduzir a erro.

Na China, o índice de Gini era de 0,28, em 1981, e se situou
em 0,45, em 2001. Segundo avaliações do Banco Mundial
(2005), esse índice cresceu em média 2% ao ano, de 1990 a
2001, o que é considerável e torna-se preocupante. Na história
do capitalismo, esta progressão de mais de 65% das desigual-
dades em vinte anos constitui um recorde. A partir do fim dos
anos 1990, dois fatores colocam-se contra a diminuição da
pobreza na China: o nível das desigualdades e sua progressão
aniquilam, desde 1996, os efeitos benéficos do crescimento
sobre a pobreza. A quarta tese, importante, já que diz respeito
à desigualdade no interior de um país, repousa sobre testes
econométricos contestáveis, como veremos. A quinta tese, so-
bre o crescimento das desigualdades salariais, como já vimos,
está correta.
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A evolução desses dois rendimentos médios seria semelhan-
te, o que revelaria a inexistência de efeitos distributivos. 12  O
crescimento seria neutro sobre a distribuição no longo prazo,
nas décadas de 1980 e 190. Segundo Dollar e Kray (2001) e
Dollar (2003), a elasticidade da pobreza em relação ao PIB se-
ria próxima a um. Portanto, podemos considerar que o cresci-
mento provoca uma redução da pobreza no mesmo ritmo. Com-
preendemos então que não é preciso, de forma alguma, efetuar
uma política redistributiva. A única política consiste, por con-
seguinte, em favorecer o retorno do crescimento, nada se fa-
zendo justamente para que o funcionamento do mercado não
seja entravado por desestímulos.

Trata-se de testes de longo prazo. Esta precisão é impor-
tante: de fato, o crescimento pode ser fortemente pro-poor,
quando a elasticidade ultrapassa os 2%; moderadamente pro-
poor, quando se situa entre 1 e 2; desigual, quando está entre
0,5 e 1; e, fortemente desigual, quando é inferior a 0,5 (Cling et
alii, 2004). Na América Latina, o crescimento teria sido forte-
mente desigual em 43,5% dos casos; em 10,9% dos casos, mo-
deradamente desigual; teria sido fortemente favorável aos po-
bres em 28,3% dos casos e moderadamente favorável em 17,4%.
Na Ásia do Leste e no Pacífico, o crescimento teria sido forte-
mente desfavorável aos pobres em 26,3% dos casos, modera-
damente desigualitário em 28,1% dos casos, fortemente favo-
rável e moderadamente favorável em 14% e 31,6% dos casos,
respectivamente. É interessante ressaltar que as economias
latino-americanas conhecem, bem mais freqüentemente do que
as economias asiáticas, períodos de crescimento fortemente
desfavoráveis aos pobres. Em parte, as elasticidades mais fra-
cas refletem os efeitos das desigualdades: quanto mais estas
são elevadas, mais reduzida é a elasticidade, e vice-versa. Se a
desigualdade é menor na Ásia do que na América Latina, seu
efeito sobre a redução da pobreza é mais elevado para uma
determinada porcentagem de crescimento. Mas as elasticida-

QUEDA DO NIVEL DE POBREZA: SUCESSOS APARENTES
NA ÁSIA, FRACASSOS NA AMÉRICA LATINA



326
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

des mais fracas são, também, reflexo de um crescimento mais
desigual na América Latina do que na Ásia; crescimento mais
desigual em virtude da sua maior volatilidade e de uma aber-
tura para a economia mundial pouco controlada.

O estudo de Dollar e Kraay foi fortemente contestado. Wade
salienta a pouca transparência das técnicas de avaliação da
pobreza, como indicamos, e contesta igualmente que se possa
tomar o rendimento médio do quinto mais pobre da população
como significativo da evolução do rendimento dos pobres, ob-
servando que no interior desse quinto as desigualdades podem
se desenvolver (o que mostra, em parte, o indicador H

2
); outros

autores criticam o método utilizado, principalmente quanto a
misturar países desenvolvidos e países em desenvolvimento
cujas instituições são totalmente diferentes, notadamente e,
sobretudo, em matéria de proteção social13 . Outros autores
ainda chegaram a resultados diferentes (Ghura et alii, 2002,
em Cling et alii) e é verdade que, se eles conservam o mesmo
método de estimativas, aumentam o número de variáveis ex-
plicativas e adotam uma amostra diferente. Segundo seus tra-
balhos, a elasticidade da renda média do primeiro décimo em
relação à renda média total seria de 0,82, enquanto outros
métodos apontam uma elasticidade de 0,94.

2.3. O papel representado
pela mudança das desigualdades

A abordagem através de cenários tem certo interesse: ao
modificar variáveis como as desigualdades e o crescimento, é
possível calcular seus efeitos sobre o nível de pobreza. Há al-
guns anos, Paes de Barros et alii (1997 e 2000) fizeram simu-
lações para o Brasil. A hipótese consistiu em supor constante
a distribuição dos rendimentos de 1993 e calcular o número de
anos de crescimento contínuo e regular necessário para que o
tamanho da pobreza caísse. Os autores obtiveram os seguin-
tes resultados: dez anos de crescimento a uma taxa de 3% ao
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ano permitiriam uma redução da pobreza de oito pontos e de
apenas dois pontos, se a taxa de crescimento for de 2%.14  Em
seguida, os autores analisaram o efeito da distribuição de ren-
das sobre o tamanho da pobreza. O método consistiu em su-
por a manutenção da renda média do Brasil e considerar a cur-
va de Lorentz de um país menos desigual. Se o Brasil tivesse a
mesma curva de Lorentz que a Colômbia, a pobreza baixaria
em oito pontos; se a curva adotada fosse a do México, essa
queda seria de seis pontos.

Seguindo essa lógica, podemos igualmente calcular qual
deveria ser a taxa de crescimento no decorrer de dez anos –
mantendo-se a mesma distribuição de renda – para obter uma
redução da pobreza equivalente à realizada adotando-se a dis-
tribuição de renda de um outro país conservando, ao mesmo
tempo, sua renda média inicial. Para obter o mesmo grau de
pobreza da Colômbia e do México, seria necessário que o cres-
cimento fosse de 2,8% e 2,4% ao ano, respectivamente. Em
um artigo antigo, mas revelador, Lustig (1989) calculou quan-
tos anos seriam necessários ao México para tapar a brecha
entre o nível de remuneração esperado pelos 10% mais po-
bres, depois pelos 10% seguintes, etc., e o salário mínimo de
1977, próximo da linha da pobreza, a partir de duas hipóte-
ses. O crescimento é suposto neutro do ponto de vista da dis-
tribuição de renda; a taxa de crescimento é regular e cresce a
uma taxa de 3% ao ano. Com essas boas hipóteses, a popula-
ção que compõe o primeiro décimo (os mais pobres entre os
pobres) deveria esperar 64 anos para que sua renda atingisse
o limite da pobreza, a população pertencente ao segundo dé-
cimo teria de esperar apenas 35 anos e aquela pertencente ao
décimo seguinte, 21 anos.

Retomando o exemplo do México, Bourguignon (2004) mos-
tra que com as mesmas hipóteses (crescimento de 3% ao ano,
regular, e neutralidade distributiva), a pobreza seria reduzida
em sete pontos percentuais em dez anos. Se o coeficiente de
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Gini baixasse dez pontos, passando de 0,55 para 0,45, a taxa
de pobreza baixaria quinze pontos em dez anos em lugar dos
trinta anos de espera caso as desigualdades se mantivessem.
Quando o nível das desigualdades é menor (Gini: 0,4), o cres-
cimento (3% ao ano) neutro quanto às desigualdades tem efei-
tos positivos sobre o nível de pobreza mais significativos do
que no caso anterior. Nesse cenário, uma taxa de pobreza de
50% baixa para 35% em dez anos. Mas, se as desigualdades
aumentam, passando de 0,45 para 0,5, a redução da pobreza
teria sua relevância reduzida à metade ao cabo de dez anos.

Os economistas do Millenium (ver boxe 1) cruzaram, para
cada país, a redução das desigualdades e o crescimento e ima-
ginaram cenários para atingir uma redução de 50% da pobreza
extrema de 1990 a 2015. As duas curvas representam o nível
“desejado” de pobreza extrema em 2015, ou seja, a metade
daquele de 1990, calculado segundo pesquisas nacionais ou
segundo o Banco Mundial. Ele poderia ser obtido por uma infi-
nidade de combinações: crescimento e redução das desigual-
dades, a partir de 1999.

Gráfico 6 - Curva de isopobreza para o Brasil

Fonte: Cepal, Ipea, Pnud (2003)
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Esses estudos procuram evidenciar as condições a serem
satisfeitas para que o nível de pobreza extrema de 1990 caia
pela metade até o ano de 2015. Seria necessário que o cresci-
mento fosse tão mais elevado quanto maior fosse o nível das
desigualdades: 207% para a Bolívia, de 2000 a 2015; 104%
para a Colômbia e 86% para o Brasil, considerando-se a po-
breza extrema medida a um dólar por dia. Contrariamente, a
diminuição das desigualdades permitiria atingir esse objeti-
vo com taxas de crescimento mais fracas: 65 % para a Costa
Rica, 41% para a Argentina, 1% para o Uruguai (Cepal, Ipea,
Pnud, 2003). Os primeiros resultados legitimam certo ceti-
cismo sobre as capacidades das leis de mercado de chegar a
esse resultado: no Brasil, a pobreza terá diminuído em 37,6%,
em 2015, no lugar dos 50% esperados no caso de o país pros-
seguir a trajetória seguida de 1990 a 2002, o que parece duvi-
doso (ver boxe 1). Ao se projetar a evolução (crescimento,
distribuição) observada de 1990 a 2002, verifica-se que seri-
am necessários 27 anos para o México, 102 anos para a Ni-
carágua e 240 anos para a Honduras atingir esse objetivo,
salvo se não se deixar o mercado fazer suas maldosas obras
(Ros, 2004). Segundo a Cepal (2005, p. 20), um país latino-
americano já atingiu o objetivo fixado, cinco deveriam atingi-
lo, e os outros não o atingiriam se o crescimento e as desi-
gualdades seguissem a mesma tendência.

Os diferentes cenários, associando taxa de crescimento, ní-
vel e variação das desigualdades, têm um interesse definido:
como as desigualdades não baixam suficientemente, por exem-
plo, é difícil atingir os objetivos planejados de redução da po-
breza. Mas, eles são apenas um jogo contábil. A questão é
saber por que as desigualdades não baixam, se há uma rela-
ção, ou relações, entre elas e a taxa de crescimento, se a forma
do crescimento traz ou não desigualdades crescentes e, enfim,
quais os obstáculos político-sociais para a diminuição das
desigualdades. Apenas após esses diagnósticos podemos con-
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siderar uma política social adequada e conhecer as dificulda-
des para realizá-la. Não o fazer leva a definir objetivos, mas
sem os meios para os atingir. Confortáveis do ponto de vista
ético, eles não são mais do que votos de piedade.

Boxe 1 - Do Consenso de Washington
aos objetivos do Milênio
Originalmente, o primeiro objetivo do Consenso de Washington (1990) era

conter a alta dos preços, vertiginosa na América Latina durante os anos

1980. Ele se apresenta sob a forma de dez mandamentos e um fio condu-

tor: a liberação dos mercados.15  Os dez mandamentos são: 1. disciplina

fiscal; 2. reorientação das despesas públicas com vistas a melhoria das

despesas com infra-estrutura, saúde, educação, centradas sobre as ne-

cessidades básicas em detrimento da intervenção do Estado no setor eco-

nômico; 3. reforma fiscal a partir de um alargamento da base  fiscal e

diminuição das taxas impostas; 4. liberalização das taxas de juros com o

abandono das taxas preferenciais a fim de eliminar a “repressão financei-

ra” e, graças a uma alta das taxas de juros, melhorar a seleção dos inves-

timentos; 5. taxa de câmbio competitiva sem que seja claramente indicado

se elas deveriam ser fixas ou flexíveis; 6. liberalização do comércio exterior

mediante drástica diminuição dos direitos alfandegários, fim dos contin-

genciamentos e das autorizações administrativas; 7. liberalização dos in-

vestimentos estrangeiros diretos, o que significa o abandono dos proces-

sos administrativos pesados e custosos, da autorização para o  repatria-

mento dos lucros, dividendos e outros royalties; 8. privatização das empre-

sas públicas; 9. abandono das regulamentações que tenham por objetivo

instituir barreiras para a entrada e a saída, favorecendo os monopólios e

diminuindo  a mobilidade; 10.  garantir, enfim, os direitos de propriedade.

É interessante notar que esses dez mandamentos não comportam explici-

tamente a liberalização da conta capital da balança de pagamentos, pois

há uma referência explícita à liberalização da conta mercantil (comércio

exterior) e do investimento estrangeiro direto sem se referir aos outros

movimentos de capital16 . Mas, como em todos os projetos, há o que está

escrito e o que é colocado em prática. O sucesso do CW ou, mais exata-

mente, a observância estrita das políticas de ajustamento estruturais assi-

nadas com o FMI, traduzir-se-á ao mesmo tempo por um alargamento das
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medidas de liberalização e uma extensão geográfica, aplicando à Ásia e à

África medidas destinadas a conter os preços legitimados pela década

perdida da América Latina dos anos 1980. O sucesso (desaparecimento

da hiperinflação), mas também o fracasso – incapacidade de promover

um crescimento conseqüente com pouca volatilidade;  dificuldades para

dominar o funcionamento, o desenvolvimento e as conexões dos merca-

dos financeiros; incapacidade em reduzir de maneira significativa a pobre-

za absoluta; incompreensão do forte crescimento chinês e, de uma manei-

ra geral, asiático – a partir desses dez mandamentos, conduzirão a uma

nova versão do CW, desta vez, centrado sobre a necessidade de encontrar

boas instituições. Progressivamente, a esses mandamentos outros dez

serão adicionados: (Rodrik, 2003b): 11. governança empresarial; 12. me-

didas contra a corrupção; 13. liberalização estendida ao mercado de tra-

balho; 14. adesão aos princípios da Organização Mundial do Comércio

(OMC); 15.  adesão aos códigos e standards reguladores das finanças; 16.

abertura prudente da conta capital; 17. ausência de regimes de câmbio

intermediários entre o fixo e o flexível; 18. independência dos bancos cen-

trais e o estabelecimento de alvos em matéria de inflação; 19. constituição

de redes de proteção social; 20. objetivos claramente definidos de redução

da pobreza absoluta. A abordagem mais elástica das instituições e a ma-

nutenção das principais orientações contidas nos dez primeiros manda-

mentos constituem os limites dessa nova versão do CW. Os dois últimos

mandamentos que, no quadro da lógica do CW renovado chegam um

pouco como um cabelo na sopa, estarão na origem de um projeto mais

ambicioso dito do Millenium, combinando primeiramente (e não em últi-

mo caso) a redução drástica do nível de pobreza extrema (reduzir o nível de

pobreza absoluta de 1990 à metade, daqui até 2015 e melhorar a saúde –

baixar em dois terços a taxa de mortalidade infantil em crianças com idade

inferir a 5 anos, em três  quartos a taxa de mortalidade de mulheres duran-

te o parto, combater a AIDS e as epidemias e a educação – fazer de modo

que as crianças de 7 a 14 anos, de ambos os sexos, possam seguir com a

escolaridade de base e promover a igualdade entre homens e mulheres em

todos os níveis de ensino) com: políticas macroeconômicas e despesas

públicas eficazes; parcerias público-privadas; harmonização da ajuda com

respeito aos países mais pobres observando os critérios de bom governo;

diminuição do protecionismo de fato dos países mais ricos e um melhor

acesso a seus mercados pelos países pobres; garantia de um desenvolvi-

QUEDA DO NIVEL DE POBREZA: SUCESSOS APARENTES
NA ÁSIA, FRACASSOS NA AMÉRICA LATINA



332
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

mento durável (meio ambiente, mas, também, a redução da metade da

porcentagem das pessoas sem acesso à água potável). O conjunto desses

objetivos reveste-se de um caráter importante, pois os indicadores sociais

e ambientais são considerados. Mas, para que eles não permaneçam ape-

nas no nível do “catálogo de boas intenções”, a articulação dos vínculos

entre esses objetivos distintos deve ser precisa. Assim, estabelece-se um

vínculo positivo entre o desenvolvimento do comércio e o crescimento,

logo com a redução da pobreza. Por um lado, a liberalização comercial

produz numerosos “perdedores” que devem ser ajudados; por um outro

lado, a liberalização deve suceder ao estabelecimento de boas instituições

e não serem decididas independentemente de suas qualidade, como res-

salta Maxwell (2005).

Os objetivos do Millenium: Brasil, um sucesso?

A pobreza recuou desde 1990 e os objetivos declarados no Millenium –

reduzir à metade o nível de pobreza extrema de 1990 até 2015 – deveriam

ser mais ou menos alcançados pelo Brasil. Duas observações devem,

entretanto, ser feitas quanto ao tamanho da pobreza. A primeira diz res-

peito à sua redução entre 1993 e 1995, que se explica pelo sucesso do

Plano Real e, em parte, mais recentemente, pelos efeitos redistributivos

do programa Bolsa Família.17  O desaparecimento da hiperinflação pro-

duziu uma redistribuição de renda em favor das camadas mais modes-

tas e as desigualdades caíram. Esta redução das desigualdades explica,

no essencial, a diminuição da pobreza. Desde essa data, as desigualda-

des não tiveram tendência declinante, pelo contrário, e o fraco cresci-

mento explica a manutenção de um nível elevado de pobreza. Eis por que

prolongar a tendência de 1990 a 2002 até 2015 tem um lado artificial, já

que essa redução está longe de ter sido regular durante esses doze últi-

mos anos. Porém, inversamente, os efeitos redistributivos do programa

Bolsa Família reagem positivamente em favor da redução da pobreza.

Modesta, se compararmos o custo desse programa às despesas destina-

das ao serviço da dívida pública interna e externa, a redistribuição reduz

a pobreza e, mais particularmente, a pobreza extrema. Pode-se conside-

rar que se esse programa for estendido a um número maior de  famílias e,

em conseqüência, as somas alocadas a este plano aumentarem, o Brasil

terá atingido ou estará próximo de atingir o objetivo Millenium. Acrescen-

temos que outros objetivos deveriam ser mais ou menos atingidos: 94,7%

das crianças entre 7 e 14 anos deveriam ter completado o ciclo de estu-
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dos fundamental (a disparidade entre gêneros já estando suprimida na

escola primária) e a redução de dois terços da mortalidade infantil. Dian-

te das evoluções em curso, a redução pela metade das pessoas sem

acesso à água potável deveria igualmente ser alcançada, mas não a

meta concernente ao esgotamento sanitário.

A quase eliminação da pobreza absoluta em quatro países

asiáticos (Coréia, Taiwan, Cingapura, Hong Kong) e sua forte

redução em vários outros desse Continente pode alimentar certo

otimismo. Entretanto, a trajetória da pobreza na China é reve-

ladora das dificuldades de se associar forte crescimento e di-

minuição durável da pobreza: a taxa de crescimento é extre-

mamente elevada há mais de vinte e cinco anos, a pobreza

passa de 50% em 1980 para 10% em 1996 em média, e as de-

sigualdades regionais são particularmente fortes. Mas, desde

então, ela se estagna nesse nível apesar da manutenção de

acelerado crescimento. As razões dessa incapacidade em re-

duzir mais a pobreza são muito simples: o “socialismo de

mercado” é particularmente excludente. O índice de Gini au-

mentou em 65% entre 1981 e 2001. Na história do capitalismo,

essa progressão das desigualdades em vinte anos é mais ele-

vada que aquela que a Argentina conheceu na década de 1990

e constitui um “recorde”. Enquanto em outros países o índice

cresce pouco, escondendo, aliás, a desigualdade entre cama-

das, aqui ele salta e essa explosão das desigualdades, desde

1996, anula os efeitos benéficos do crescimento sobre a pobre-

za.18  O gráfico 7 mostra as evoluções do Gini entre 1990 e

2002. Certos países conheceram uma evolução pronunciada

de suas desigualdades: a Argentina no sentido da elevação e o

Uruguai no sentido da diminuição. A maior parte entre eles se

situa nas proximidades da diagonal e as evoluções não são
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muito pronunciadas no período. A Colômbia conhece uma evo-

lução marginal do seu coeficiente de Gini, o Chile, uma queda

um pouco mais pronunciada, e o Brasil, um aumento a partir

de um nível elevado.

Gráfico 7 - Mudanças do coeficiente
de Gini na América Latina

Fonte: Cepal, a partir de pesquisas nacionais (1990 – 2002).19

No entanto, não cabe deduzir da relativa estabilidade desse
período, com algumas exceções relevantes, um crescimento
neutro sobre a repartição da renda. Observa-se, com efeito,
para alguns países, uma deformação da curva de Lorentz em
favor de 10 a 20% da população mais abastada e, portanto, há
uma polarização acentuada dos rendimentos a partir de um
nível de desigualdade já extremamente elevado. Assim, na Ar-
gentina (Grande Buenos Aires), os 20% mais ricos receberam,
em 1990, 50% da renda total distribuída; em 2002, esse mon-
tante se eleva para 55%, em detrimento, decerto, dos mais po-
bres, mas, também, dos 20% que os precedem (as camadas
médias e médias baixas), cuja participação no rendimento pas-
sa de 20,9 para 18,4%.20  No Brasil, a evolução é um pouco
menos acentuada: os 20% mais ricos receberam 59,2% da ren-
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da em 1990 e 61,6% em 2001 e os 20% que os precedem viram
sua participação no rendimento cair de 19,4% para 17,5%.

Segundo a Pnad, retomada por um estudo do Cebrap con-
duzido por Comin, os 10% mais pobres da população, após as
transferências, teriam visto um declínio de sua renda real de
39,6% entre 1995 e 2004. (Recordemos que essa renda aumen-
tou em termos reais de 100% entre 1993 e 1995 com os efeitos
redistributivos do Plano Real que pôs fim à hiperinflação). Para
essa categoria da população, 89% dos seus rendimentos provi-
nham do trabalho em 1995 e, em 2004, somente 48%, ou seja,
a queda de sua renda teria sido mais elevada se não tivesse
sido em parte compensada pelo aumento das transferências.
A queda dessa renda foi pronunciada de 1998 a 2003 e mais
particularmente de 2002 a 2003 (26%), primeiro ano do gover-
no de Lula, para se elevar 11% em seguida, de 2003 a 2004,
graças aos efeitos positivos do programa Bolsa Família, da
retomada econômica, do crescimento dos empregos não qua-
lificados e da revalorização do salário mínimo.

É interessante notar que no período de 1995-2004 a renda
dos 10% mais ricos baixou igualmente em 21,9%; a queda de
suas rendas provindas do trabalho é, entretanto, menor que
para os 10% mais pobres, já que ela passa de 83% para 77% no
mesmo período. A distância entre a renda média dos 10% mais
ricos e dos 10% mais pobres, após as transferências, acentua-
se no período, passando de 44% para 57% . Portanto, a polari-
zação da renda é real em termos relativos em favor dos 10%
mais ricos, apesar de seu poder de compra ter caído. Ela é pro-
vavelmente real em termos absolutos para os 5% mais ricos da
população. Graças aos rendimentos financeiros seus rendimen-
tos reais foram fortemente aumentados em detrimento do res-
tante da população e de maneira diferenciada segundo os es-
tratos sociais. No Chile, na Colômbia e no México, observa-se
uma relativa queda da parte da renda concernente aos 20%
mais ricos: no Chile ela passa de 57,9% em 1990 para 54,2%
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em 2003; no México, de 49,6% em 1994 para 46,5% em 2002;
na Colômbia ocorre certa estabilidade, passando de 54,7% em
1997 para 54,8% em 2002. Em geral a renda das camadas média
e média baixa não regride.

A razão entre as rendas, dos 20% mais ricos e dos 20% mais
pobres, nas mesmas datas sofre alta no Brasil, na Argentina,
na Colômbia e no México. No Brasil, as rendas dos 20% mais
ricos são 17 vezes mais altas do que as rendas dos mais po-
bres, em 1990, e 18 vezes superior, em 2001. Na Argentina
essa proporção passa de 8,6 para 10,5 e na Colômbia, de 12,7
para 15,5. No Chile, ela cai ligeiramente, passando de 12 para
11, e no México, de 7,2 para 6,5 (cálculos efetuados com base
no anuário estatístico da Cepal, 2005).

3 VULNERABILIDADE,
VOLATILIDADE E VULNERABILIDADE

Segundo estimativas de Szekely (2003), constata-se que a
elasticidade do índice medindo a extensão da pobreza em rela-
ção às mudanças no PIB (calculado em PPA) é menos da me-
tade (-0,9) daquela em relação às desigualdades medidas pelo
Gini (2,1). 21  Para 1% de aumento das desigualdades, o efeito
sobre a pobreza é mais importante que aquele obtido em sen-
tido contrário, para 1% de crescimento. Como o crescimento
no período foi fraco e as desigualdades não diminuíram, e às
vezes até aumentaram, compreende-se então a resistência à
queda da pobreza. Mais interessante, a elasticidade da profun-
didade da pobreza (H

1
) e a das desigualdades entre os pobres

(H
2
) são ainda mais elevadas em relação às desigualdades do

que em relação ao PIB (3,1 e 3,61, respectivamente, para as
desigualdades e –1,2 e –1,39 para o PIB). Na medida em que a
recessão, ou a crise, acentua as desigualdades, ela acentua
ainda mais a pobreza, sua profundidade e as desigualdades
entre os pobres. É desse ponto que vamos agora tratar.
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3.1. A vulnerabilidade dos pobres
A redução da pobreza depende de vários fatores: o nível das

desigualdades, a importância do crescimento, a variação das
desigualdades.  O crescimento pode ser “bom para os pobres”.
Se ele é acompanhado de uma redistribuição das rendas em
favor das camadas mais abonadas, é um pouco menos “bom”
do que poderíamos esperar: seus efeitos positivos sobre a po-
breza são alterados. Ele pode até ser empobrecedor se o efeito
da variação das desigualdades é superior ao do crescimento. A
acentuação das desigualdades pode vir “mecanicamente”, de
maneira endógena, pela forma do crescimento22  e sua volatili-
dade. O crescimento “empobrecedor” resulta, em geral, de uma
taxa de crescimento do PIB insuficiente para compensar os efei-
tos negativos sobre a distribuição de renda de uma desigual-
dade em crescimento. A acentuação da pobreza pode, entre-
tanto, ser atenuada, e mesmo invertida, se uma política redis-
tributiva da renda em favor dos mais pobres e das camadas
empobrecidas é colocada em prática. O crescimento é, portan-
to, em geral “bom para os pobres”, mas seria um erro subesti-
mar os outros fatores e deduzir, como fazem Dollar e Kraay,
que o problema da redução da pobreza se resume à volta a um
real crescimento operando por variações teóricas sucessivas e
que só pode ser obtido  instaurando-se o livre comércio, gra-
ças à melhor alocação dos recursos.

Sob essa ótica, o livre comércio torna-se sinônimo de redu-
ção da pobreza23  e se legitima. Quem, de fato, do ponto de
vista estritamente ético, poderia ser contra a redução da po-
breza, tanto mais que, em geral, conforme mostrado, as políti-
cas redistributivas, qualificadas com desprezo de populistas
(Dornbush et alii, 1991), por serem significativas de uma inter-
venção do Estado intempestiva por razões eleitoreiras, levam
no sentido inverso aos objetivos pretendidos? O livre comércio
não é sinônimo de abertura, o Estado não está diante do mer-
cado num jogo de soma nula. Ele pode participar da constitui-
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ção do mercado, os efeitos redistributivos podem frear firme-
mente a queda da pobreza. O exemplo da China desde o fim
dos anos 1990 confirma o desafio. Esses “jeitinhos” teóricos
são contestáveis, do ponto de vista teórico e econométrico.

O estudo de longas séries, mesclando vários países situa-
dos em níveis de desenvolvimento diferentes, tem um interesse
definido. Malgrado a utilização às vezes judiciosa dos “efeitos
fixos” e das últimas técnicas econométricas, seu interesse é
limitado. De fato, parece mais interessante analisar inicialmente
e conjuntamente os ciclos do crescimento do PIB e da pobreza.
Ou seja, o estudo dos ciclos em primeiro lugar e das tendênci-
as em segundo é mais rico em informações sobre as causas da
evolução da pobreza em um sentido ou outro do que aquele
que começa pela pesquisa da tendência. 24  É raro encontrar
fases de alta volatilidade e de forte crescimento; é um pouco
mais freqüente observar períodos mais ou menos longos de
forte volatilidade e de crescimento fraco. As duplas “forte cres-
cimento e fraca volatilidade” e “fraco crescimento e fraca vola-
tilidade”, em períodos mais ou menos longos, são bem mais
freqüentes. Podemos acrescentar, enfim, que a amplitude das
flutuações tem efeitos mais complexos que o nível da taxa de
crescimento e que esses efeitos podem ser contrariados pela
existência de outras causas; é possível, assim, observar fases
de forte crescimento e de fortes flutuações (não confundir com
a volatilidade, pois esta é mensurada pela diferença tipo das
taxas de crescimento de um dado período). Com exceção da
Argentina, parece que as economias latino-americanas se si-
tuam nesse caso de figura desde o fim da crise dos anos 1995
(devido ao efeito “tequila”).

Os ciclos do crescimento do PIB confrontados aos da pobre-
za questionam precisamente por que um não reduz o outro por
uma simples translação homotética. O crescimento pode se
acelerar ou desacelerar; pode ser positivo ou negativo. Mas a
evolução da pobreza pode não ser “em fase”. Pode-se, com
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efeito, distinguir períodos diferentes, nos quais o crescimento é
pro-poor, ou seja, quando a queda do índice de pobreza se re-
aliza a uma taxa de crescimento superior à taxa de crescimen-
to do PIB; é trickle down 25 , quando o índice de pobreza cai a
uma taxa inferior à do PIB; ou, enfim, empobrecedor, “misera-
bilista”, quando um crescimento positivo, ou mais geralmente
negativo, provoca aumento do índice de pobreza26  (H

1
).

Essa abordagem é aprofundada se levarmos em considera-
ção outros índices de pobreza: as evoluções comparadas das
taxas de crescimento do PIB e os índices que mensuram a pro-
fundidade da pobreza (H

1
) e as desigualdades entre os pobres

(H
2
), rico em lições. Observa-se assim, em geral, que quando

uma crise econômica sobrevém as desigualdades aumentam e
que, na falta de uma política orçamentária anticíclica que per-
mita um aumento substancial das despesas sociais, uma que-
da absoluta do PIB corresponde a uma elevação mais que pro-
porcional do índice de pobreza, ao aumento da profundidade
da pobreza e da desigualdade entre os pobres. Tal foi o caso do
México em 1996, sucedendo a crise de 1995 (Lopez-Calva,
2004)27  e, em parte, da Coréia. Segundo Kakwani et alii (2004),
em seguida à crise de 1997-1998 os pobres beneficiaram-se de
um melhoramento em suas rendas durante a retomada: o índi-
ce de pobreza caiu de 19% em 1998 para 13% em 1999; mas os
pobres se beneficiaram desse crescimento menos do que os
não-pobres. Tal crescimento foi do tipo trickle down. Entretan-
to, entre os pobres, em seguida a uma política social ativa, as
desigualdades diminuem.

A fim de medir os efeitos do crescimento sobre a pobreza,
Kakwani et alii (2004) elaboraram um indicador interessan-
te. Vimos que o regime de crescimento não é neutro do pon-
to de vista distributivo e que a evolução do PIB pode ser dife-
rente daquela do índice de pobreza. A idéia básica desses
autores consiste, então, em definir uma taxa decrescimento
hipotética (poverty equivalent growth rate, ou PEGR) do PIB
correspondente a um crescimento neutro do ponto de vista
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distributivo: se essa taxa ultrapassa aquela observada, o
crescimento é pro-poor, pois está acompanhado de uma di-
minuição das desigualdades; se ela é inferior, mas continua
positiva, o crescimento é do tipo trickle down (o índice de
pobreza cai, mas as desigualdades aumentam); por fim, se
a taxa é negativa e inferior àquela observada, temos então
um crescimento “empobrecedor”.

A análise do exemplo coreano é interessante: de 1990 a 1996
o crescimento, no conjunto, foi do tipo pro-poor: os índices de
pobreza baixam mais rapidamente que o aumento do PIB. As
desigualdades diminuem no conjunto da população – com o
coeficiente de Gini passando de 29% em 1990 para 27% em
1996, segundo Kakwani 28 ,  mas também entre os pobres e a
profundidade da pobreza baixa. Em 1997-1998, com a crise, a
situação muda radicalmente e presenciamos uma fase “empo-
brecedora”: o índice H

0
 cai a uma taxa superior à do PIB, a

profundidade da pobreza cresce ainda mais rapidamente e as
desigualdades entre os pobres crescem fortemente. No período
que se segue, o índice H

0
 é ligeiramente inferior às taxas de

crescimento do PIB e o crescimento é trickle down desse ponto
de vista. Mas, graças à política social ativa colocada em vigor,
ele é pro-poor se nos referimos aos dois outros índices.

O exemplo da Coréia
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Efeito distributivo

Efeito crescimento

O caso da Colômbia analisado por Nunez et alii (2005),
seguindo a mesma metodologia, difere claramente do caso
da Coréia. O efeito resultante das desigualdades é bem mais
importante. Percebemos, de fato, que a curva crescimento
observado é freqüentemente acima daquela do PGER e que
essa última é freqüentemente inferior a 0%. O índice de pobre-
za fica em um nível elevado, o efeito distributivo suplanta fre-
qüentemente o efeito crescimento, como podemos observar
nos gráficos construídos por Nunez et alii, sobretudo nos pe-
ríodos 1997-1998 e 2000-2002.

Gráfico 8 - Colômbia: crescimento
observado e crescimento hipotético (PGER)

Gráfico 9 - Modificações do índice devidas
ao crescimento e aos efeitos redistributivos
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Desde então, o índice de pobreza não baixou: de 51% em
1996, ele passa a um pouco mais de 53% em 2004, depois de
ter caído quatro pontos de 2002 a 2003 graças a um forte cres-
cimento pro-poor. Se o crescimento tivesse sido neutro, o índi-
ce de pobreza teria passado de 51% em 1996 para 37% em
2004. Isso mostra como as fases de crescimento empobrece-
doras foram grandes no período.

Gráfico 10- Índice de pobreza com “crescimento
observado” e crescimento hipotético neutro (PGER)

3.2. A vulnerabilidade dos
pobres à volatilidade da economia

Antes de abordar essa importante questão, convém fazer
duas observações prévias: uma sobre a taxa de crescimento,
outra sobre sua volatilidade.

A taxa de crescimento é um dado que resulta de determina-
ções diferentes, segundo os países e as épocas. Por isso, é im-
portante analisar os diferentes modos de crescimento e, as-
sim, ir além da única medida macroeconômica. O Chade não
pode ser comparado aos Estados Unidos, nem o Brasil à Fran-
ça, apenas por suas taxas de crescimento. Os setores respon-
sáveis por esse crescimento - externo ou interno - seja o con-

Crescimento observado

Crescimento neutro
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sumo dos bens duráveis ou o de bens não duráveis, o investi-
mento ou as exportações, diferem de país para país e também
no tempo. Em cada caso, os efeitos distributivos do cresci-
mento são diferentes. Produzir bens duráveis ou bens de capi-
tal não requer a mesma qualificação da mão-de-obra e, por-
tanto, o mesmo espectro de salários da produção de bens de
consumo não duráveis. Compreende-se, então, que, para uma
mesma taxa de crescimento, os efeitos sobre o emprego, a
qualidade do emprego e, enfim, o nível de vida dos pobres pos-
sam ser diferentes segundo a relevância de tal ou qual setor.
As passagens da linha de pobreza são mais ou menos signifi-
cativas – tendo em conta a profundidade da pobreza – confor-
me a importância e a regularidade da taxa de crescimento mas,
também, de acordo com os efeitos distributivos específicos a
um ou outro modo de crescimento.29

A forte volatilidade do crescimento tem por origem o modo
como se saiu da crise de hiperinflação dos anos 1980. A crença
era de que a liberalização repentina e de grande amplitude da
quase totalidade dos mercados deveria conduzir não somente
ao fim da hiperinflação, o que foi realizado, mas também a
uma retomada forte e durável do crescimento, o que não foi o
caso. O raciocínio poderia se resumir ao seguinte encadeamen-
to: liberalização, crescimento, redução da pobreza. Nesse caso,
os efeitos redistributivos eram ignorados ou subestimados. Com
raras exceções, próximas e por breves períodos, o crescimento
elevado não se verificou. A volatilidade do crescimento era,
enfim, e, sobretudo, profundamente subestimada.

Na América Latina, a pobreza persiste em um nível elevado,
diferentemente do que se verifica em numerosas economias
asiáticas. Melhorias marginais podem ser percebidas, como
por exemplo: a diminuição da desnutrição infantil, a amplia-
ção da expectativa de vida, a maior escolaridade, mas as per-
turbações macroeconômicas agravam persistentemente a si-
tuação das camadas modestas e pobres e os efeitos positivos
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que poderiam ter os programas alvos de luta contra a pobreza
são mais ou menos alterados pela volatilidade do crescimen-
to. É conveniente procurar também as razões dessa volatilida-
de já que ela está na origem das dificuldades para se reduzir
significativamente a pobreza.

Por que essa incapacidade de reduzir definitivamente a
pobreza? Por que existe uma grande vulnerabilidade dos po-
bres aos ciclos econômicos? Por que o crescimento é tão
instável? A ordem das respostas importa. Não se pode res-
ponder à primeira pergunta ignorando a segunda, nem res-
ponder a esta esquecendo a terceira. Inversamente, respon-
der em primeiro lugar à terceira questão permite responder à
segunda e depois à primeira. Essa abordagem possibilita não
se parar no ponto impiedoso do tudo o que é preciso fazer.
Cabem interrogações acerca das razões que explicam as di-
ficuldades em reduzir a pobreza e designar os obstáculos
sociopolíticos a superar para que as medidas sejam toma-
das. Freqüentemente, é mais interessante, nas ciências so-
ciais, utilizar o raciocínio ao contrário.

A cada modo de crescimento corresponde uma fragilidade e
a das economias latino-americanas é particularmente elevada
e específica. Conforme as maneiras de negociar as limitações
internacionais, o crescimento pode ser mais ou menos volátil
tanto em termos de competitividade como de circulação dos
fluxos de capital, porque a volatilidade depende do tipo de cres-
cimento. Analisemos, portanto, em primeiro lugar essa insta-
bilidade e, em seguida, sua relação com a vulnerabilidade.

A volatilidade
Nos paises asiáticos, o crescimento é pouco volátil. Forte

em extensão e fraca em duração, a crise do fim dos anos 1990
constitui uma exceção. Contudo, a situação é diferente nas eco-
nomias latino-americanas onde o crescimento tem sido parti-
cularmente volátil (ver boxe 2). Se nos concentramos no perío-
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do que vai de 1995 aos dias de hoje, observaremos uma crise
com o efeito “tequila” pronunciado no México e na Argentina
(mais de dez pontos de diferença no PIB), crise novamente em
1998, dessa vez, sobretudo no Brasil e na Argentina, ainda na
Argentina, crise de 1998 a 2002, com um “mergulho na fossa”
em fins de 2001, desaceleração séria do crescimento no Méxi-
co, no Brasil e na maior parte das economias latino-america-
nas em 2002. Mas, como já sublinhamos, a volatilidade no
decênio de 1990 é, em média, mais fraca do que a verificada no
decênio anterior. Ela se inscreve numa tendência ligeiramente
crescente, o que não é o caso da década “perdida” (os anos
1980, de fortíssima inflação e crescimento em geral negativo)
quando a tendência é mais ou menos francamente orientada à
baixa. Sua origem e sua especificidade são igualmente diferen-
tes. Em um caso, está ligada ao serviço da dívida a partir dos
próprios recursos desses países e, no outro, é gerada pela ele-
vada dependência financeira, específica das novas formas de
crescimento colocadas juntamente com a saída das crises de
hiperinflação. As flutuações, mais que a mediocridade do cres-
cimento, explicam a vulnerabilidade particularmente elevada
de que sofrem os pobres.

Forte vulnerabilidade e resistência à
baixa da pobreza na América Latina
Poderíamos decerto pensar que os períodos de crise teriam

apenas um efeito baixista sobre a média da taxa de crescimen-
to de tal modo que a redução da pobreza seria menos elevada
que aquela ocorrida se o crescimento tivesse sido mais eleva-
do. Isso porém seria um erro. Realmente, a flutuação do PIB
não é acompanhada de uma flutuação invertida da pobreza:
quando o crescimento baixa, os pobres são afetados de uma
maneira mais que proporcional por esta baixa, e quando este
sobe, o nível de pobreza permanece estável, isto, quando não
piora durante um período mais ou menos longo, em decorrên-
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cia dos efeitos redistributivos em curso. As razões freqüente-
mente utilizadas para explicar essas evoluções são conheci-
das: a crise é o momento em que os setores pouco competiti-
vos são reestruturados, as empresas são eliminadas ou trans-
formadas, as condições de trabalho colocadas em questão.

Diferentemente das  retomadas “mecânicas” pela renova-
ção dos estoques, a saída da crise exprime um retorno em di-
reção a melhores condições de valorização do capital, graças
a equipamentos novos e mais eficientes, mas, sobretudo num
primeiro momento, devido à introdução de novas formas de
organização do trabalho, de uma queda do nível de emprego e
de uma “moderação” salarial. O ciclo da produção volta a cres-
cer, os lucros aumentam, o que, afinal, pode alimentar a con-
corrência, a mobilização e a recuperação dos salários. A defa-
sagem entre a evolução da produção e dos salários é explicada
pela não correspondência dos ciclos do PIB e das mobiliza-
ções. Tal ocorre também para as defasagens entre os ciclos do
PIB e da pobreza, por uma razão simples: a pobreza não vem
da falta de emprego, mas do próprio emprego, da sua natureza
e das condições de sua remuneração. Em países onde não existe
auxílio-desemprego, os pobres não podem ficar desemprega-
dos. Logo, nós os encontramos em empregos menos qualifica-
dos, freqüentemente informais, remunerados ou não.

Entretanto, esta explicação não basta. Na América Latina,
a crise dos anos 1990-2000 não decorre, ou decorre apenas
parcialmente, de sobreinvestimento e de uma consecutiva de-
terioração das condições de valorização do capital. Ela resul-
ta, com mais freqüência, da fortíssima vulnerabilidade finan-
ceira desses países. A fim de prevenir uma fuga de capitais, os
governos aumentam desmedidamente as taxas de juros, o que
automaticamente eleva o serviço de sua dívida interna e preci-
pita a recessão, ou mesmo a crise. O fracasso dessa política se
manifesta por uma desvalorização brutal, imediata, pela re-
tomada da inflação30 , por um maior peso da dívida externa e
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do seu serviço, expresso em moeda local e, sobretudo, leva os
governos a apelar para o Fundo Monetário Internacional, ou
seja, a cortar os gastos públicos no momento em que as des-
pesas a título de serviço da dívida aumentam consideravel-
mente. Automaticamente, isso significa que os outros gastos
públicos devem baixar ainda mais se o governo respeita as
diretrizes do Fundo de procurar reduzir seu déficit público. Es-
sas medidas aprofundam a crise: isso afeta, sobretudo, os
mais desprovidos.

Tais trajetórias podem ser representadas pelo gráfico se-
guinte: a curva A representa a evolução do PIB; a curva B, a
evolução da extensão da pobreza. A curva B atinge um pata-
mar – no melhor dos casos – durante um tempo “t” enquanto a
curva A é novamente crescente.

Gráfico 11 - Evoluções contrastadas
do PIB (A) e da amplidão da pobreza (B)

Fonte: Pierre Salama

A redução temporária dos gastos sociais agrava a situação
dos mais desprovidos. A retomada acontece sobre a base des-
sas deteriorações; se a retomada dos gastos sociais é tardia, a
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situação tarda a melhorar para as camadas mais pobres.
Esse fenômeno d’hysteresis31  se explica, essencialmente, pela

acentuação das desigualdades durante a crise, crise cujos efei-
tos são multiplicados em relação aos países desenvolvidos em
razão da frágil proteção social da maior parte da população.
Os serviços públicos, entre os quais a educação e a saúde, so-
frem particular redução de gastos visando reencontrar o equilí-
brio orçamentário. Conseqüentemente, a duração média da
escolaridade cai e sua qualidade também. Além disso, as cri-
anças pobres freqüentam menos assiduamente a escola e tra-
balham mais. A busca de atividades visando à sobrevivência
no curto prazo, necessária por conta da crise, a pior qualidade
da educação, o menor tempo de permanência na escola, a re-
duzida proteção sanitária e a nutrição mais precária diminu-
em, em certos casos de maneira irreversível, a capacidade de
se sair da pobreza quando ocorre a retomada da economia.

Boxe 2 - Uma política de taxa de juros
elevadas no Brasil para além da crise financeira
que pesa sobre as possibilidades de aumentar
os gastos sociais. Por quê?
A chegada de Lula ao poder deixava augurar uma ruptura franca com a

política econômica seguida por seu predecessor: mais política social e

mais resistência às “recomendações” do FMI. É uma continuidade que se

pode observar: o governo brasileiro vai além das recomendações do FMI,

ao elevar o excedente primário, isto é, o excedente das receitas sobre os

gastos orçamentários excluídas as despesas com juros sobre as dívidas

públicas. Em uma economia que permanece relativamente fechada, a re-

dução dos gastos públicos, à exceção daqueles efetuados a título da dívi-

da, tem efeitos negativos sobre a atividade econômica. Vimos que uma

recessão econômica é acompanhada por um aumento das desigualdades

e um crescimento da pobreza mais ou menos importante. A essa política

orçamentária, fazendo pouco caso dos programas sociais – inclusive o

famoso plano de luta contra a fome, bem “vendido” no exterior e bem

recebido pelos pobres, mas muito modesto em porcentagem do PIB – acres-
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centa-se uma política monetária fortemente restritiva. Em geral espera-se

que as taxas de juros internas alinhem-se às taxas externas, decididas

pelos mercados financeiros internacionais. No Brasil, ocorre o inverso.

Embora sob o risco de sermos um pouco técnicos, relembremos que, teo-

ricamente, existem duas maneiras para o Estado tomar empréstimos: ou o

país emite títulos nos mercados financeiros internacionais e paga por eles

a taxa de juros norte-americana mais uma gratificação de risco (o spread

justificado pelos riscos em que se incorre: depreciação da moeda, risco de

não pagamento) ou fixa taxas atrativas na esperança de que os capitais

estrangeiros cheguem. Na prática, a emissão de títulos no exterior e a

fixação de suas taxas no interior do país servem, entre outras coisas, para

fazer empréstimos com vistas a financiar o serviço da dívida interna e

externa e a desestimular os capitais a sair do país e, muito pouco, para

atrair os capitais estrangeiros. Essas duas taxas de juros deveriam tender

a convergir e, no caso do Brasil, a baixar na medida em que a gratificação

de risco caiu consideravelmente (1.600 pontos na véspera de Lula assumir

o poder – isto é, 16 pontos a acrescentar à taxa de juros norte-americana

próxima a zero – para menos de 400 pontos, hoje). Ora, é o inverso que se

observa, e esta é a “originalidade” da política econômica seguida pelo

Brasil: a taxa de interesse interno permanece em um nível extremamente

elevado (em torno de 11 a 12% em termos reais), taxa que é preciso multi-

plicar por três, ou mesmo quatro, para ter uma idéia das condições de

empréstimo das empresas e dos domicílios. Essa taxa interna sobrecarre-

ga pesadamente o serviço da dívida interna da União e dos estados e limita

tão mais fortemente as outras despesas que se busca um grande exceden-

te primário, ainda mais elevado do que o exigido pelo FMI. O serviço da

dívida interna e externa gira em torno de 7% do PIB – depois de ter chegado

aos 10% –  e ocupa largamente o primeiro lugar no orçamento, à frente de

despesas com educação e saúde. Por que esse paradoxo já que seu custo

é extremamente elevado em termos de crescimento e de degradação das

políticas sociais? Quanto mais importante em porcentagem do PIB é o

excedente primário, mais distante fica a ameaça inflacionária e mais refor-

çada é a credibilidade do Brasil junto dos mercados externos. Quando o

spread baixa, os encargos da dívida externa diminuem. Se a confiança é

retomada captam-se mais facilmente os capitais e a tendência da moeda

é a revalorização (o que reduz também os encargos sobre a fração da

dívida interna indexada ao dólar). As condições de empréstimo no exterior
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são mais favoráveis com a queda da taxa de juros e o reembolso menos

oneroso em moeda nacional com a valorização do Real. Mas, ao contrário,

quanto mais elevadas são as taxas internas de juros, maior o interesse dos

bancos em comprar títulos do Tesouro emitidos pelo Estado em detrimen-

to dos créditos para empresas; menos as empresas tomam empréstimos,

mais difíceis se tornam as condições de uma recuperação econômica du-

rável e estável. Mais difícil ainda é reduzir a pobreza quando a polarização

das riquezas se acentua a partir de um nível de desigualdades já extrema-

mente elevado.

Para além da suposta sinceridade dos inúmeros e genero-
sos discursos convém lembrar que segundo estudos (Hicks e
Wodon, 2001) realizados em sete países (Argentina, Chile, Bo-
lívia, Costa Rica, México, Panamá e República Dominicana)
pode-se, certamente, observar uma elasticidade das despesas
sociais em relação ao PIB superior a um durante as fases de
crescimento, mas ela é ainda menor nas fases de recessão.
Trata-se aqui apenas dos gastos sociais em geral32 . Assim,
como ressaltam os autores, quando o PIB per capita decresce
em um ponto, as despesas por pessoa pobre baixam em dois
pontos. Pode-se estimar que esta queda deva-se em parte à
diminuição do PIB per capita e em parte ao aumento do núme-
ro de pobres decorrente da crise.

É esta pronunciada volatilidade do crescimento que explica
a incapacidade para se reduzir de maneira significativa a ex-
tensão e a profundidade da pobreza. Logo, não basta desfiar
as medidas sociais desejáveis para aliviar o sofrimento dos
pobres, seja aumentando seu nível de vida (redistribuição mo-
netária), seja melhorando suas capacidades para sair do alça-
pão da pobreza (aumento das despesas públicas em saúde,
educação, habitação e infra-estrutura) que, certamente, toma-
das uma a uma poderiam ser eficazes à condição de que se-
jam, também, produto da participação dos pobres nas deci-
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sões e que terminem como um ato de caridade, reduzindo os
pobres a uma posição de passividade33 . É preciso questionar-
se por que elas não são tomadas à altura em que deveriam ser
para compensar os efeitos perniciosos da volatilidade do cres-
cimento sobre o nível de vida dos pobres e das camadas mais
baixas, por que elas não podem ser tomadas, salvo algumas
entre elas, excepcional e ocasionalmente.

A comparação com os países asiáticos é rica em lições:
não existe um único modo de inserção na economia mundial,
abertura não significa necessariamente livre comércio, uma po-
lítica orçamentária mais ativa é possível. O grau de volatilida-
de depende do regime de crescimento escolhido. Com regimes
de crescimento diferentes é possível uma menor volatilidade e
uma política social pro-poor é possível, notadamente nos perí-
odos de crise. É isto o que mostra a análise que apresentamos
da Coréia durante a crise.

A curva (B) do gráfico 11, representando a evolução da ex-
pansão da pobreza, pode ser modificada ex post pelo jogo de
uma política social adaptada à volatilidade do regime de cres-
cimento. Dois tipos complementares de intervenção podem
assim ser definidos: o primeiro consistiria em distribuir rendas
aos mais pobres por meio de uma reforma fiscal. Por razões de
equidade este tipo de intervenção parece desejável34 . Ela é útil:
não faz muito tempo tal distribuição suscitava oposições polí-
ticas e “agitava” os mercados que procuravam impedi-la com
a ajuda da especulação sobre o câmbio. Depois, com a ajuda
de estatísicas, percebeu-se que seu custo em termos de por-
centagem do PIB não é muito elevado e que o efeito político,
sobretudo junto aos mais desprovidos, é maior. Assim o pro-
grama Bolsa Família, lançado pelo presidente Lula no Brasil,
corresponde a menos de 0,4% do PIB, enquanto o serviço das
dívidas públicas, interna e externa, flutua entre 7% e 10% do
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PIB, serviço que participa fortemente do enriquecimento relati-
vo e absoluto dos 10% mais ricos da população. O segundo
tipo de intervenção consiste em melhorar as “capacidades” dos
pobres para emergir da pobreza, decidindo por uma política
audaciosa de despesas sociais com respeito à saúde e à edu-
cação. Certamente, tais medidas teriam pouco efeito a curto
prazo se limitamos a medida da pobreza aos critérios monetá-
rios (linha da pobreza), salvo que elas permitiriam atenuar os
efeitos de uma miséria crescente sobre a saúde dos pobres,
evitando que esta se deteriore ainda mais. Seus efeitos a mé-
dio e longo prazo são mais conseqüentes, pois, ao aumentar
as “capacidades”, eles autorizam maior mobilidade social e
oferecem probabilidade superior para se sair da pobreza, seja
ela definida segundo critérios monetários ou critérios mais
qualitativos (necessidades básicas satisfeitas, ou o indicador
de pobreza humana do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD).

Seguindo essa linha de pensamento poderia ser decidido,
por exemplo, que as despesas sociais aumentam em dois pon-
tos quando o crescimento cai em um ponto. Ou indexar o
crescimento dos gastos sociais àqueles do serviço das dívi-
das interna e externa do Estado. Assim, durante uma crise,
as variáveis de ajustamento não deveriam mais ser a taxa
de juros e a redução das despesas públicas para obter um
apoio das instituições internacionais mas, ao contrário, um
aumento das despesas sociais para amortizar os efeitos ne-
gativos da crise sobre as camadas mais vulneráveis e favo-
recer a mobilidade social.

PIERRE SALAMA
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NOTAS

1Eles podem, no entanto, ser instrutivos. Ver, por exemplo, o estudo de Fay M. e Morrison

M. (2005).

2 Vários estudos analisam igualmente o papel da abertura comercial (redução das tari-

fas, eliminação de cotas e de autorizações administrativas, redução das subvenções às

exportações), da estabilidade macroeconômica, da flexibilização do mercado de traba-

lho, da entrada de investimentos estrangeiros diretos, na redução da pobreza. Em geral,

eles concluem que a liberação dos mercados é a melhor via para a redução da pobreza.

Para uma apresentação ortodoxa sobre o papel desses diferentes fatores, ver Hoekman

B. et alii (2002).

3Para uma exposição sobre técnicas de medição da pobreza e sua discussão, ver Destre-

mau e Salama (2000).

4Outros indicadores não levam em consideração as rendas recebidas, mas procuram

avaliar a satisfação das necessidades consideradas essenciais para a reprodução do indi-

víduo ou da família. Trata-se das “necessidades básicas satisfeitas”. Se elas não são

satisfeitas, o indivíduo, ou sua família, é considerado pobre. Diz-se então que a pobreza

é estrutural. Utilizando abordagem semelhante o PNUD desenvolveu um método que

permite comparar os países e os classificar: a pobreza é dita não monetária e o indicador,

designado como indicador de pobreza humana.

5 Sobre esse assunto, ver Wade R. (2002). O autor ressalta que as amostras dos países

utilizadas para medir a renda dos pobres diferem segundo as pesquisas.

6Estas exprimem os códigos de valor transmitidos de geração em geração, mais ou

menos deformados pela inserção geralmente brutal dos indivíduos no mercado mais,

ou menos, globalizado.

7Segundo a feliz expressão de Bourguignon (2004).

8Neste nível de análise, acrescentar a volatilidade do crescimento à variação das desigual-

dades como fatores explicativos da evolução da pobreza seria uma contagem dobrada. É

certo que quanto maior a volatilidade, mais os efeitos positivos sobre a pobreza são

minimizados. Dito de outro modo, para uma mesma taxa de crescimento médio anual, o

país que tem maior regularidade em seu crescimento beneficia-se com uma redução de

seu nível de pobreza superior àquele cujo crescimento é mais volátil. Acrescentar esse

fator nesse nível de análise seria, entretanto, dupla contagem com a evolução da distribui-

ção dos rendimentos, pois o efeito negativo de histerias sobre a pobreza, quando a
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volatilidade é alta, traduz-se por uma variação das desigualdades já considerada. Tratare-

mos adiante dessa questão.

9O coeficiente de Gini é um indicador das desigualdades relacionado às porcentagens da

população e do rendimento distribuído. População e rendimento formam os dois lados de

um quadrado. Se, por exemplo, 5% da população recebem 5% dos rendimentos, 10%

recebem 10%, etc, obtém-se uma distribuição dos rendimentos absolutamente igual. Ela

corresponde à diagonal do quadrado. A distribuição dos rendimentos é, na realidade, mais

ou menos desigual segundo o país: 10% da população recebem 5% dos rendimentos, 20%

recebem 9%, etc, por exemplo.  Obtém-se assim uma linha que reflete essa distribuição e

que recebe o nome de curva de Lorentz. A superfície entre essa linha e a diagonal, trazida

à metade da superfície do quadrado, constitui um indicador das desigualdades, chamado

de Gini. Quanto mais a curva de Lorentz se aproxima da diagonal, menor é a superfície

ocupada entre essa curva e a diagonal e menor o índice de Gini e vice-versa. Compreende-

se também que a superfície ocupada entre a curva e a diagonal pode ser produzida por duas

curvas de Lorentz de diferentes curvaturas. Isso significa que um mesmo grau de desi-

gualdade pode indicar situações diferentes e que é necessário, então, recorrer a outros

indicadores mais precisos.

10A passagem de uma economia hiper-inflacionária para uma economia com baixas taxas

de inflação no início dos anos de 1990 se traduz em uma diminuição das desigualdades

cujo efeito é uma redução, às vezes significativa, da extensão da pobreza.

11Os testes são feitos a partir de um painel de uma centena de países desenvolvidos e em

desenvolvimento e comparam o rendimento médio do primeiro quinto da população –

onde a probabilidade de se encontrar pobres é muito grande – com o rendimento médio do

conjunto da população. Os rendimentos, assim como as variáveis explicativas, são ob-

servados em dois períodos com pelo menos cinco anos de diferença entre um e outro. Há

mais de 300 observações.

12Lembremo-nos que se está comparando o rendimento médio do primeiro quinto, em

que a probabilidade de encontrarmos pobres é muito grande, com o rendimento médio da

população tomada em conjunto. Ver nota 11.

13Considerar os efeitos fixos não é suficiente, como ressaltam Cling et alii

(2004), pois nos países desenvolvidos em certos momentos essas institui-

ções são constitutivas da renda dos pobres (uma política pro-poor é mais

fácil de se colocar em andamento nos países desenvolvidos em período de

crise do que nos países em vias de desenvolvimento).                                                                                                                                                                                                                                                                
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14Nos trabalhos mais recentes, Barros, Henriques e Mendonça (2000) mostram que

para reduzir a pobreza de 12,5 pontos no Brasil, seria necessário um crescimento

de 4% a cada ano durante dez anos sob a condição de que o perfil dessas desigual-

dades não seja afetado.

15Tais como reformulados por Williamson (2000).

16É interessante registrar a ausência de acordo entre os economistas do FMI e numerosos

economistas ortodoxos sobre este ponto: o FMI preconiza uma liberalização da conta

capital e economistas como Mc Kinon vêem aí um perigo – para uma apresentação do

debate entre os economistas partidários do big bang e aqueles inclinados a medidas

gradualistas, ver Salama e Valier (1994, cap.6). Igualmente observa-se a existência de

desacordo acerca da taxa de câmbio: ao longo dos anos 1990 o FMI apóia a manutenção

de uma política de câmbio fixa (anunciar o câmbio flexível para sair da inflação poderia ter

um impacto negativo sobre a credibilidade das medidas tomadas; contrariamente, o

abandono de uma possibilidade de regulamentar os fluxos de capitais quando os câmbios

são fixos é no mínimo perigoso, quando o afluxo de capitais é brutal tanto em um senso

como em outro, como demonstrou o exemplo extremo da Argentina). Já a maior parte

dos economistas ortodoxos inclina-se para taxas de câambio flexíveis; foi preciso “espe-

rar” a crise financeira do fim dos anos de 1990 para o regime de câmbio flexível ser

preconizado.

17Este plano visa ajudar famílias de renda mensal inferior a R$ 75,00 por pessoa, ou seja,

aproximadamente 34 dólares americanos, bem próximos da linha da indigência (pobreza

extrema) definida pelo Banco Mundial e muito abaixo da linha da pobreza definida pelo

Dieese (375 reais). Em 2005, oito milhões e quatrocentos mil famílias receberam através

desse programa entre 45 e 90 reais por mês. Como previsto, o Bolsa Família deverá se

expandir e abranger um número maior de famílias.

18 Na China as camadas médias enriquecem; na América Latina dois terços delas empo-

brecem relativamente, como veremos.

19 Os dados para a Bolívia, a Colômbia, o Panamá, o Paraguai e o Uruguai são calculados

a partir das cidades. Os dados da Argentina são calculados a partir dos dados obtidos para

a Grande Buenos Aires.

20Em geral distinguem-se nesses 20% os 10% mais ricos e os 10% seguintes, qualificados

como classes médias “altas”.
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21 Estimativas apuradas a partir de um teste econométrico em 17 paises latino-americanos

no período de 1990 a 2000, mas considerando em cada país períodos mais curtos, efetuado

a partir de pesquisas domiciliares significativas e comparáveis de país a país.

22 Um regime de crescimento predominantemente financeiro em geral acentua as desi-

gualdades entre o trabalho e o capital; um regime de crescimento aberto à concorrência

internacional, com pouca ou nenhuma intervenção do Estado, pode acentuar as desigual-

dades salariais; um regime de crescimento fundamentado no desenvolvimento da deman-

da das camadas intermediárias, modestas, e mesmo pobres, pode diminuir as  desigual-

dades (como, por exemplo, durante a primeira fase de substituição de importações leves),

se políticas redistributivas são postas em prática e se uma reforma agrária em favor dos

camponeses pobres é empreendida.

23 E para alguns, de uma redução das desigualdades que resulta de uma otimização na

alocação dos recursos permitindo uma especialização internacional com base nos cus-

tos comparativos.

24Por trás dessa observação há sérias interrogações sobre a pertinência econômica das

técnicas econométricas que privilegiam a pesquisa estática de séries em torno de uma

tendência linear, independentemente dos fenômenos econômicos que elas representam.

Não podemos desenvolver aqui esta questão complexa. Ver Dantes (2006).

25Preferiu-se conservar as expressões inglesas; a última é dificilmente traduzível e a

expressão “gota a gota” provavelmente a que mais se aproxima é, nesse caso, deselegante.

26 As elasticidades do índice de pobreza em relação ao PIB são superiores a 1 compreen-

didas entre 0 e 1, inferiores a 1. Ver Kakwani et alii (2004). Adotamos as definições deste

autor preferencialmente às utilizadas pelo Banco Mundial, que considera o crescimento

pro-poor se o índice de pobreza diminui qualquer que seja sua taxa. Nesse caso, basta que

a elasticidade seja superior à zero.

27Segundo a metodologia do Banco Mundial o índice de pobreza extrema (um dólar por dia)

passa de 9,9% na véspera da crise a 16,7% em 1996, diminuindo, em seguida, para 7,72%.

Para um estudo mais preciso dos efeitos da crise na Indonésia sobre os diferentes

indicadores da pobreza no país, ver Dhanani e Islam  (2002).

28Ligeiramente diferentes daquelas calculadas por ADB (op. cit).

29Pode parecer surpreendente que tenhamos lembrado essas banalidades. Teriam elas sido

esquecidas, esmagadas pelo rolo compressor do pensamento dominante durante tantos
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anos? Sem remontar a nossos grandes clássicos, essas relações foram magistralmente

mostradas pela corrente estruturalista da Cepal. Lembremos, por exemplo, a análise da

concentração horizontal e depois vertical das rendas quando o crescimento ocorria pela

substituição de importações leves ou pesadas e do raciocínio dos estagnacionistas sobre

a não correspondência das dimensões da oferta e da demanda em suas dinâmicas, para

analisar a evolução da rentabilidade do capital em setores dinâmicos.

30Contrariamente ao que acreditavam os vários governos, justificando a não desvaloriza-

ção “a frio”, a inflação foi de curta duração e pouco importante.

31Expressão em latim que significa que o efeito perdura durante algum tempo após sua

causa desaparecer.

32Essas avaliações podem parecer otimistas quando vemos a diferença que pode haver

entre despesas orçamentárias e despesas executadas, sobretudo quando está pactuado

que uma fração dessas despesas será “desviada” para outros subsídios, como é feito

explicitamente no Brasil.

33A participação dos pobres na superação de sua condição é essencial (democracia

participativa) e se ela não se realiza, a passividade constitui um obstáculo à melhoria de

sua situação.

34Apesar de freqüentemente ter-se destacado esses efeitos potenciais perversos (ver Bour-

guignon 2000, e, para uma posição diferente, Valier 2000).
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Un des faits saillants de « l’histoire récente de la pauvre-
té » en Amérique latine depuis le début des années quatre vingt
dix est la difficulté à réduire de manière significative l’ampleur
et la profondeur de la pauvreté. Pourtant avec la fin des hype-
rinflations et la reprise de la croissance, on aurait pu s’attendre
à une réduction substantielle et surtout durable de la pauvreté.
Le retour à une relative stabilité des prix a certes provoqué dans
un premier temps une réduction sensible de la pauvreté, mais
celle-ci a été de courte durée et s’explique fondamentalement
par les effets redistributifs qu’elle a produit, pour cette fois fa-
vorables aux catégories sociales les plus pauvres et les plus
modestes. Depuis, la pauvreté persiste à des niveaux élevés,
elle fléchit légèrement en période de forte croissance et aug-
mente lorsque la crise économique survient pour stagner lors
des premières phases de la reprise.

Pourquoi la pauvreté demeure-t-elle à un niveau si élevé en
Amérique latine et baisse-t-elle si rapidement en Asie dans un
premier temps et pourquoi est il si difficile que dans un second
temps, elle puisse continuer à baisser dans certains cas alors
que la croissance demeure très forte (Chine) ? Pourquoi y a-t-
il une grande vulnérabilité des pauvres aux cycles économi-
ques? Pourquoi la croissance est-elle si instable ?

 Très souvent les études sur la pauvreté énumèrent une série
de truismes1  : augmenter les dépenses de santé, développer

La baisse du niveau
de pauvreté: Succès

apparents en Asie, échecs
en Amérique Latine

PIERRE SALAMA
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l’enseignement, notamment primaire, donner davantage de

chances aux jeunes générations pauvres permettent de dimi-

nuer la pauvreté ; accroître les dépenses d’infrastructure faci-

litent un accès plus simple, moins coûteux à des bassins

d’emploi2  et à terme devrait conduire à une réduction de la

pauvreté. Force est de constater que cette énumération reste

relativement « lettre morte » en Amérique latine et les pro-

grès observés sont  très en deça de ce qui serait nécessaire,

faute de moyens financiers suffisants certes, mais aussi parce

que les régimes de croissance mis en place avec l’ouverture

exacerbée des économies produisent de fortes instabilités et

une exclusion importante.

La pauvreté persiste à un niveau élevé dans la plupart des

économies latino américaines avec cependant des améliorati-

ons qualitatives : moins de malnutrition des enfants, allonge-

ment de la durée de vie, scolarité plus importante par exemple.

Mais, des « perturbations macroéconomiques » aggravent

durablement la situation des couches les moins favorisées et

les effets positifs que pouvaient avoir des « programmes ci-

blés » de lutte contre la pauvreté sont profondément affectés

par la haute volatilité de la croissance. Aussi convient-il de

rechercher les raisons de cette volatilité puisqu’elle est à l’origine

des difficultés à réduire significativement la pauvreté que celle-

ci soit mesurée par le revenu ou approchée de manière qualita-

tive par des indicateurs non monétaires. Dans un premier temps,

nous exposerons d’abord une des techniques utilisées pour

mesurer la pauvreté3 , puis dans une première section, nous

analyserons les facteurs susceptibles d’agir sur la pauvreté et

enfin, dans une seconde section, nous étudierons la vulnérabi-

lité des pauvres aux régimes de croissance dominants et plus

particulièrement à sa volatilité.

LA BAISSE DU NIVEAU DE PAUVRETÉ: SUCCÈS
APPARENTS EN ASIE, ÉCHECS EN AMÉRIQUE LATINE
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1PROLÉGOMÈNES : MESURES DE LA PAUVRETÉ MONÉTAIRE

Les manières de mesurer la pauvreté dans les pays dits du

tiers monde et dans ceux du premier monde sont différentes, ce

qui rend les comparaisons difficiles. Dans les premiers, parmi

l’ensemble des indicateurs disponibles4 , on privilégie ici une

mesure fondée sur la possibilité d’acheter un panier de biens de

consommation et de services, permettant tout juste la repro-

duction. Il s’agit d’un indicateur de pauvreté dite absolue défi-

nissant une ligne de pauvreté. Dans les seconds, l’exception

des Etats-Unis et parmi une batterie d’indicateurs disponibles,

celui qui rend compte de la distribution des revenus est le plus

souvent utilisé. La pauvreté est dite alors relative : en deça de

50% du revenu médian, on est déclaré pauvre.

Considérons les pays en voie de développement et concen-

trons nous sur la pauvreté absolue. Les données nationales di-

ffèrent de celles fournies par la Banque mondiale. Les premiè-

res sont faites à partir d’enquêtes sur la composition d’un pa-

nier de biens de consommation permettant d’acquérir un cer-

tain niveau de calories. Converti en prix, ce panier indique le

niveau de revenu de stricte reproduction définissant la pauvreté

extrême. Multiplié par un coefficient dit d’Engel pour tenir comp-

te des besoins en logement, transport etc, on obtient un revenu

correspondant au seuil définissant la pauvreté. Si le revenu de

l’individu, ou du ménage, est inférieur à ce seuil, l’individu, ou

la famille, est désigné comme pauvre. L’indicateur H
0
 obtenu

mesure l’ampleur de la pauvreté. On peut calculer deux autres

indicateurs appartenant à la même famille: H
1
 mesure la pro-

fondeur (dite encore sévérité) de la pauvreté, H
2
 mesure les iné-

galités entre les pauvres. Ces trois indicateurs peuvent s’écrire :

H
?
 = 1/n ?  [(z - y

i
)/z] ?

PIERRE SALAMA
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z correspond à la ligne de pauvreté, y
i
 le revenu des pau-

vres, n la population et ? prend la valeur de 0, 1, 2. La som-

mation se fait de un à q : nombre d’individus ou de ménages

pauvres. Pour ? = 0, H
0
 mesure l’ampleur de la pauvreté

puisqu’il correspond mathématiquement au nombre de pau-

vres sur la population.

La Banque mondiale opère différemment. Elle considère que

sont indigents (pauvreté extrême) les individus qui reçoivent

moins d’un dollar/jour américain calculé à partir d’un taux de

change particulier, différent de celui des pays, dit de parité de

pouvoir d’achat (PPA). Ceux qui reçoivent moins de deux do-

llars/ jour PPA sont pauvres. Le classement des individus com-

me pauvres ou non pauvres et l’évaluation consécutive de

l’évolution des taux de pauvreté souffrent de manque de trans-

parence : certaines évolutions reflètent davantage les  chan-

gement des techniques d’évaluation, rarement précisées, que

le changement de situation réel5 .

Ces indicateurs souffrent de plusieurs défauts qui sont au-

tant de limites:  on ne prend souvent en compte que les revenus

monétaires, on fait fi des différents mécanismes de solidarité

non marchands, on ignore la subjectivité des individus qui peu-

vent se sentir pauvres lorsqu’ils ne peuvent faire face à leurs

obligations6 . C’est pourquoi ces indicateurs simples sont com-

plétés par une panoplie d’autres indicateurs cherchant à capter

la « diversité » de la pauvreté et les manières de la ressentir.

Comme on peut le constater dans les graphiques suivants,

les niveaux de pauvreté et d’indigence se maintiennent à des

niveaux élevés en Amérique latine et tendent à baisser, parfois

fortement dans plusieurs pays asiatiques.

LA BAISSE DU NIVEAU DE PAUVRETÉ: SUCCÈS
APPARENTS EN ASIE, ÉCHECS EN AMÉRIQUE LATINE
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Graphiques 1, 2, et 3 sur l’évolution de la pauvreté:

Note: Mesuré selon les enquêtes nationales. Pour l’Argentine,
les données sont relatives au Grand Buenos Aires. Les statisti-
ques sont établies pour les ménages et les données sont infé-
rieures à celles obtenue pour les individus. Par exemple pour
l’Argentine, l’ampleur de la pauvreté en 2002 est de 45% et va
s’élever à la fin de cette année à 50%.
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2. LE « TRIANGLE DE LA PAUVRETÉ » 7

L’exemple offert par les pays dits sous développés est inté-

ressant car il met en lumière deux phénomènes, présents dans

les pays développés mais souvent moins visibles : la crois-

sance véhicule souvent des inégalités croissantes, entre capi-

tal et travail, et au sein du travail depuis une vingtaine d’années ;

les lois du marché ne conduisent pas à une réduction de la

pauvreté lorsque la croissance est modeste et volatile (Améri-

que latine) et, dans le cas d’une très forte croissance, ses effets

positifs sont de plus en plus faibles lorsque les inégalités aug-

mentent fortement (Chine). La croissance ne conduit pas ipso

facto à une réduction de la pauvreté au même rythme. Dans le

pire des cas, une croissance modérée peut s’accompagner d’une

hausse de la pauvreté. Une crise provoque le plus souvent un

accroissement du taux de pauvreté, sauf si des politiques dites

« pro-poor » sont mises immédiatement en place pour con-

trecarrer ces effets négatifs.

 L’évolution de la pauvreté dépend au total de trois facteurs,

le taux de croissance, le niveau des inégalités et sa variation8 .

2.1. Un niveau élevé des inégalités

 Plus le niveau des inégalités est élevé, moins la croissance

diminuera la pauvreté: l’élasticité de la pauvreté par rapport à

la croissance est faible (voir graphique 4, cas B). Cette relation

s’explique facilement : la pauvreté est définie à un niveau ab-

solu (ligne de pauvreté). Si la profondeur est importante et les

inégalités entre les pauvres faibles, la croissance peut ne pas

avoir d’effets sur l’ampleur de la pauvreté pendant un certain
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temps même si les inégalités globales restent stables. Si la

profondeur et les inégalités entre les pauvres sont faibles, la

croissance aura des effets immédiats sur l’ampleur de la pau-

vreté (cas A). Si la croissance est inégalitaire (cas C), moins les

effets sur la pauvreté seront importants surtout si la profon-

deur de cette pauvreté est grande. De même, plus les inégalités

parmi les pauvres augmentent, moins les effets positifs de la

croissance sur l’ampleur de la pauvreté seront considérables

(cas D). Enfin, on peut considérer que plus la profondeur de la

pauvreté H
1
, plus les inégalités entre les pauvres H

2
 sont im-

portantes, plus la probabilité que les inégalités des revenus (per-

çus ici par l’ensemble de la population) sont grandes et déduire

donc la relation inverse entre le niveau des inégalités et

l’élasticité de la pauvreté au Pib.

Il est important cependant de noter dès à présent que les

mesures des inégalités comme celle fournie par le coefficient

de Gini9 , peuvent cacher des formes particulières de distributi-

on des revenus. Un même coefficient est compatible avec peu

ou beaucoup de pauvreté puisqu’on peut obtenir la même sur-

face entre la diagonale d’équipartition et la courbe de Lorentz

avec des courbes de Lorentz ayant des formes différentes. Avec

un même niveau d’inégalité, le pourcentage de pauvres peut

être important si l’enflure est vers le bas de la courbe, moins

important si celle-ci est située vers le haut. On peut donc avoir

des évolutions des inégalités qui peuvent ne pas être visibles

tant qu’on reste à ce niveau global.
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Graphique 4:
Ampleur, profondeur et inégalités parmi les pauvres selon

la croissance neutre et non neutre

En Amérique latine, le niveau des inégalités est très élevé :
le coefficient de Gini est de 0,639 au Brésil, 0,59 en Argentine,
de 0,52 au Mexique, de 0,55 au Chili, de 0,58 en Colombie (Ce-
pal, 2004), alors qu’il se situe à 0,36 aux Etats-Unis, 0,27 en
France selon l’Ocde à la fin des années quatre vingt dix. Les
coefficients de Gini sont en général beaucoup plus faibles en
Asie qu’en Amérique latine : 0,447 en 2001 en Chine, 0,432 en
Thaïlande en 2000, 0,443 en Malaisie en 1999, et en dessous
de 0,40 : 0,306 en Corée en 2003, 0,325 en Inde en 2000, 0,345
à Taiwan en 2003, 0,343 en Indonésie en 2002 par exemple
(ADB, 2005).
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Graphique 5

Sources: élaboré à partir des données de la Cepal (2004), de
l’Ocde (2003), de l’ADB (2005)

Nous avons vu que le coefficient de Gini donne une appréci-
ation utile mais grossière des inégalités. La comparaison de
deux Gini, le premier concernant 100% de la population et le
second les 90% de la population obtenu après avoir ôté les 10%
les plus riches, donne une idée plus précise de la forme prise
par les inégalités en Amérique latine.

  Les écarts entre les deux Gini sont particulièrement impor-
tants en Amérique latine par rapport à celui observé aux Etats
unis : le Gini des 100% est 40% plus élevé que celui des 90% au
Mexique et en Argentine, 42% plus fort au Brésil, 45% plus im-
portant en Colombie, 53% plus grand au Chili. Le coefficient de
Gini des 100% aux Etats-Unis est « seulement » supérieur d’un
peu moins de 9% à celui des 90%, chiffre qui paraît bien faible
lorsqu’on le compare à ceux observés en Amérique latine, alors
même que ce pays est plus inégal, davantage bi polarisé dans
la répartition de ses revenus que ne sont les principaux pays
européens. L’importance relative des Gini de 100% par rapport
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aux 90% restant de la population en Amérique latine reflète en
grande partie l’écart considérable de revenus entre les 10% les
plus riches et les autres.

 Ces chiffres pourraient être trompeurs et donner une idée
erronée de la distribution des revenus et des inégalités en Amé-
rique latine. Trois à quatre segments de population coexistent
avec peu de continuité entre eux, la distance entre les segments
étant considérable : les revenus des cinq à dix pour cents les
plus riches sont très élevés, ceux des vingt à trente pour cents
qui suivent sont élevés, les trente pour cent suivant sont mo-
destes et les trente à quarante pour cents restant, en grande
partie composée de pauvres, sont très faibles, voire extrême-
ment faibles. C’est pourquoi on a pu parfois utiliser l’expression
d ’  « apartheid économique » pour décrire cette situation,
désigner la consommation des couches moyennes comme une
consommation de biens de « luxe », alors qu’il s’agit de bi-
ens de consommation durables, et celles des autres catégories
de la population comme étant une consommation de biens
« ouvriers ». Ces sociétés sont affectées aujourd’hui  par une
tendance à une polarisation des revenus : le revenu des cinq,
voire des dix, pour cent les plus riches croit plus vite que celui
des autres catégories. Les économies latino américaines sont
donc, à quelques exceptions près (l’Uruguay, l’Argentine hier),
particulièrement excluantes.

2.2. Une croissance faible et volatile
Si les inégalités restent constantes (croissance neutre du

point de vue des effets distributifs), la croissance agit plus ou
moins favorablement sur la pauvreté à la fois selon son taux et
selon le niveau des inégalités. Plus le taux de croissance est
élevé, plus la diminution de la pauvreté sera considérable. Elle
sera cependant plus forte si le niveau des inégalités est faible
que s’il est important.
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 Pour un niveau d’inégalité de départ donné, plus les inéga-
lités s’accentuent, plus le taux de croissance doit être élevé pour
que l’ampleur de la pauvreté diminue. Pour une même diminu-
tion de la pauvreté, le taux de croissance devra être plus impor-
tant lorsque les inégalités augmentent et inversement.

La croissance est modeste en Amérique latine, vive en Asie.
La volatilité de cette croissance se traduit par une augmentati-
on des inégalités, prononcée pendant la crise et qui tend à per-
sister au début de la reprise. C’est ce qui explique pour l’essentiel
la persistance de l’ampleur de la pauvreté lorsque l’hyper infla-
tion a cessé de produire des pauvres en masse10 .

Certains économistes, à la suite des tests économétriques
de Dollar et Kraay (2001), de Dollar (2003) 11 , ont soutenu que
la croissance « était bonne pour les pauvres » et que l’effet de
la variation des inégalités était marginal. Selon Dollar (2003) :
1.les pays pauvres connaissent une croissance plus élevée que
les pays riches, 2 le nombre de pauvres diminue dans le mon-
de, 3. l’inégalité parmi les citoyens du monde a décliné, 4. il n’y
a pas de trend montrant une inégalité croissante au sein des
pays, en moyenne, ce qui n’exclut pas que certains pays puis-
sent connaître une élévation de leurs inégalités (Chine) ; 5 par
contre les inégalités entre les salariés s’accentuent. La thèse 1
est juste, mais encore faut il distinguer selon les pays (nombre
de pays africains, asiatiques et latino américains ne connais-
sent pas de croissance, ce que bien sûr admettent les auteurs) ;
la thèse 2 est juste : mais la réduction du nombre de pauvres
et du taux de pauvreté s’explique surtout par l’essor de l’Inde et
de la Chine, son ampleur est cependant contestable car elle
vient en partie du changement des modes de calcul (Wade, 2002
op.cit.); la thèse 3 est également exacte : lorsqu’on croise les
inégalités entre les nations et celles au sein de celles-ci,
l’accroissement des inégalités a diminué ces vingt dernières
années. Elle s’explique également par la forte croissance chi-
noise et indienne : elle rapproche le revenu moyen de ces pays
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du revenu moyen des pays développés et bien que les inégalités
s’accentuent fortement, surtout en Chine, les inégalités au ni-
veau de l’économie monde cessent d’augmenter relativement
alors même que la globalisation s’accentue (sur ce point voir
également Birdsall, 2002). Mais, on peut se poser la question
de l’intérêt scientifique de ces tests. Il semble qu’il y ait un di-
vorce patent entre l’intérêt politique (légitimer des politiques
libérales) et l’intérêt scientifique. Quelle est la question la plus
importante : celle qui consiste à montrer que les inégalités
mondiales entre les individus ont baissé parce que la croissan-
ce de deux « macro » pays a été très élevée et durable ? ce
qui après tout n’est qu’une question arithmétique, ou bien de
comprendre pourquoi la croissance chinoise produit tant
d’inégalités ? Assurément répondre à la seconde question est
plus intéressant que résoudre un simple problème
d’arithmétique qui, si on oublie les pondérations dues à la tai-
lle des populations, pourrait induire en erreur.

L’indice de Gini en Chine, indicateur d’inégalité, était à 0,28
en 1981 et se situe à 0,45 en 2001, il croit en moyenne de 2%
par an de 1990 à 2001 selon les évaluations de la Banque Mon-
diale (2005), ce qui est considérable et devient inquiétant. Dans
l’histoire du capitalisme cette progression de plus de 65% des
inégalités en 20 ans constitue un record. A partir de la fin des
années quatre vingt dix deux facteurs jouent contre la baisse de
la pauvreté en Chine : le niveau atteint par les inégalités et
leur progression et annihilent, depuis 1996, les effets bénéfi-
ques de la croissance sur la pauvreté. ; la thèse 4, importante
puisqu’elle concerne l’inégalité au sein des pays, repose sur
des tests économétriques contestables comme nous le verrons ;
la thèse 5 sur la croissance des inégalités salariales est exacte,
nous l’avons vue.

Les évolutions de ces deux revenus moyens seraient sem-
blables, ce qui serait révélateur de l’inexistence d’effets distri-
butifs. La croissance serait neutre sur la distribution sur longue
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période dans les années quatre vingt et quatre vingt dix.
L’élasticité de la pauvreté au PIB serait proche de un selon ces
auteurs. On peut donc considérer que la croissance provoque
une réduction de pauvreté au même rythme. On comprend dès
lors qu’il ne faille surtout pas mettre en place une politique
redistributive. La seule politique consiste donc à favoriser le
retour de la croissance, en ne faisant rien afin précisément
que le fonctionnement du marché ne soit pas entravée par des
« désincitations ».

Il s’agit de tests sur longue période. Cette précision est im-
portante : on peut montrer en effet que la croissance peut être,
à certains moments, fortement « pro-poor » lorsque l’élasticité
dépasse les 2%, modérément « pro-poor » lorsqu’elle est si-
tuée entre 1 et 2,  inégalitaire lorsqu’elle est entre 0,5 et 1, for-
tement inégalitaire, lorsqu’elle est inférieure à 0,5 (voir Cling et
alii, 2004)). En Amérique latine, la croissance aurait été dans
43,5% des cas fortement inégalitaires, dans 10,9% des cas
modérément inégalitaire et elle aurait été fortement favorable
aux pauvres dans 28,3% des cas et modérément favorable dans
17,4% des cas. En Asie de l’est et Pacifique, la croissance au-
rait été fortement défavorable aux pauvres dans 26,3% des cas,
modérément inégalitaire dans 28,1% des cas, fortement favo-
rable et modérément favorable dans 14% et 31,6% des cas res-
pectivement. Il est intéressant de remarquer que les économies
latino américaines connaissent beaucoup plus souvent que les
économies asiatiques des périodes de croissance fortement
défavorables aux pauvres. Les élasticités plus faibles reflètent
en partie l’effet des inégalités : plus celles-ci sont élevées, plus
l’élasticité est réduite et inversement. L’inégalité étant moins
élevée en Asie qu’en Amérique latine, son effet sur la réduction
de la pauvreté est plus élevée pour un pourcentage donné de la
croissance. Mais les élasticités plus faibles sont aussi le reflet
d’une croissance plus inégalitaire en Amérique latine qu’en Asie,
croissance plus inégalitaire due à une plus forte volatilité, à
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une ouverture peu contrôlée à l’économie monde.
L’étude de Dollar et Kraay été fortement contestée : Wade

souligne le peu de transparence des techniques d’évaluation de
la pauvreté, nous l’avons indiqué, et conteste également qu’on
puisse prendre le revenu moyen du quintile le plus faible com-
me significatif de l’évolution du revenu des pauvres en remar-
quant qu’au sein de ce quintile des inégalités peuvent se déve-
lopper (ce que montre en partie l’indicateur H

2
) ; d’autres au-

teurs critiquent la méthode suivie, notamment celle mêlant les
pays développés avec les pays en développement alors que les
institutions présentes sont totalement différentes, notamment
et surtout en matière de protection sociale12 .  D’autres auteurs
aboutissent à des résultats différents  (Ghura et alii, 2002, dans
Cling et alii), mais il est vrai que s’ils conservent la même mé-
thode d’estimation, ils augmentent le nombre de variables ex-
plicatives, et adoptent un échantillon différent. Selon leurs tra-
vaux, l’élasticité du revenu moyen du premier décile par ra-
pport au revenu moyen total serait de 0,82, voire de 0,94 selon
d’autres méthodes.

2.3. Le rôle joué par le changement des inégalités
L’approche par scénarios a un certain intérêt: en modifiant

certaines variables comme les inégalités, la croissance, on peut
calculer leurs effets sur le niveau de pauvreté. Il y a quelques
années, Paes de Barros R et alii, ont fait des simulations pour
le Brésil (1997 et 2000). L’hypothèse consiste à supposer cons-
tante la distribution des revenus (celle de 1993) et de calculer
le nombre d’années de croissance continue et régulière pour
que l’ampleur de la pauvreté baisse. Les auteurs obtiennent les
résultats suivants : 10 ans de croissance au taux de 3% an
permettent une réduction de la pauvreté de huit points mais de
deux points seulement si la croissance n’était que de 2%13 . Les
auteurs ensuite analysent l’effet de la distribution des revenus
sur l’ampleur de la pauvreté. La méthode consiste à supposer
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le maintien du revenu moyen du Brésil et d’affecter au pays une
courbe de Lorentz d’un autre pays moins inégal. Si le Brésil
avait la même courbe de Lorentz que la Colombie, la pauvreté
baisserait de huit points, cette baisse serait de six points si la
courbe adoptée était celle du Mexique. Dans cette logique on
peut également calculer quel devrait être le taux de croissance
pendant dix ans  – avec maintien de la distribution des revenus
- pour obtenir une réduction de la pauvreté équivalente à celle
réalisée en adoptant la distribution des revenus d’un autre pays,
tout en conservant son revenu moyen de départ. Pour obtenir le
même degré de pauvreté que la Colombie et le Mexique, il fau-
drait que la croissance soit de 2,8% an et 2,4% respectivement.
Dans un article déjà ancien (1989), mais révélateur, N. Lustig
calculait combien d’années étaient nécessaires, dans le cas du
Mexique, pour combler la brèche entre le niveau de rémunérati-
on atteint par les 10% les plus pauvres, puis par les 10% sui-
vants, etc., et le salaire minimum de 1977, proche de la ligne
de pauvreté à partir de deux hypothèses. La croissance est su-
pposée neutre du point de vue de la distribution des revenus ;
le taux de croissance est régulier et s’élève à 3% par an. Avec
ces hypothèses fortes, la population composant le premier dé-
cile (les plus pauvres parmi les pauvres) devrait attendre 64
ans pour que son revenu atteigne le seuil de pauvreté, celle du
second décile n’aurait que (…) 35 ans à attendre, et celle du
décile suivant 21 ans. Reprenant l’exemple du Mexique, Bour-
guignon (2004) montre qu’avec les mêmes hypothèses (crois-
sance de trois pour cent par an, régulière, neutralité distributi-
ve), la pauvreté pourrait être réduite de sept points de pourcen-
tage en dix ans. Si le coefficient de Gini baisse de dix points,
passant de 0,55 à 0,45, le taux de pauvreté baisserait de quinze
points en dix ans au lieu de trente ans à « attendre » en cas
de maintien de inégalités. Lorsque le niveau des inégalités est
moins élevé (Gini : 0,4), la croissance (3% an), neutre quant
aux inégalités, a des effets positifs sur le niveau de la pauvreté
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plus importants que dans le cas précédent. Dans ce scénario,
on peut montrer qu’un taux de pauvreté de 50% baisse à 35% en
dix ans. Mais si les inégalités augmentent, passant de 0,5 à
0,45, la réduction de la pauvreté serait moitié moins importan-
te au bout de dix ans..

Les économistes du Millenium (voir encadré) ont croisé, pour
chaque pays, la réduction des inégalités et la croissance et ont
imaginé des scénarios pour atteindre une réduction de cinquante
pour cent de la pauvreté extrême de 1990 en 2015. Les deux
courbes représentent le niveau « désiré » de pauvreté extrême
en 2015, soit la moitié de celui de 1990, calculé soit selon les
enquêtes nationales, soit selon la Banque mondiale. Il pourrait
être obtenu par une infinité de combinaison : croissance et ré-
duction des inégalités, à partir de 1999.

Source : Cepal, Ipea, Pnud (2003)

Ces études cherchent ainsi à mettre en lumière les conditi-
ons à satisfaire  pour que pour que le niveau de pauvreté extrê-
me de 1990 diminue de moitié d’ici à 2015 : il faudrait que la
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croissance soit d’autant plus élevée que le niveau des inégali-
tés est important : 207% pour la Bolivie de 2000 à 2015, 104%
pour la Colombie, 86% pour le Brésil pour la pauvreté extrême
mesurée à un dollar/jour. A l’inverse, la diminution des inéga-
lités permettrait d’atteindre cet objectif avec un taux de crois-
sance plus faible : 65 ans de 2000 à 2015 pour le Costa Rica,
41% pour l’Argentine, 1% pour l’Uruguay (Cepal, Ipea, Pnud,
2003). Les premiers résultats légitiment un certain scepticis-
me sur les capacités des lois du marché de parvenir à ce résul-
tat: au Brésil, la pauvreté aura reculé de 37,6% en 2015, au lieu
des 50% espérés au cas où le pays poursuivrait la trajectoire
suivie depuis 1990 à 2002, ce qui semble douteux (voir enca-
dré). En projetant l’évolution (croissance, distribution) obser-
vée de 1990 à 2002, on observe qu’il faudrait, 27ans pour le
Mexique, mais 102 ans pour le Nicaragua, 240 ans pour le Hon-
duras pour atteindre cet objectif…sauf à ne pas laisser le mar-
ché faire « ses mauvaises œuvres » (Ros, 2004). Selon la Ce-
pal (2005, p.20), un pays latino américain a déjà atteint l’objectif
fixé, cinq devraient y parvenir, les autres ne l’atteindront pas si
la croissance et les inégalités suivent le même trend.

Les différents scénarios, associant taux de croissance, ni-
veau des inégalités et variation des inégalités ont un intérêt
certain : c’est parce que les inégalités ne baissent pas suffi-
samment par exemple qu’il est difficile d’atteindre les objectifs
assignés de réduction de la pauvreté. Mais ils ne sont qu’un jeu
comptable. La question est de savoir pourquoi les inégalités ne
baissent pas, s’il y a une relation, ou des relations entre celles-
ci et le taux de croissance, si le régime de croissance est por-
teur ou non d’inégalités croissantes et enfin quels sont les obs-
tacles socio- politiques d’une baisse des inégalités. Ce n’est
qu’en faisant ces diagnostics qu’on peut envisager et une poli-
tique sociale adéquate et les difficultés à la mettre en place. Ne
pas le faire aboutit à désigner des objectifs sans se donner les
moyens pour les atteindre. Confortables du point de vue éthi-
que, ils restent alors des vœux pieux.
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Encadré 1 -  Du Washington
Consensus aus objectifs du Millenium
A l’origine, le premier objectif du Washington Consensus

(1990) était de contenir la hausse des prix, vertigineuse en
Amérique latine dans les années quatre vingt. Il se présente
sous forme de dix commandements et un fil conducteur : la
libéralisation des marchés. Les dix commandements14  sont :
1 une discipline fiscale ; 2 une réorientation des dépenses pu-
bliques visant à améliorer les dépenses d’infrastructure, de san-
té, d’éducation, centrés sur les besoins de base et ce au détri-
ment, d’une intervention de l’Etat dans le secteur économique ;
3 une réforme de la fiscalité à partir d’un élargissement de
l’assiette fiscale et une baisse des taux d’imposition ; 4. la
libéralisation des taux d’intérêt  avec l’abandon des taux préfé-
rentiels afin d’éliminer la « répression financière » et
d’améliorer grâce à une hausse des taux d’intérêt la sélection
des investissements ; 5. un taux de change compétitif sans
qu’il soit clairement indiqué si ceux-ci devaient être fixes ou
flexibles ;  6. la libéralisation du commerce extérieur grâce à
la baisse drastique des droits de douane, la fin des contingen-
tements et la l’abandon des autorisations administratives ; 7.
la libéralisation pour les investissements étrangers directs ce
qui signifie l’abandon des procédures administratives, lourdes
et coûteuses, d’autorisation des rapatriement des profits, des
dividendes et autres « royalties » ; 8. la privatisation des
entreprises publiques ; 9 : l’abandon des réglementations dont
l’objectif était d’instituer des barrières à l’entrée et à la
sortie,favorisant les monopoles et diminuant la mobilité ; 10.
garantir enfin les droits de propriété. Il est intéressant de re-
marquer que ces dix commandements ne comportent pas ex-
plicitement la libéralisation du compte capital de la balance
des paiements puisqu’il est fait explicitement référence à la li-
béralisation du compte marchandise (commerce extérieur) et
de l’investissement étranger direct sans se référer aux autres
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mouvements de capitaux15 . Mais il en est de tout projet : il y a
ce qui est écrit et ce qui est mis en pratique. Le « succès » du
WC, c’est-à-dire plus exactement la référence obligée aux poli-
tiques d’ajustement structurels signée avec le FMI, se traduira
à la fois par un élargissement des mesures de libéralisation, et
une extension géographique, appliquant à l’Asie et à l’Afrique
des mesures visant à contenir les prix, légitimées par la « décen-
nies perdue latino américain des années quatre vingt. Le suc-
cès  (disparition de l’hyperinflation), mais aussi l’échec  (a.
incapacité de promouvoir une croissance conséquente avec peu
de volatilité; b. difficultés à maîtriser le fonctionnement, l’essor
et les connexions des marchés financiers ; c. incapacité à ré-
duire de manière significative la pauvreté absolue ; d.. incom-
préhension de la forte croissance chinoise, et d’une manière
générale asiatique, à partir de ces dix commandements) con-
duiront à une « nouvelle version » du WC centrée cette fois
sur la  nécessité de trouver de « bonnes institutions. Progres-
sivement, à ces dix commandements seront ajoutés dix autres
commandements (Rodrik, 2003b) : 11. la gouvernance
d’entreprise ; 12. des mesures contre la corruption ; 13. une
libéralisation étendue au marché du travail ; 14. l’adhésion
aux principes de l’organisation mondiale du commerce ; 15.
l’adhésion aux codes et standards régulant la finance ; 16 une
ouverture « prudente » du compte capital ; 17. l’absence de
régimes de change intermédiaires entre le fixe et le flexible ;
18. l’indépendance des banques centrales et l’établissement de
cibles en matière d’inflation ; 19. la constitution de filets de
protection sociale : 20. et enfin des buts clairement définis de
réduction de la pauvreté absolue. L’approche le plus souvent
« élastique » des institutions et le maintien des principales
orientations contenues dans les dix premiers commandements
constituent les limites de cette nouvelle version du WC. Les
deux derniers « commandements » qui, dans le cadre de la
logique du WC rénové arrivent un peu « comme un cheveu
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dans la soupe », seront à l’origine d’un projet plus
ambitieux dit du Millenium combinant en premier, (et non en
dernier) la réduction drastique du niveau de pauvreté extrême
(réduire ce niveau de pauvreté absolue de 1990 de moitié d’ici à
2015, mais aussi améliorer la santé – baisser des deux tiers le
taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans, des trois
quart le taux de mortalité des femmes lors de l’accouchement,
combattre le SIDA et les épidémies ; l’éducation –faire en sor-
te que les enfants de sept à quatorze ans des deux sexes puis-
sent suivre un enseignement de base, promouvoir l’égalité hom-
mes femmes à tous les niveaux d’enseignement), avec 1. des
politiques macro économiques et des dépenses publiques effi-
caces, 2. un partenariat public privé, 3. une harmonisation de
l’aide vis-à-vis des pays les plus pauvres en tenant compte des
critères de bonne gouvernance, 4. une diminution du protectio-
nnisme de facto des pays les plus riches et un meilleur accès de
leur marché pour les pays pauvres, 5. la garantie d’un dévelo-
ppement durable (environnement mais aussi réduction de moitié
le pourcentage des personnes n’ayant pas accès à l’eau pota-
ble). L’ensemble de ces objectifs revêt un caractère important.
Les indicateurs sociaux et environnementaux sont pris en comp-
te. Mais, afin qu’ils ne restent pas au niveau du « catalogue
des bonnes intentions », l’articulation des liens entre ces di-
fférents objectifs doit être précisée. Ainsi  en est il du lien positif
établi entre l’essor du commerce,  la croissance, et donc la ré-
duction de la pauvreté. D’un côté la libéralisation commerciale
produit de nombreux « perdants » qui doivent être aidés, d’un
autre côté la libéralisation doit succéder à la mise en place de
bonnes institutions et non être décidées indépendamment de
la qualité de celles-ci par exemple, comme le fait remarquer
Maxwell (2005).

Les objectifs du Millénium: le Brésil, un succès?
La pauvreté a reculé depuis 1990 et les objectifs assignés

par le Millénium – diminuer de moitié le niveau de pauvreté
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extrême de 1990 en 2015 - devraient être plus ou moins atte-
ints au Brésil. Deux remarques doivent cependant être faites
concernant l’ampleur de la pauvreté : la première concerne la
réduction de la pauvreté. Elle s’explique pour l’essentiel par la
forte chute de la pauvreté de 1993 à 1995 suite au succès du
plan réal et en partie récemment par les effets redistributifs du
plan « Bourse famille16  ». La disparition de l’hyperinflation a
produit une redistribution des revenus en faveur des couches
les plus modestes et les inégalités ont baissé. C’est cette ré-
duction des inégalités qui explique l’essentiel de la baisse de la
pauvreté. Depuis cette date, les inégalités n’ont pas eu tendan-
ce à fléchir, bien au contraire et la faible croissance explique le
maintien à un niveau élevé de la pauvreté. C’est pourquoi, pro-
longer le trend de 1990 à 2002 jusque 2015 a un côté artificiel
puisque cette réduction est loin d’avoir été régulière ces douze
dernières années. Cependant, à l’inverse, les effets redistributi-
fs du programme « bourse famille » jouent favorablement en
faveur d’une réduction de la pauvreté. Modeste si on compare
le coût de ce programme aux dépenses destinées au service de
la dette publique interne et externe, la redistribution réduit la
pauvreté et plus particulièrement la pauvreté extrême et on peut
considérer que si ce programme est étendu a davantage de fa-
milles et si donc les sommes allouées à ce plan augmentent, le
Brésil aura atteint, ou sera proche de l’objectif assigné par le
Millenium.  Ajoutons que les autres objectifs devraient être plus
ou moins atteints: 94,7% des enfants de 7 à 14 ans devraient
avoir accompli le cycle complet d’enseignement de base, la dis-
parité de genre a déjà été supprimée dans l’enseignement de
base, la réduction des deux tiers de la mortalité infantile de-
vrait être atteinte; la réduction de moitié des personnes n’ayant
pas accès à l’eau potable devrait également être atteinte compte
tenu des évolutions déjà en cours mais pas l’accès aux égouts.
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La quasi disparition de la pauvreté absolue dans quatre pays

asiatiques (Corée, Taiwan, Singapour, Hong Kong), sa très for-

te réduction dans plusieurs autres pays de ce continent, peu-

vent nourrir un certain optimisme. Cependant, la trajectoire de

la pauvreté en Chine, est révélatrice des difficultés à associer

forte croissance et diminution durable de la pauvreté : le taux

de croissance est extrêmement élevé depuis plus de 25 ans, la

pauvreté passe de 50% en 1980 à 10% en 1996 en moyenne, les

inégalités régionales étant particulièrement fortes, mais depuis

elle stagne à ce niveau malgré le maintien d’une croissance

très forte. Les raisons de cette incapacité à réduire davantage

la pauvreté sont très simples : le « socialisme de

marché » est particulièrement excluant. L’indice de Gini au

augmenté de 65% entre 1981 et 2001. Nous l’avons vu. Dans

l’histoire du capitalisme, cette progression des inégalités en 20

ans est plus élevée que celle qu’a connu l’Argentine dans les

années quatre vingt dix et constitue un « record ». Alors

qu’ailleurs l’indice croit peu, cachant d’ailleurs des inégalités

entre les couches, ici il bondit et cette explosion des inégalités

annihile depuis 1996 les effets bénéfiques de la croissance sur

la pauvreté17 . Le graphique suivant montre les évolutions du

Gini entre 1990 et 2002. Certains pays ont connu une évolution

prononcée de leurs inégalités : l’Argentine à la hausse,

l’Uruguay à la baisse. La plupart d’entre elles se situent aux

alentours de la diagonale et les évolutions ne sont pas très pro-

noncées sur la période. La Colombie connaît une évolution

marginale de son coefficient de Gini, le Chili, un baisse un peu

plus prononcée, le Brésil, une hausse à partir d’un niveau élevé.
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Graphique 7: Amérique latine, changements
dans le coefficient de Gini 1990-200218

Source : Cepal, à partir des enquêtes nationales

Il faut se garder cependant de déduire de cette relative stabi-
lité sur la période, à quelques exceptions importantes près, une
croissance neutre sur la répartition des revenus. On observe en
effet, pour certains pays, une déformation de la courbe de Lo-
rentz en faveur des dix à vingt pour cent de la population la
plus aisée et donc à une polarisation accentuée des revenus, à
partir d’un niveau des inégalités déjà extrêmement élevé. Ainsi
en Argentine (Grand Buenos Aires), les vingt pour cent les plus
riches19  perçoivent en 1990 50% du revenu total distribué, en
2002, ce montant s’élève à 55%, au détriment certes des plus
pauvres, mais aussi des vingt pour cent moins qui les précé-
dent (les couches moyennes  « basses et moyennes ») dont
la part dans le revenu passe de 20,9% à 18,4%. Au Brésil,
l’évolution est peu moins forte : les vingt pour cent les plus
riches perçoivent 59,2% du revenu en 1990 et 61,6% en 2001,
les vingt pour cent qui les précédent voient leur part dans le
revenu se détériorer de 19,4% à 17,5%.

Selon le PNAD, repris par une étude du CEBRAP menée par
Comin, les 10% de la population la plus pauvre, après trans-
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ferts, auraient  connu un déclin de leurs revenus réel de 39,6%
entre 1995 et 2004 (rappelons cependant que ces revenus avai-
ent augmenté en termes réels de 100% entre 1993 et 1995
suite aux effets redistributifs du plan Réal mettant fin à
l’hyperinflation). Pour cette catégorie de la population, 89%
de leurs revenus proviennent du travail en 1995 et seulement
48% en 2004, ce qui montre que la chute de leurs revenus au-
rait été plus élevée si elle n’avait été en partie compensée par
la montée des transferts. La chute de ces revenus a été pro-
noncée de 1998 à 2003 et plus particulièrement de 2002 à
2003 (26%), première année du gouvernement de Lula, pour
s’élever ensuite de 11% entre 2003 et 2004 grâce aux effets
positifs du plan « Bourse famille », de la reprise économi-
que et de la montée des emplois non qualifiés, de la revalori-
sation du salaire minimum.

Il est intéressant de noter que sur la période 1995-2004 le
revenu des 10% les plus riches a également baissé de 21,9%, la
baisse de leurs revenus provenant du travail est cependant moins
élevée que pour les 10% les plus pauvres, puisqu’elle passe de
83% à 77% entre les mêmes dates. L’écart entre les revenus
moyens des 10% les plus riches et des 10% les plus pauvres,
après redistribution, s’accentue donc sur la période, passant
de 44 à 57. La polarisation des revenus est donc réelle en terme
relatif en faveur des les 10% les plus riches, bien que leur pou-
voir d’achat ait fléchi. Elle est probablement réelle en terme
absolu pour les 5 pour cents les plus riches de la population.
Grâce aux revenus provenant de la finance, leurs revenus réels
se sont fortement accrus au détriment du reste de la populati-
on, de manière différenciée selon les strates. On observe au
Chili, en Colombie et au Mexique, une relative baisse de la part
du revenu des vingt pour cent les plus riches : elle passe au
Chili de 57,9% en 1990 à 54,2% en 2003, au Mexique de 49,6%
en 1994 à 46,5 en 2002, en Colombie enfin une certaine stabi-
lité: 54,7% en 1997 et 54,8% en 2002. Les couches moyennes
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« moyennes et basses » ne régressent pas en général.
Le ratio entre les revenus perçus par les 20% les plus riches

et les 20% les plus pauvres, entre les mêmes dates, connaît une
hausse au Brésil, en Argentine, et en Colombie et au Mexique.
Les revenus des 20% les plus riches sont 17 fois plus élevés que
ceux des plus pauvres en 1990 et 18 fois supérieurs en 2001, en
Argentine ce ratio passe de 8,6 à 10,5, en Colombie il passe de
12,7 à 15,5.  Il fléchit légèrement au Chili passant de 12 à 11 et
au Mexique : 7,2 à 6,5 (calculs effectués à partir de l’annuaire
statistique de la Cepal, 2005).

3 VULNÉRABILITÉ, VOLATILITÉ ET VULNÉRABILITÉ

Selon les estimations de Szekely (2003) réalisées à partir
d’un test économétrique portant sur 17 pays latino américains,
sur une période allant des années mille neuf cent quatre vingt
neuf à deux mille, mais recouvrant pour chaque pays des péri-
odes plus courtes, effectué à partir d’enquêtes ménages signifi-
catives et rendues comparables de pays à pays, on constate
que l’élasticité de l’indice mesurant l’ampleur de la pauvreté
par rapport aux changements du Pib (calculé en PPA) est moi-
tié moindre que celle par rapport aux inégalités mesurées par
le Gini  ainsi que nous pouvons le voir dans l’équation testée :
Log h = 7,63 + 2,14 log Gini – 0,907 log PIB ).

Pour un pour cent d’augmentation des inégalités, l’effet sur
la pauvreté est plus important que celui obtenu en sens con-
traire par un pour cent de croissance. Comme la croissance sur
la période a été faible et que les inégalités n’ont pas faibli,
qu’elles se sont parfois accentuées, on comprend alors la ré-
sistance à la baisse de la pauvreté.

Plus intéressant, l’élasticité de la profondeur de la pauvreté
(H

1
) et celle des inégalités entre les pauvres (H

2
) sont encore

plus élevées par rapport aux inégalités que par rapport au Pib
(3,1 et 3,61 respectivement pour les inégalités et – 1,2 et -1,39
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pour le Pib. Dans la mesure où la récession, voire la crise, ac-
centue les inégalités, elle accentue davantage encore la pau-
vreté, encore plus sa profondeur et les inégalités parmi les pau-
vres. C’est ce point que nous allons à présent traiter.

3.1. la vulnérabilité des pauvres
La réduction de la pauvreté dépend de plusieurs facteurs :

le niveau des inégalités, l’importance de la croissance, la vari-
ation des inégalités. La croissance peut être «bonne pour les
pauvres ». Si elle s’accompagne d’une redistribution des reve-
nus en faveur des couches aisées, elle est un peu moins « bon-
ne » que ce qu’on pouvait en attendre : ses effets positifs sur
la pauvreté sont altérés. Elle peut même être appauvrissante si
l’effet de la variation des inégalités l’emporte sur celui de la
croissance. L’accentuation des inégalités peut venir « méca-
niquement », de manière endogène, par le régime de croissan-
ce20  et de sa volatilité. La croissance « appauvrissante » ré-
sulte en général d’un taux de croissance du Pib insuffisant pour
compenser les effets négatifs sur la distribution des revenus
d’une inégalité en augmentation. L’ accentuation de la pauvre-
té peut cependant être atténuée, voire inversée si une politique
redistributive des revenus en faveur des plus pauvres et des
couches appauvries est mise en place. La croissance est donc
en général « bonne pour les pauvres » mais ce serait une er-
reur de sous estimer les autres facteurs et ce faisant de déduire,
comme le font Dollar et Kraay, que le problème de la réduction
de la pauvreté se résume à celui du retour à une croissance vive
et, opérant par glissements successifs, que celle-ci ne peut être
obtenue qu’en instaurant le libre échange, grâce une meilleure
allocation des ressources ainsi obtenue. Dans cette optique, le
libre échange devient synonyme de réduction de la pauvreté21

et trouve ainsi une légitimité. Qui, en effet, d’un point de vue
strictement éthique pourrait être contre une réduction de la
pauvreté ? D’autant plus qu’en général on montre que les po-
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litiques redistributives, qualifiées avec mépris de populiste (Dor-
nbush R et alii, 1991), parce que significatives d’une interventi-
on de l’Etat intempestive pour des raisons électorales, aboutis-
sent à l’inverse des objectifs recherchés ? Le libre échange n’est
pas synonyme à l’ouverture, l’Etat n’est pas face au marché
dans un jeu à somme nulle. Il peut participer à la constitution
du Marché, les effets redistributifs peuvent fortement freiner la
chute de la pauvreté. L’exemple de la Chine dès la fin des an-
nées quatre vingt dix le confirme à l’envi. Ces « tours de pas-
se-passe théoriques » sont contestables, d’un point de vue
théorique et économétrique.

L’étude des séries longues, mêlant plusieurs pays situés à
des niveaux de développement différents, a un intérêt certain.
Malgré parfois l’utilisation judicieuse des « effets fixes » et
des dernières techniques économétriques, son intérêt est ce-
pendant limité. Il semble en effet plus intéressant d’analyser
d’abord et conjointement les cycles de la croissance du Pib et
de la pauvreté. Dit autrement l’étude des cycles en premier et
des trends en second est plus riche en informations sur les
causes de l’évolution de la pauvreté dans un sens ou un autre
que celle qui commence par la recherche du trend22 . Il est ex-
ceptionnel de rencontrer des phases de haute volatilité et de
forte croissance, il est un peu plus fréquent d’observer des
périodes plus ou moins longues de forte volatilité et de faible
croissance. Les couples « forte croissance et faible volatili-
té » et « faible croissance et faible volatilité », sur des péri-
odes plus ou moins longues sont  beaucoup plus fréquents.
On peut ajouter enfin que l’amplitude des fluctuations a des
effets complexes que le niveau du taux de croissance et que
ces effets peuvent contrariés par l’existence d’autres causes :
on peut ainsi observer des phases de forte croissance et de
fortes amplitudes des fluctuations (à ne pas confondre avec la
volatilité dans la mesure où celle-ci est mesurée par l’écart
type des taux de croissance sur une période donnée) et des
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phases de faibles amplitudes des fluctuations avec des taux
de croissance bas. A l’exception de l’Argentine, il semble que
les économies latino américaines se situent dans ce cas de
figure depuis la fin de la crise des années quatre vingt quinze
(crise due à « l’effet tequila »).

Les cycles de la croissance du Pib confrontés à ceux de la
pauvreté interrogent précisément parce que de l’un on ne dédu-
it pas l’autre par une simple translation homothétique. La crois-
sance peut s’accélérer, ou décélérer, elle peut être positive ou
négative. L’évolution de la pauvreté peut ne pas être « en pha-
se ». On peut en effet distinguer des périodes distinctes dans
lesquelles soit la croissance est « pro-poor » lorsque la bais-
se de l’indice de pauvreté se réalise à un taux de croissance
supérieur à celui du Pib, soit elle est « trickle down23  » lors-
que l’indice de pauvreté baisse à un taux inférieur à celui du
Pib, soit enfin elle est appauvrissante, « misérabiliste » lors-
que la croissance, positive ou plus généralement négative pro-
voque une augmentation de l’indice de pauvreté24 . Cette ap-
proche est approfondie par la prise en considération des autres
indices de pauvreté : les évolutions comparées des taux de
croissance du Pib et de des indices mesurant la profondeur de
la pauvreté (H

1
) et les inégalités parmi les pauvres (H

2
) est ri-

che d’enseignements. On observe ainsi en général que lorsqu’une
crise économique survient, les inégalités augmentent et qu’à
défaut d’une politique budgétaire contracyclique permettant une
augmentation substantielle des dépenses sociales, à une bais-
se absolue du Pib correspond une hausse plus que proportion-
nelle de l’indice de pauvreté, une augmentation de la profon-
deur de la pauvreté ainsi qu’une inégalité parmi les pauvres
plus importantes. Tel a été le cas par exemple au Mexique en
1996 suite à la crise de 1995 (Lopez-Calva L, 2004)25 , et parti-
ellement celui de la Corée. Selon Kakwani et alii (2004), suite à
la crise de 1997-1998, les pauvres bénéficient d’une améliora-
tion de leurs revenus lors de la reprise : l’indice de pauvreté
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passe de 19% en 1998 à 13% en 1999, mais ils bénéficient mo-

ins que les non pauvres de cette croissance, elle est donc de

type « trickle down ». Cependant, parmi les pauvres, suite à

une politique sociale active, les inégalités diminuent.

Afin de mesurer les effets de la croissance sur la pauvreté

Kakwani et alii (2004) construisent un indicateur très intéres-

sant. La croissance n’est pas régulière. A chaque taux de crois-

sance annuel correspond un taux de croissance de l’indice de

pauvreté qui diffère du taux de croissance du Pib. La croissan-

ce n’est donc pas neutre du point de vue distributif. L’idée de

base consiste à partir du taux de croissance observé et de cal-

culer à quel niveau devrait être ce taux pour qu’il y ait une

croissance de l’indice de pauvreté semblable au taux de crois-

sance observé. Le taux de croissance hypothétique (PEGR26 )

correspond donc à une croissance neutre du point de vue dis-

tributif. On déduit alors que si ce taux dépasse celui observé,

la croissance est « pro- poor » car elle s’accomplit avec une

diminution des inégalités, s’il est inférieur mais supérieur à

zéro, elle est de type « trickle down », l’indice de pauvreté

baisse mais les inégalités augmentent, enfin s’il est négatif et

inférieur au taux observé nous sommes en présence d’une

croissance appauvrissante.

L’analyse de l’exemple coréen est intéressante : la crois-

sance a été de 1990 à 1996 dans l’ensemble de type « pro-

p o o r  »  : les indices pauvreté baissent plus rapidement que

n’augmente le Pib.  Les inégalités ont diminué dans l’ensemble

de la population, le coefficient de Gini passe de 29% en 1990 à

27%, selon l’auteur27  mais aussi parmi les pauvres et la pro-

fondeur de la pauvreté baisse. En 1997-98, avec la crise, la si-

tuation change radicalement: nous sommes en présence d’une
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phase « appauvrissante »: l’indice H
0
 baisse à un taux supé-

rieur à celui du Pib, la profondeur de la pauvreté s’accroît enco-

re plus vite et les inégalités parmi les pauvres croissent forte-

ment. Dans la période qui suit, l’indice H
0
 est légèrement infé-

rieur au taux de croissance du Pib, la croissance est « trickle

down » de ce point de vue, mais elle est « pro poor » si on se

réfère aux deux autres indices, grâce à la politique sociale acti-

ve mise en place.

L’exemple de la Corée

Source : Kakwani et alii (2004)

Le cas de la Colombie, analysé par Nunez et alii (2005) se-
lon la même méthodologie, diffère nettement de celui de la Corée.
L’effet du aux inégalités est bien plus important. On observe en
effet que la courbe « croissance observée » est souvent au
dessus de celle du PGER et que cette dernière est fréquemment
inférieure à 0%. L’indice de pauvreté reste à un niveau élevé,
l’effet distributif l’emportant souvent sur l’effet croissance, com-
me on peut l’observer dans le second graphique construit par
Nunez et alii, surtout de 1997 à mi 98 et encore davantage de
2000 à mi 2002.
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Graphique 8.  L’exemple de la Colombie:
Croissance observée et croissance hypothétique: PGER

source : Nunez et alii

Graphique 9: Modifications de l’indice
dues à la croissance et aux effets redistributifs

source : Nunez et alii

Il est logique dès lors que l’indice de pauvreté n’ait pas bais-
sé sur la période : de 51% en 1996 il passe à un peu plus de
53% en 2004 après avoir chuté de quatre points de 2002 à 2003
grâce à une croissance « pro poor » forte. Si la croissance
avait été neutre, l’indice de pauvreté serait passé de 51% en
1996 à 37% en 2004…c’est dire combien sur la période les pha-
ses de croissance appauvrissantes ont été fortes
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Graphique 10. Indice de pauvreté avec
« croissance observée » et croissance

hypothétique neutre (PGER)

3.2. La vulnérabilité des
pauvres à la volatilité de l’économie
Avant d’aborder cette question importante, il convient de

faire deux remarques au préalable, l’une sur le taux de crois-
sance, l’autre sur sa volatilité..

Le taux de croissance est un “donné” produit de détermina-
tions différentes selon les pays et les époques. C’est pourquoi il
importe d’analyser les modes de croissance différents et d’aller
ainsi au-delà de la seule mesure macroéconomique. Le Tchad
ne peut être comparé aux Etats-Unis et le Brésil à la France à la
seule aune de leurs taux de croissance. Les secteurs responsa-
bles de cette croissance –externe ou interne–, que ce soit la
consommation de biens durables, ou bien celle des biens non
durables, ou bien encore l’investissement et enfin les exportati-
ons sont différents selon les pays et les périodes. Les effets dis-
tributifs de la croissance ne sont pas les mêmes selon chaque
cas. Produire des biens durables ou des biens d’investissement
ne nécessite pas la même qualification de la main d’oeuvre, et
donc le même spectre de salaires, que produire des biens de
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consommation non durables. On comprend alors que pour
un même taux de croissance, les effets sur l’emploi, la quali-
té de l’emploi et enfin le niveau de vie des pauvres puissent
être différents selon que l’accent est mis sur tel ou tel sec-
teur. Les passages de la “ligne” de pauvreté sont donc plus
ou moins importants –compte tenu de la profondeur de la
pauvreté– selon l’importance de son taux et de sa régularité
certes mais aussi ses effets distributifs spécifiques à tel ou
tel mode de croissance28 .

La forte volatilité de la croissance a pour origine le mode de
sortie de la crise hyper inflationniste des années quatre-vingt.
La croyance était que la libéralisation soudaine et de grande
ampleur de la quasi totalité des marchés devait conduire, non
seulement à la fin de l’hyperinflation, ce qui fut réalisé, mais
aussi à une reprise économique forte et durable, ce qui n’a pas
été le cas. Le raisonnement pouvait se résumer à l’enchaînement
suivant : libéralisation, croissance, réduction de la pauvreté.
Les effets redistributifs étaient soit ignorés, soit sous estimés.
La croissance élevée n’était pas au rendez-vous, à de rares ex-
ceptions près et pour des périodes brèves. La volatilité de la
croissance était enfin et surtout profondément sous estimée.

La pauvreté persiste en Amérique latine à un niveau élevé, à
la différence de ce qu’on observe dans nombre d’économies
asiatiques. Des améliorations à la marge peuvent être obser-
vées – moins de malnutrition des enfants, allongement de la
durée de vie, scolarité plus importante par exemple – mais les
perturbations macroéconomiques aggravent durablement la
situation des couches modestes et pauvres et les effets positifs
que pourraient avoir des “programmes ciblés” de lutte contre
la pauvreté sont plus ou moins altérés par la  volatilité de la
croissance. Aussi convient-il de rechercher les raisons de cette
volatilité puisqu’elle est à l’origine des difficultés à réduire sig-
nificativement la pauvreté.
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Pourquoi cette incapacité à réduire durablement la pauvre-
té? Pourquoi y a-t-il une grande vulnérabilité des pauvres aux
cycles économiques? Pourquoi la croissance est-elle si insta-
ble? L’ordre des réponses importe. On ne peut répondre à la
première en ignorant la seconde et répondre à la seconde en
oubliant la troisième. A l’inverse, répondre à la troisième ques-
tion en premier, permet de répondre à la seconde puis à la pre-
mière. Cette approche permet de ne pas en rester à « tout ce
qu’il faudrait faire », catalogue de vœux pieux très souvent car
elle conduit à s’interroger sur les raisons qui expliquent les di-
fficultés à réduire la pauvreté, et désigner les obstacles socio
politiques à surmonter pour que des mesures puissent être en-
treprises. Il est très souvent plus intéressant en sciences soci-
ales d’utiliser le raisonnement dit a contrario.

À chaque mode de croissance enfin correspond sa fragilité
et celle des économies latino-américaines est particulièrement
élevée et spécifique. La croissance peut donc peut-être plus ou
moins volatile selon les manières de négocier les contraintes
internationales, tant en terme de compétitivité que de circula-
tion des flux de capitaux car elle dépend du régime de croissan-
ce emprunté. Analysons donc successivement d’abord cette
instabilité, ensuite la relation entre celle-ci et la vulnérabilité.

La volatilité
La croissance est peu volatile dans les pays asiatiques. For-

te dans son ampleur, faible dans sa durée, la crise de la fin des
années quatre vingt dix constitue une exception. La situation
est différente dans les économies latino américaines. La crois-
sance a été particulièrement volatile (voir encadré). Si on s’en
tient aux années quatre vingt quinze à aujourd’hui on observe
une crise avec l’effet « téquila », prononcée au Mexique et en
Argentine (plus de dix points d’écart du Pib), crise de nouveau
en 1998, cette fois surtout au Brésil et en Argentine, crise tou-
jours en Argentine de 1998 à 2002, avec un » « plongée dans
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les abysses » fin 2001, ralentissement sérieux de la croissan-
ce au Mexique, au Brésil et dans la plupart des économies lati-
no-américaines en 2002. Mais, comme nous l’avons déjà sou-
ligné, la volatilité des années quatre-vingt-dix est en moyenne
plus faible que celle des années quatre-vingt. Elle s’inscrit dans
un trend légèrement croissant, ce qui n’est pas le cas dans la
décennie “perdue” (les années quatre vingt de très forte inflati-
on et de croissance le plus souvent négative) où le trend est
plus ou moins franchement orienté à la baisse.  Son origine et
sa spécificité sont également différentes. Dans un cas elle est
liée au service de la dette à partir des propres ressources de ces
pays, dans le second cas elle est générée par la dépendance
financière élevée propre aux nouveaux modes de croissance mis
en place avec la sortie des crises hyper inflationnistes. Les fluc-
tuations, davantage que la médiocrité de la croissance, expli-
quent la vulnérabilité particulièrement élevée que subissent les
pauvres.

Une forte vulnérabilité et une résistance à la
baisse de la pauvreté en Amérique latine
On pourrait certes penser que les périodes de crise n’auraient

qu’un effet baissier sur la moyenne du taux de croissance de
telle sorte que la réduction de la pauvreté serait moins élevée
que celle qui aurait eu lieu si la croissance avait été plus élevée.
Ce serait une erreur. La fluctuation du PIB ne s’accompagne
pas en effet d’une fluctuation inversée de la pauvreté : lorsque
la croissance baisse, les pauvres sont affectés d’une manière
plus que proportionnelle par cette baisse, et lorsque celle-ci
repart à la hausse, le niveau de pauvreté reste stable, lorsqu’il
n’empire pas, pendant une durée plus ou moins longue, elle-
même fonction des effets redistributifs en cours. Les raisons
souvent invoquées pour expliquer ces évolutions connues : la
crise est le moment où les secteurs peu compétitifs sont res-
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tructurés, des entreprises éliminées ou reconverties, des condi-
tions de travail remises en question. La sortie de crise autre
que les reprises « mécanique » par renouvellement des sto-
cks, exprime un retour vers de meilleures conditions de valori-
sation du capital, grâce à de nouveaux équipements plus per-
formants, mais surtout dans un premier temps en raison de
l’introduction de nouvelles organisations de travail, d’une baisse
de l’emploi et d’une « modération » salariale. Le cycle de la
production repart à la hausse, les profits augmentent ce qui à
terme peut être de nature à alimenter la combativité, la mobi-
lisation, et le rattrapage des salaires. Les déphasages entre les
évolutions de la production et des salaires s’explique donc par
le la non correspondance des cycles du Pib et des mobilisati-
ons. Il en serait de même pour les déphasages entre les cycles
du Pib et celui de la pauvreté pour une raison simple : la pau-
vreté ne vient pas du non emploi, mais de l’emploi, se da natu-
re et des conditions de sa rémunération. Les pauvres ne peu-
vent être chômeurs dans des pays où il n’existe pas d’allocation
chômage. On les trouve donc dans les emplois les moins qua-
lifiés, souvent informels, salariés ou non.

Cette explication n’est cependant pas suffisante. En Améri-
que latine, la crise dans les années mille neuf cent quatre vingt
dix, deux mille ne vient pas, ou peu, d’un sur investissement et
d’une détérioration consécutive des conditions de valorisation
du capital. Elle résulte le plus souvent de la très forte vulnérabi-
lité financière de ces pays. Afin de prévenir une fuite de capi-
taux, le gouvernement augmente démesurément les taux
d’intérêt, ce qui augmente mécaniquement le service de sa det-
te interne et précipite la récession, voire la crise. L’échec de
cette politique se manifeste par une dévaluation brutale, à chaud,
une reprise de l’inflation29 , un alourdissement de la dette exter-
ne exprimée en monnaie locale et de son service, et surtout
conduit le gouvernement à faire appel au Fonds monétaire in-
ternational et donc à amputer ses dépenses publiques au mo-
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ment où les dépenses au titre du service de la dette augmente
considérablement. Mécaniquement, cela signifie que les autre
dépenses publiques doivent baisser encore plus fortement si le
gouvernement respecte les directives du fonds de chercher à
réduire son déficit public. Ces mesures approfondissent la cri-
se : celle-ci affecte surtout les plus démunis.

Ces trajectoires peuvent être représentées par le graphique
suivant : la courbe A représente l’évolution du PIB, la courbe B
celle de l’ampleur de la pauvreté. La courbe B connaît un pali-
er –dans le meilleur des cas– pendant un temps “t” lorsque la
courbe A est de nouveau croissante.

Graphique 11 - Évolutions contrastées
du Pib (A) et de l’ampleur de la pauvreté (B)

Source : Pierre Salama.

La réduction des dépenses sociales, fût ce pur un temps, les
affecte encore plus. La reprise se fait sur la base de ces détéri-
orations, la reprise des dépenses sociales tardant, la situation
tarde à s’améliorer pour les couches les plus pauvres.

Ce phénomène d’hystérésis s’explique ainsi essentiellement
par l’accentuation des inégalités lors de la crise, crise dont les
effets sont davantage démultipliés que dans les pays dévelo-
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ppés en raison de la faible protection sociale de la majeure par-
tie de la population. Les services publics, dont l’école et la san-
té, souffrent particulièrement des réductions de dépense déci-
dées pour retrouver un équilibre budgétaire. La durée moyenne
de scolarité baisse et sa qualité fléchit. Les enfants pauvres
fréquentent moins assidûment l’école et travaillent davantage.
La recherche d’activités de survie à court terme rendue néces-
saire par la crise, la qualité et la durée de la scolarité plus fai-
bles, la protection sanitaire réduite, la nutrition davantage in-
suffisante, diminuent, dans certains cas de manière irréversi-
ble, les capacités de sortir de la pauvreté une fois la reprise
économique venue.

Encadré 2 - Une politique de taux d’intérêt élevés au Brésil
au-delà de la crise financière qui pèse sur les possibilités
d’augmenter les dépenses sociales, pourquoi ?

La venue de Lula au pouvoir laissait augurer une rupture
franche avec la politique économique suivie par son prédéces-
seur : davantage de politique sociale et plus de résistance aux
« recommandations » du FMI. C’est une continuité qu’on peut
observer : le gouvernement brésilien va au-delà des recom-
mandations du FMI en élevant l’excédent primaire du budget,
c’est à dire l’excédent des recettes sur les dépenses budgétai-
res hors dépenses d’intérêt portant sur les dettes publiques.
Dans une économie qui reste relativement fermée, la réduction
des dépenses publiques, hors celles versées au titre du service
de la dette, a des effets négatifs sur l’activité économique. On a
vu qu’une récession économique s’accompagne d’une augmen-
tation des inégalités, d’un accroissement de la pauvreté plus
ou moins important. A cette politique budgétaire faisant peu
de cas des programmes sociaux – y compris le fameux plan de
lutte contre la faim, bien « vendu » à l’extérieur et bien reçu
par les pauvres, mais bien modeste en pourcentage du Pib –
s’ajoute une politique monétaire fortement restrictive. En gé-
néral on s’attend à ce que les taux d’intérêt interne s’alignent
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sur ceux, externes, décidés par les marchés financiers interna-
tionaux. C’est l’inverse qu’on observe au Brésil. Au risque d’être
un peu technique, rappelons qu’il y a pour l’Etat théoriquement
deux manières d’emprunter : soit le pays émet des bons sur
les marchés financiers internationaux et paie pour cela le taux
d’intérêt nord américain plus une prime de risque (le spread
justifié par les risques encourus : dépréciation de la monnaie,
risque de défaut), soit il fixe des taux attractifs dans l’espoir
que des capitaux viendront de l’étranger. Dans les faits, l’Etat
émet des bons à l’étranger et la fixation de ses taux à l’intérieur
du pays sert entre autres à emprunter pour financer le service
de sa dette interne et externe, à désinciter les capitaux à fuir le
pays, et très peu à attirer des capitaux de l’étranger. Ces deux
taux d’intérêt devraient tendre à converger et dans le cas du
Brésil, a baisser dans la mesure où la prime de risque a chuté
considérablement (1600 points à la veille de l’arrivée de Lula
au pouvoir – soit 16 points à ajouter au taux d’intérêt améri-
cain voisin de zéro - moins de 400 points aujourd’hui). Or, c’est
l’inverse qu’on observe, et c’est « l’originalité » de la politi-
que économique suivie par le Brésil : le taux d’intérêt interne
reste à un niveau extrêmement élevé (autour de 11 à 12% en
terme réel), taux qu’il faut multiplier par trois, voire quatre, pour
avoir une idée des conditions d’emprunts des entreprises et des
ménages. Ce taux interne grève lourdement le service de la det-
te interne de l’Etat fédéral et des états et limite d’autant plus
fortement les autres dépenses qu’est recherché un fort excé-
dent primaire, plus élevé que celui exigé par le FMI. Le service
de la dette interne et externe tourne autour de 7% du Pib après
avoir culminé à 10%.et occupe largement le premier poste du
budget, devant les dépenses d’éducation et de santé. Pourquoi
ce paradoxe alors que son coût est extrêmement élevé en terme
de croissance, de dégradation des politiques sociales ? Plus
l’excédent primaire, en pourcentage du PIB, est important, plus
la menace inflationniste s’éloigne, plus la crédibilité du Brésil
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auprès des marchés externes est renforcée. Lorsque le spread
baisse, les charges de la dette externe diminuent. La confian-
ce revenant, plus il est aisé de capter des capitaux et la mon-
naie a tendance à se réapprécier (ce qui réduit aussi les char-
ges sur la fraction de la dette interne indexée au dollar). Les
conditions d’emprunt à l’étranger sont plus favorables avec la
baisse des intérêts, le remboursement moins coûteux en mon-
naie nationale avec l’appréciation du Réal. Mais, à l’inverse,
plus les taux d’intérêt interne sont élevés, plus les banques ont
intérêt à acheter des bons du trésor émis par l’Etat, au détri-
ment des crédits aux entreprises, moins les entreprises em-
prunteront, plus les charges de la dette interne sont conséquen-
tes, plus les conditions d’une reprise économique  durable et
stable deviennent difficiles. Plus il est difficile de réduire la pau-
vreté lorsque la polarisation des richesses s’accentue à partir
d’un niveau d’inégalités déjà extrêmement élevé.

Au-delà de la sincérité supposée de nombre de discours gé-
néreux, il convient ainsi de rappeler que selon certaines études
(Hicks et Wodon, 2001) réalisées sur sept pays (Argentine, Chi-
li, Bolivie, Costa Rica, Mexique, Panama et République Domi-
nicaine), on peut certes observer une élasticité des dépenses
sociales par rapport au PIB supérieure à l’unité durant les pha-
ses de croissance, mais celle-ci est plus faible durant les pha-
ses de récession. Encore ne s’agit-il ici que des dépenses soci-
ales prises dans leur généralité.30  Ainsi que le soulignent les
auteurs, lorsque la croissance du PIB par tête fléchit d’un point,
les dépenses consacrées par personne pauvre baissent de deux
points. On peut estimer que cette baisse est pour moitié due à
la baisse du PIB par tête et que l’autre moitié résulte de
l’augmentation du nombre de pauvres due à la crise.

C’est cette volatilité prononcée de la croissance qui explique
l’incapacité à réduire de manière significative l’ampleur et la
profondeur de la pauvreté. Il ne suffit donc pas d’égrener les
mesures sociales souhaitables qui pourraient alléger les sou-
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ffrances des pauvres en augmentant soit leur niveau de vie (re-
distribution monétaire), soit en améliorant leurs capacités à
sortir de la trappe de la pauvreté (accroissement des dépenses
publiques de santé, d’éducation, de logement et
d’infrastructures) qui certes, prises une à une pourraient être
efficaces à la condition qu’elles soient aussi le produit d’une
participation des pauvres aux décisions et qu’elles n’aboutissent
pas à un acte de charité réduisant les pauvres à un statut de
passivité.31  Il faut se poser la question de savoir pourquoi elles
ne sont pas prises à la hauteur où elles devraient l’être pour
compenser les effets pernicieux de la volatilité de la croissance
sur le niveau de vie des pauvres et des couches modestes, pour-
quoi elles ne peuvent être prises, sauf pour certaines d’entre
elles, exceptionnellement et occasionnellement.

 La comparaison avec les pays asiatiques est riche
d’enseignements : le mode d’insertion dans l’économie mon-
de n’est pas unique, l’ouverture ne signifie pas nécessaire-
ment le libre échange, un politique budgétaire plus active est
possible. Le degré de volatilité dépend du régime de crois-
sance choisi. Avec d’autres régimes de croissance, une vola-
tilité moins importante est possible, une politique sociale
«  pro poor » est possible, notamment dans les périodes de
crise. L’analyse que nous avons présentée de la Corée pen-
dant la crise le montre.

 La courbe (B) du graphique 12, représentant l’évolution de
l’ampleur de la pauvreté, peut être modifiée, ex post par le jeu
d’une politique sociale adaptée à la volatilité du régime de crois-
sance. Deux types d’intervention complémentaires peuvent ainsi
être définis: la première consisterait à distribuer des revenus
aux plus pauvres par le biais d’une réforme fiscale. Celle-ci,
pour des raisons d’équité, paraît souhaitable32 . Elle est utile :
elle suscitait des oppositions politiques, il n’y pas encore très
longtemps une telle redistribution “agitait” les marchés qui,
spéculation sur les changes aidant, cherchaient à empêcher
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cette réforme. Et puis, statistiques aidant, on s’est rendu compte
que le coût en terme de pourcentage du Pib n’est pas très élevé
et que l’effet politique, surtout auprès des plus démunis, est
majeur. Ainsi le programme bourse famille au Brésil lancé par
le président Lula au Brésil correspond à moins de 0,4% du Pib,
alors que le service des dettes publiques interne et externe fluc-
tue entre 7% et 10% du Pib…service qui participe fortement à
l’enrichissement relatif et absolu des dix pour cent les plus ri-
ches de la population. La seconde consiste à améliorer les “ca-
pacités” des pauvres à émerger de la pauvreté en décidant une
politique de dépenses sociales audacieuse vis-à-vis de la santé
et de l’éducation. Certes, de telles mesures auraient peu d’effets
à court terme si on limite la mesure de la pauvreté à des critè-
res monétaires (ligne de pauvreté), sauf qu’elles permettraient
d’atténuer les effets d’une misère croissante sur la santé des
pauvres en évitant qu’elle se détériore davantage. Ses effets à
moyen et long terme sont plus conséquents car en augmentant
les “capacités”, ils autorisent une plus grande mobilité sociale
et offrent de ce fait une probabilité supérieure de sortir de la
pauvreté, que celle-ci soit définie selon des critères monétaires
ou des critères plus qualitatifs (nécessités de base satisfaites
ou bien indicateur de pauvreté humaine du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD).

Dans cet ordre d’idée il pourrait être décidé par exemple que
les dépenses sociales augmentent de deux points lorsque la
croissance chute d’un point. Ou bien d’indexer la croissance
des dépenses sociales à celles du service de la dette interne et
externe de l’Etat.  Lors d’une crise, la variable d’ajustement ne
devrait donc plus être le taux d’intérêt et la réduction des dépen-
ses publiques pour obtenir un soutien des institutions interna-
tionales, mais au contraire une augmentation des dépenses
sociales pour amortir les effets négatifs de la crise sur les cou-
ches les plus vulnérable et favoriser la mobilité sociale.

LA BAISSE DU NIVEAU DE PAUVRETÉ: SUCCÈS
APPARENTS EN ASIE, ÉCHECS EN AMÉRIQUE LATINE



404
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

1 Elles peuvent pour autant être très instructives. Voir par exemple l’étude de Fay M et

Morrison M (2005).

2 De nombreuses études analysent également le rôle de l’ouverture commerciale (la

réduction des tarifs, élimination des contingentements et des autorisations administrati-

ves, la réduction des subventions aux exportations), de la stabilité macroéconomique, de

la flexibilité du marché du travail, de l’entrée des investissements étrangers directs, dans

la réduction de la pauvreté. En général elles concluent que la libération des marchés est

la meilleure voie pour réduire la pauvreté. Pour une présentation orthodoxe sur le rôle de

ces différents facteurs, voir Hoekman B et alii. (2002).

3 Pour un exposé de l’ensemble des techniques mesurant la pauvreté et leur discussion,

voir Destremau B et Salama P (2000).

4 D’autres indicateurs ne prennent pas en compte les revenus perçus mais cherchent à

évaluer la satisfaction de besoins considérés comme essentiels à la reproduction de

l’individu ou de sa famille. Il s’agit des « nécessités de base satisfaites ». Si elles sont

 insatisfaites, l’individu, ou sa famille, est considéré comme pauvre. On dit alors que la

pauvreté est structurelle. Selon une approche semblable, le PNUD a développé une métho-

de permettant de comparer les pays et de les classer : la pauvreté est dite non monétaire,

l’indicateur est désigné comme un indicateur de pauvreté humaine.

5 Sur ce point voir Wade R (2002) qui remarque que les échantillons de pays utilisés pour

mesurer le revenu des pauvres diffèrent selon les enquêtes.

6 Celles-ci  expriment des codes de valeur transmis de générations en générations, plus ou

moins déformés par l’insertion souvent brutale des individus dans un mode marchand,

plus ou moins globalisé.

7 Selon l’expression heureuse de Bourguignon (2004)

8 A ce niveau d’analyse, ajouter la volatilité de la croissance comme facteur expliquant

l’évolution de la pauvreté ferait double emploi avec la variation des inégalités. Il est exact

que plus la volatilité est élevée, plus les effets positifs sur la pauvreté sont amoindris. Dit

autrement, pour un même taux de croissance moyen annuel, le pays qui connaît le plus

de régularité dans sa croissance bénéficie d’une réduction de son niveau de pauvreté

supérieure à celle d’un autre pays connaissant une croissance, certes semblable en

moyenne, mais plus volatile. Ajouter à ce niveau d’analyse ce facteur fait cependant

double emploi avec l’évolution de la distribution des revenus car l’effet d’hystérisés qui

explique ces effets négatifs sur la pauvreté lorsque la volatilité est élevée se traduit par une

variation des inégalités, déjà prise en considération. Nous traiterons de ce point dans la

section suivante.

9 Le coefficient de Gini est un indicateur des inégalités : on met en rapport les pourcen-

NOTES
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tages de la population et les pourcentages du revenu distribué. Population et revenus, en

pourcentage, forment les deux côtés d’un carré. Si par exemple 5% de la population touche

5% du revenu, 10% touche 10% etc, on obtient une distribution des revenus absolument

égale. Elle correspond à la diagonale du carré. La distribution des revenus est en réalité

plus ou moins inégale selon les pays : 10% de la population touche par exemple 5% des

revenus, 20% reçoit 9% etc, par exemple. On obtient une ligne qui reflète cette distribution

des revenus. Elle est porte le nom de courbe de Lorentz. La surface existant entre cette

ligne et la diagonale, rapportée à la moitié de la surface du carré constitue un indicateur

des inégalités, nommé Gini. Plus la courbe de Lorentz se rapproche de la diagonale, moins

la surface occupée entre cette courbe et la diagonale est grande et mois le Gini est élevé,

et inversement. On comprend aussi que la surface occupée entre cette courbe et la

diagonale peut être produite par deux courbes de Lorenz différentes dans leur courbure.

Ceci signifie qu’un même degré d’inégalité peut signifier des situations différentes et qu’il

faut alors avoir recours à d’autres indicateurs plus précis

10 Le passage d’une économie hyper inflationniste à une économie peu inflationniste au

début des années quatre vingt dix se traduit par une diminution des inégalités dont l’effet

est une réduction parfois conséquente de l’ampleur de la pauvreté.

11 Les tests sont effectués à partir d’un panel d’une centaine de pays, développés et en

développement et comparent le revenu moyen du premier quintile – là où la probabilité de

trouver des pauvres est très forte - avec le revenu moyen de la population prise dans son

ensemble. Les revenus ainsi que les variables explicatives sont observés sur deux pério-

des distantes d’au moins cinq ans. Il y a plus de trois cents observations.

12 Mettre des effets fixes n’est pas suffisant, comme le soulignent Cling et alli car ces

institutions sont constitutives dans les pays développés du revenu des pauvres à certains

moments (une politique pro poor  est plus facile à mettre en place dans les pays dévelo-

ppés en période de crise que dans les pays en voie de développement).

13 Dans des travaux plus récents, Barros, Henriques et Mendonca (2000), montrent que

pour réduire la pauvreté de 12,5 points au Brésil, il faudrait une croissance de 4% chaque

année pendant dix ans  à la condition que le profil des inégalités ne soit pas affecté.

14 Tels qu’ils ont été reformulés en 2000 par Williamson.

15 Il est intéressant de remarquer l’absence d’accord entre les économistes du FMI et de

nombreux économistes orthodoxes sur ce point : le FMI préconise une libéralisation du

compte capital et des économistes comme Mc Kinon y voient un danger (pour une

présentation du débat entre les économistes partisans du « big bang » et ceux qui

penchent pour des mesures gradualistes, voir P.Salama et J.Valier (1994, chap. 6). On

observe un désaccord également s’agissant du taux de change : le FMI appuie tout au long

des années quatre vingt dix le maintien d’un politique de change fixe (annoncer un change

flexible pour sortir de l’inflation pourrait avoir un impact négatif sur la crédibilité des

mesures prises, mais à l’inverse l’abandon d’une possibilité de réglementer les flux de
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capitaux lorsque les changes sont fixes est pour le moins périlleux lorsque l’afflux de

capitaux est brutal dans un sens ou un autre, comme l’exemple extrême de l’Argentine l’a

démontré) et la plupart des économistes orthodoxes eux, penchent pour des taux de

change flexible et il faudra « attendre » la crise financière de la fin des années quatre

vingt dix pour que ce dernier régime soit préconisé.

16 Ce plan vise à aider les familles dont le revenu s’élève à moins de 75 réais par tête, soit

approximativement 34 dollars US, ce qui correspond à quatre dollars près à la ligne

d’indigence (pauvreté extrême) définie par la Banque mondiale, et se situe très en deça de

la ligne de pauvreté définie par le DIEESE (375 Réais). Huit millions et quatre cent mille

familles sont concernées et reçoivent par mois entre 45 et 9O Réais en 2005. Ce program-

me devrait s’élargir à un nombre plus important de familles par la suite.

17 En Chine, les couches moyennes s’enrichissent, en Amérique latine, deux tiers d’entre

elles s’appauvrissent relativement, ainsi que nous le verrons.

18 Les données pour la Bolivie, la Colombie, le Panama, le Paraguay, l’Uruguay sont

calculées à partir des villes. Celles pour l’Argentine sont calculées à partir des données

obtenues pour le Grand Buenos Aires.

19 On distingue en général dans ces vingt pour cent les 10% les plus riches et les 10% qui

suivent qualifiées de couches moyennes « hautes ».

20 Un régime de croissance à dominante financière accentue en général les inégalités

entre le travail et le capital, un régime de croissance ouvert à la concurrence internatio-

nale, sans ou avec peu d’intervention de l’Etat, peut accentuer les inégalités salariales, un

régime de croissance fondé sur l’essor de la demande des couches intermédiaires, mo-

destes, voire pauvre, peut diminuer les inégalités (par exemple lors de la première phase

de substitution des importations légères, si des politiques redistributives sont mises en

place, si une réforme agraire en faveur des paysans pauvres est entreprise.

21 Et pour certains, d’une réduction des inégalités, elle-même consécutive d’une allocati-

on des ressources optimales permettant une spécialisation internationale selon les coûts

comparatifs.

22 Derrière cette observation il y a des interrogations sérieuses sur la pertinence écono-

mique des techniques économétriques privilégiant la recherche de la stationnarité des

séries autour d’une tendance linéaire, indépendamment des phénomènes économiques

qu’elles représentent. Nous ne pouvons développer ici cette question complexe, voir

Dantes Caffe R (2006).

23 Nous avons préféré conserver les expressions anglaises, la dernière étant difficilement

traduisible, l’expression « goûte à goûte » étant probablement la plus proche mais dans

ce cas inélégante.

24 Les élasticités de l’indice de pauvreté par rapport au Pib sont supérieures à 1, comprises
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entre 0 et 1, inférieures à 1.Voir Kakwani et alii (2004). Nous adoptons ici les définitions de

cet auteur plutôt que celles plus laxistes de la Banque Mondiale considérant que la

croissance est « pro-poor » si l’indice de pauvreté diminue quelques soit son taux. Dans

ce cas il suffit que l’élasticité soit supérieure à 0.

25 Selon la méthodologie de la Banque mondiale, l’indice de pauvreté extrême(1$ jour)

passe de 9,9% à la veille de la crise, à 16,7% en 1996 pour diminuer ensuite à 7,72%. Pour

une étude précise des effets de la crise en Indonésie sur les différents indicateurs de la

pauvreté en Indonésie, voir Dhanani S et Islam I (2002)

26 acronyme de « poverty equivalent growth rate »

27 légèrement différentes de celles calculées par ADB (op.cit)

28 Il peut paraître surprenant qu’on ait à rappeler ces “banalités”? Auraient-elles été

oubliées, écrasées par le rouleau compresseur de la pensée dominante durant tant d’années?

Sans remonter à nos grands classiques, ces relations avaient été magistralement mon-

trées par le courant structuraliste de la Cepal. On se souvient par exemple de l’analyse de

la concentration “horizontale” puis “verticale” des revenus selon que le mode de crois-

sance était la substitution des importations légères ou lourdes, du raisonnement des

stagnationnistes sur la non correspondance des dimensions d’offre et de demande dans

leurs dynamiques, pour analyser l’évolution de la rentabilité du capital dans les secteurs

dynamiques.

29 Qui contrairement à ce que craignaient nombre de gouvernements, justifiant ainsi la

non dévaluation « à froid », a été de courte durée et peu importante.

30 Ces évaluations paraissent optimistes lorsqu’on sait la différence qu’il peut  y avoir

entre dépenses budgétées et dépenses exécutées, surtout lorsqu’il est convenu qu’une

fraction de ces dépenses sera “détournée” vers d’autres allocations, comme cela est fait

explicitement au Brésil.

31 La participation des pauvres au dépassement de leur pauvreté est essentielle (démocratie

participative) et si elle n’a pas lieu, la passivité (recherchée?) constitue un obstacle à

l’amélioration de leur situation.

32 Bien que très souvent on ait souligné ses effets pervers potentiels (voir Bourguig-

non 2000 et sur une position différente Valier 2000).
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O período pós Guerra Fria exigiu
da ONU operações de paz multidi-
mensionais, voltadas para soluci-
onar conflitos intra-estatais e as-
sistir a implementação de acordos
politicos entre as partes. Neste ar-
tigo, discuto a institucionalização
de um quadro de referência norma-
tivo para as operações multidimen-
sionais da ONU, nos campos dos
direitos humanos, da polícia civil e
da assistência eleitoral. O papel da
burocracia onusiana nesse proces-
so é enfatizado.

The post Cold War period asked
for multidimensional peace opera-
tions, focused on the resolution of
intrastate conflicts and the imple-
mentation of political agreements
between the parties, including state
reconstruction. In this article I dis-
cuss the institutionalization of a
normative framework for the UN
multidimensional peace operations
in the fields of human rights, civili-
an police and electoral assistance.
The role of the UN bureaucracy in this
process will be emphasized.
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Construindo as operações
de paz multidimensionais

das Nações Unidas

Raquel Bezerra Caval-
canti Leal de Melo:
Doutora em Relações In-
ternacionais pela Ponti-
fícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ) e professora da
Universidade Estadual da
Paraíba (UEPB).
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As operações de paz da ONU foram concebidas como um
instrumento ad hoc para a manutenção da paz e da segurança
internacionais. Nascidas num contexto em que o sistema de
segurança coletiva das Nações Unidas encontrava-se parali-
sado, em decorrência dos condicionamentos da Guerra Fria,
essas operações se desenvolveram de forma assistemática, em
função dos requerimentos de cada situação específica que pas-
saram a enfrentar. Assim, esse novo mecanismo, iniciado sob
a forma de operações militares levemente armadas e com ob-
jetivo de limitar conflitos interestatais de pequeno e médio por-
te, passou a se constituir, também, de complexas operações
multidimensionais, voltadas para conflitos intra-estatais, pos-
sivelmente mais coercitivas e formadas não só por tropas, mas
também por extenso e diversificado componente civil. Mais que
limitar conflitos, as novas operações, de natureza multidimen-
sional, visavam assistir, em variados graus, a implementação
de acordos de paz celebrados entre as partes disputantes.

Contudo, devido à falta de previsão legal e, em parte, às
particularidades de cada conflito, sua natureza permanece,
essencialmente, ad hoc. Não obstante, o aumento de sua de-
manda e a ampliação de seus propósitos, no pós-Guerra Fria,
foram acompanhados de um processo de institucionalização
de princípios, normas e procedimentos gerais os quais, juntos,
servem como um quadro de referência, para orientar o planeja-
mento e a operacionalização delas. Mas, como o termo indica,
trata-se de padrões de referência apenas. Isso confere certa fle-
xibilidade ao design de cada operação, permitindo que as ori-
entações gerais sejam combinadas e adaptadas conforme as
demandas e as condições de cada caso.

Entretanto, a institucionalização desse quadro de referência
não é um processo uniforme e sistemático, mas sim dinâmico,
que se observa mediante a repetição de padrões normativos e
procedimentais presentes no discurso oficial da ONU. Neste
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artigo, serão discutidos padrões associados a três importan-
tes eixos de atuação das missões multidimensionais, no cam-
po político-institucional: direitos humanos, polícia civil e as-
sistência eleitoral.

O referido processo de institucionalização, que ocorre mar-
cadamente a partir de 1992, resulta do aprendizado dos atores
internacionais no âmbito das Nações Unidas, com destaque
para os Estados e o Secretariado da organização, por meio das
suas interações mútuas. Tal aprendizado se dá, simultanea-
mente, em duas dimensões. A primeira diz respeito à aquisi-
ção de informações pautadas em considerações práticas ou
circunstanciais, com base nas quais os atores articulam as
estratégias de ação da ONU, a fim de alcançar os objetivos das
novas missões: a consolidação da paz nos contextos domésti-
cos, com vistas à manutenção da paz e da segurança interna-
cionais. Neste caso, trata-se de uma revisão das estratégias
ou dos meios para se alcançar determinados objetivos, estes
já previamente definidos pelos atores e que permanecem sem
sofrer alterações. Diferentemente, na segunda dimensão do
aprendizado, o processo de interação entre os atores implica
uma mudança nas suas visões de mundo e, portanto, na defi-
nição dos seus interesses e objetivos, mais do que nas suas
estratégias somente.

No primeiro caso, as informações que contribuem para o
aprendizado dos atores em relação às operações de paz po-
dem ser originárias de diferentes fontes, que incluem o despa-
cho de missões de reconhecimento (fact-finging missions) com
respectivo balanço das experiências em campo pelo Secretari-
ado, a produção de estudos e relatórios pela burocracia onusi-
ana ou mesmo por estados membros da ONU, além da contri-
buição indireta da academia e de outros atores não-estatais
nos debates sobre o tema.

Este aprendizado não resulta meramente da aquisição de
novas informações, mas também do modo como são articula-
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das e empregadas na barganha institucional2 , no âmbito das
Nações Unidas. Mediante essa barganha, os atores recorrem
às informações disponíveis, para promover determinadas nor-
mas ou práticas relativas ao planejamento e à operacionaliza-
ção das missões de paz.

Isso pode explicar, em parte, o surgimento das operações
multidimensionais, em função das novas circunstâncias no
contexto pós-Guerra Fria, isto é, da necessidade de lidar com
conflitos intra-estatais. Com efeito, a dinâmica destes é mui-
to diferente daquela dos interestatais, para os quais estava
voltada, salvo algumas exceções, a maioria das missões da
ONU até 1988.

Os conflitos internos estão, muitas vezes, associados à fa-
lência ou ao colapso institucional dos estados onde ocorrem.
Embora cada um tenha sua dinâmica especial e característi-
cas particulares, as circunstâncias gerais comuns a todos são:
a dissolução da ordem pública, em meio a uma violenta dis-
puta por poder interno entre facções ou grupos distintos, um
aparato institucional público corrompido, paralisado ou des-
truído por completo e a prática ampla e sistemática de abu-
sos contra a população civil.

As operações multidimensionais das Nações Unidas foram
desenvolvidas em função desses novos problemas, mas man-
tiveram o objetivo geral de assegurar a paz e a segurança in-
ternacionais. Novos propósitos e componentes foram atribuí-
dos a tais missões, cujo planejamento e cuja operacionaliza-
ção estão voltados para dois principais aspectos. O primeiro
se refere às necessidades imediatas associadas ao período tran-
sitório, que se inicia com a assinatura de um acordo de paz
entre as partes e termina com a transferência de poder para
um governo democraticamente eleito. Durante esse período, a
administração pública fica sob responsabilidade de um gover-
no local de transição não eleito ou mesmo da ONU, embora
sejam mais raros os casos em que a organização assume, de
fato, tal função.
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O segundo aspecto está relacionado à reconstrução institu-
cional. Como mencionado, os conflitos internos são normal-
mente marcados pela falência ou total colapso das institui-
ções domésticas, o que requer dos peacekeepers o desempe-
nho de uma série de atividades, com vistas à reconstrução de-
las. É importante lembrar que a extensão do papel da ONU
depende da autoridade conferida a cada operação de paz pelo
Conselho de Segurança.

Seja como for, as demandas relacionadas ao imediato pós-
conflito e à reconstrução institucional integram o quadro de
referência das missões multidimensionais e podem ser inter-
pretadas, em parte, como resultado do aprendizado que ocor-
re, à medida que os atores internacionais adquirem informa-
ções sobre a natureza e as circunstâncias dos conflitos intra-
estatais, enquanto interagem uns com os outros na ONU.

A segunda dimensão do aprendizado que leva ao processo
de institucionalização ora discutido se dá num nível mais com-
plexo, o qual envolve uma mudança nas concepções e nos in-
teresses dos atores e explica não apenas seu comportamen-
to, mas também a formulação de preferências acerca de ten-
dências normativas específicas. Este tipo de aprendizado le-
vou à ampliação da definição de segurança internacional e,
conseqüentemente, à preocupação mais incisiva com os con-
flitos intra-estatais.

Com efeito, apesar de terem existido durante toda a Guer-
ra Fria, estes conflitos não eram vistos como centrais à agen-
da de segurança internacional. Isso sugere que a atenção a
eles conferida, no pós-Guerra Fria, está associada não só a
preocupações de natureza estratégica associadas às suas
conseqüências transnacionais – como o problema dos flu-
xos de refugiados e o risco de desequilíbrio econômico regi-
onal nas áreas afetadas, ambos percebidos como fatores de
instabilidade internacional – mas, também, à legitimidade
crescente dos direitos humanos, especialmente na década
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de 1990 (Rodrigues, 2000). Por conseguinte, a própria noção
de segurança internacional se expandiu e passou a significar
não só a segurança dos estados soberanos em relação, por
exemplo, a ameaças de agressão, como também a seguran-
ça humana. Esta pressupõe a proteção de todos os indivídu-
os pela comunidade internacional, inclusive contra violações
praticadas por um Estado contra seus nacionais.

Esse aprendizado complexo, que orienta a construção de
um quadro de referência para as operações de paz, resulta da
inserção dos atores internacionais em contextos normativos
superpostos, nos âmbitos da ONU e da estrutura internacio-
nal, à luz de cujas idéias interpretam as informações recebi-
das, identificam problemas e articulam respostas. Em outras
palavras, os atores são socializados com base nas idéias pre-
ponderantes nos referidos contextos, as quais têm impacto
constitutivo em suas identidades e, conseqüentemente, em
suas preferências.

Cada um dos contextos normativos supramencionados é
caracterizado por determinada distribuição de idéias. Na esfe-
ra da estrutura social internacional, o pós-Guerra Fria foi mar-
cado pela ascensão de idéias liberais, destacando-se, no plano
político, os direitos humanos e a democracia. Ao mesmo tem-
po, essas normas competiam – e continuam competindo – com
concepções profundamente arraigadas na cultura internacio-
nal, associadas à própria existência do sistema de estados,
sobressaindo a noção de soberania nacional e o princípio da
não-intervenção. Ademais, a visão dos estados sobre a dinâ-
mica do sistema internacional, fortemente influenciada pela
lógica realista, pautada na distribuição de poder e nas impli-
cações da anarquia internacional3 , também influencia a cons-
tituição dos seus interesses, especialmente na definição dos
chamados interesses nacionais.

A norma de soberania e a visão realista das relações inter-
nacionais também têm forte impacto no contexto normativo
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da ONU, em parte, por contribuir para a definição de identida-
des e interesses dos estados membros em termos nacionais.
Contudo, ali, a aceitação das normas liberais é particularmen-
te mais ampla do que no sistema internacional, e isso permite
o impacto delas no processo de institucionalização de padrões
de referência para as operações de paz.

Assim, os padrões de atuação das missões de paz decor-
rem da combinação de aquisição de informações e barganha
institucional entre os atores, dentro da ONU, com sua socia-
lização nas normas liberais. Nesse sentido, o papel do Se-
cretariado da ONU merece ênfase. Embora desprovida de po-
der material, a burocracia onusiana, em razão da autoridade
que lhe é atribuída pelos estados, utiliza sua expertise para
promover determinadas normas e procedimentos e exercer,
assim, influência na formulação das políticas da organiza-
ção, nos seus vários campos de atuação. Como agente, a bu-
rocracia onusiana tem interesse e identidade próprias. Sua
identidade explica, em parte, sua opção pela promoção das
normas de direitos humanos e democracia liberal, em detri-
mento de outras, na institucionalização de um quadro de re-
ferência para as operações de paz.

Ademais, também interessa à burocracia onusiana exercer
agência nesse processo, uma vez que isso lhe permite buscar a
expansão do seu papel na implementação das políticas formu-
ladas para a organização. Essa expansão pode implicar não só
maior autonomia do Secretariado em relação aos estados, mas
também, o aumento do seu poder, definido em termos de ca-
pacidade de influência, vis-à-vis aqueles. Com efeito, quanto
maior o papel da burocracia onusiana no planejamento e na
condução das operações de paz, maior sua possibilidade de
angariar recursos e adquirir expertise, o que está na base da
sua autoridade para exercer influência no meio onde se insere.

O impacto da agência exercido pela burocracia onusiana
pode se dar de duas maneiras. A primeira está ligada à sua
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capacidade de influenciar o comportamento dos estados, du-
rante a barganha institucional, fazendo que adotem as normas
ou os procedimentos promovidos pela burocracia, sem que isso
signifique necessariamente mudança nas preferências ou nas
identidades daqueles atores. Nesse sentido, o poder ou capaci-
dade de influência das organizações internacionais está dire-
tamente relacionado à sua habilidade de coletar, publicar e
empregar informação estrategicamente, na tentativa de influ-
enciar comportamentos (Barnett e Finnemore, 2004).

Tal influência pode ser exercida de diversos modos. Em es-
pecial, via relatórios preparados pelo Secretariado, a partir de
missões de reconhecimento, anteriores a uma operação de paz,
e, ainda, por meio dos relatórios periódicos preparados pelo
pessoal de campo da ONU, informando sobre o andamento
das operações de paz, uma vez despachadas. Muitos dos man-
datos destas são elaborados ou expandidos pelo Conselho de
Segurança, com base nos dados e recomendações do Secreta-
riado contidas nos documentos citados, sem que isso impli-
que mudança nas concepções de mundo dos estados que au-
torizaram as resoluções correspondentes.

O segundo aspecto do impacto da agência do Secretariado
se dá na construção da realidade social. Assim, é importante
destacar o exercício de liderança intelectual da burocracia onu-
siana, no intuito de criar novas preferências entre os estados,
associadas às normas que ela busca promover em relação às
operações de paz. Tal liderança é particularmente notável,
mediante a articulação entre as concepções de democracia
liberal, direitos humanos, desenvolvimento e segurança in-
ternacional, com vistas à institucionalização de estratégias
de construção de estados baseadas no modelo de estado de-
mocrático liberal.

O discurso do Secretariado nesse sentido está presente em
inúmeros relatórios e estudos. Entre esses sobressaem os se-
guintes: Uma Agenda para a Paz (1992) e seu suplemento
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(1995), Uma Agenda para o Desenvolvimento (1994) e Uma
Agenda para a Democratização (1996), além dos relatórios mais
recentes, como o Brahimi (2000), o Relatório do High-level
Panel on Threats, Challenges and Change (2004) e o Relatório
do Secretário-Geral sobre estado de direito e justiça transitória
em sociedades em conflito e pós-conflito (2004).

Especialmente a partir de 1992, o processo de instituciona-
lização das operações de paz ganhou impulso. Sinal disso foi a
criação, no contexto de uma grande reforma na estrutura do
Secretariado, do Departamento de Operações de Paz (DPKO),
um novo espaço institucional que centralizou o planejamento
e a operacionalização das referidas missões, as quais ocorri-
am, até então, de modo desagregado. Também foram inicia-
dos esforços da burocracia onusiana direcionados à produção
de manuais contendo orientações normativas, usados como
material de treinamento para os peacekeepers.

Em 1992, tão importante quanto a criação do DPKO foi o
relatório intitulado Uma Agenda para a Paz, do Secretário-Ge-
ral Boutros Boutros-Ghali. O documento tornou-se o marco
das operações de paz multidimensionais, ao consolidar suas
principais características e os parâmetros de atuação que, na
verdade, já vinham se manifestando nos mandatos aprovados
pelo Conselho de Segurança, entre 1989 e 1992. As tendências
observadas no relatório de Boutros-Ghali (1992) já revelavam
a adoção de uma concepção particular de estado, com base no
modelo democrático liberal, como referência para o trabalho
de construção institucional e consolidação da paz realizado
pelas missões multidimensionais, em cenários pós-conflitos.
Isso se manifesta tanto por meio da institucionalização dos
seus componentes e funções quanto dos padrões orientadores
de suas atividades.

Com efeito, o exame de Uma Agenda para a Paz sugere
que a atuação das operações multidimensionais, de uma
perspectiva político-institucional4 , inclui três principais ei-
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xos: direitos humanos, polícia civil e assistência eleitoral.
Cada um destes eixos abarca tanto funções diretamente as-
sociadas às necessidades imediatas do contexto pós-confli-
to quanto aquelas voltadas para a construção institucional
de médio e longo prazo.

Os cenários pós-conflitos são marcados pela insegurança e
instabilidade causadas pelo colapso da ordem interna, sendo
comuns o alto índice de criminalidade e a prática de abusos
contra a população civil, sobretudo por parte das facções lo-
cais em disputa. Nessas circunstâncias, entre as principais pre-
ocupações da ONU, ao autorizar missões de paz, estão a dimi-
nuição da violência contra civis e o restabelecimento e manu-
tenção da lei e da ordem internas.

Assim, durante a transição, uma das funções básicas das
operações multidimensionais é o monitoramento dos direitos
humanos, exercido pelo componente de direitos humanos, com
ajuda da CivPol, por meio da investigação e do relato de casos
de abuso. Tal atividade é desempenhada com base nos pa-
drões internacionais de direitos humanos e em orientações téc-
nicas compiladas nos diversos manuais de treinamento pro-
duzidos pelo Secretariado, especialmente no âmbito do Alto
Comissariado de Direitos Humanos da ONU.

Outra atividade a se consolidar na década de 1990 foi a
assistência à instauração de mecanismos de justiça transitó-
ria, desempenhada pelo componente de direitos humanos. Esse
tipo de assistência, que começou com o suporte ao estabeleci-
mento de uma comissão da verdade, em El Salvador, passou
também a ser dirigido a outros mecanismos, à medida que
estes se diversificavam. Desse modo, as operações de paz pas-
saram a assistir a implantação de tribunais internacionais ad
hoc e tribunais híbridos, além de trabalharem no desenvolvi-
mento de novas formas, não-judiciais, de compensação a víti-
mas de abusos e a suas famílias. O objetivo desses mecanis-
mos – judiciais ou não – é não só promover a reconciliação de
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uma sociedade marcada por ressentimentos de fundo étnico,
religioso ou político, mas também difundir a noção de justiça e
de prestação de contas perante a lei, como pilar de sustenta-
ção do estado de direito nos contextos domésticos.

No campo da polícia civil, a necessidade de manutenção da
lei e da ordem levou à institucionalização das atividades da
CivPol de monitoramento e suporte ao corpo de polícia local
no exercício de suas funções cotidianas5 . Quando estabelecido
no mandato, a CivPol também pode assumir o papel de polícia
executiva, com poderes para impor a ordem em substituição
aos corpos de segurança locais. Isso, entretanto, só ocorreu
efetivamente nas operações em que a ONU assumiu total res-
ponsabilidade pela administração transitória local – nos casos
da UNMIK (Kosovo, 1999) e da UNTAET (Timor Leste, 1999) e,
mais tarde, na UNMISET (Timor Leste, 2002).

No eixo da assistência eleitoral, as operações de paz se
concentraram na verificação das várias fases do processo elei-
toral doméstico, culminando nas eleições propriamente di-
tas. O objetivo das atividades de verificação da ONU era cer-
tificar-se de que o processo eleitoral respeitara padrões de-
mocráticos internacionais básicos, conferindo, desse modo,
legitimidade aos resultados. O final das eleições marca a
transferência de poder para o governo legitimamente eleito e
o fim do período transitório. Talvez, por isso, as atividades
das operações de paz, neste campo, são ainda, de forma equi-
vocada, vistas pela ONU como uma estratégia de saída para
as missões em campo, o que, contudo, é questionado no dis-
curso mais recente do Secretariado.

A construção institucional é o marco de um outro grupo de
atividades das operações de paz. Com efeito, os conflitos in-
tra-estatais estão intimamente relacionados à falência ou ao
total colapso das instituições domésticas. Sem a existência de
um aparato institucional capaz de prover, de forma sustentá-
vel, segurança e outros bens públicos essenciais à população,
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há poucas chances de consolidação da paz. Ademais, a cons-
trução institucional visa criar canais de comunicação, para que
a população seja capaz de resolver, pacificamente e dentro da
lei, as disputas internas. Importa ainda a difusão de uma cul-
tura que favoreça o respeito às instituições constituídas e esti-
mule os cidadãos a recorrer aos canais pacíficos de comunica-
ção por elas oferecidos.

Por isso, no campo dos direitos humanos, as atividades re-
lacionadas à construção institucional ganharam ênfase no qua-
dro de referência das operações de paz6 . Nesse sentido, a atu-
ação do componente de direitos humanos tende a ser direcio-
nada para dois aspectos básicos: de um lado, o desenvolvi-
mento de um programa educacional, com o objetivo de pro-
mover e difundir uma cultura de direitos humanos nas socie-
dades domésticas; de outro, a reforma das instituições inter-
nas, destacando-se a assistência na elaboração ou reforma de
constituições nacionais, com o objetivo de garantir que incor-
porem padrões internacionais de direitos humanos.

 No campo da polícia civil, a construção institucional tam-
bém ganhou espaço, e foi gradativamente direcionada para a
assistência da CivPol na criação e no treinamento de novos
corpos de polícia local. Entre os principais padrões normativos
orientadores dessas atividades, estão o equilíbrio étnico e de
gênero na composição da força policial e seu treinamento com
base nos princípios de direitos humanos, polícia democrática
e policiamento voltado para a comunidade. Estes padrões tam-
bém se aplicam à própria CivPol, no desempenho de funções
policiais, nos casos de mandato executivo.

Todas as atividades até aqui discutidas, sobretudo a assis-
tência ao estabelecimento de mecanismos de justiça transitó-
ria e a reforma institucional, revelam uma tendência no senti-
do de instaurar o estado de direito nos contextos domésticos
pós-conflito. A noção de estado de direito é intrínseca ao mo-
delo de estado democrático liberal e implica a existência de

CONSTRUINDO AS OPERAÇÕES DE PAZ
MULTIDIMENSIONAIS DAS NAÇÕES UNIDAS



420
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

um governo limitado e de garantias individuais para todos os
cidadãos, com base nos princípios da separação de poderes e
da supremacia, previsibilidade e transparência da lei, a que
estão submetidas instituições públicas e privadas, bem como
todos os cidadãos.

Contudo, em que pese a importância das funções dos com-
ponentes de direitos humanos e de polícia civil para o estabe-
lecimento do estado de direito, até finais dos anos 1990, o qua-
dro de referência das operações de paz indicava não haver, pro-
priamente, um método integrado neste sentido. Na prática,
a coordenação entre tais componentes mostrou-se, muitas
vezes, problemática. Além disso, havia carência significativa
no tratamento de questões relacionadas à reforma dos siste-
mas judiciário e correcional domésticos, a despeito do papel
fundamental dessas instituições para o estabelecimento do
estado de direito.

A preocupação do Secretariado da ONU com a questão sur-
giu, em parte, como resultado das lições depreendidas das ex-
periências em campo. O descompasso entre a evolução insti-
tucional da polícia civil local e a estagnação do sistema de
justiça passou a ser percebido como um sério obstáculo ao
trabalho das operações de paz e ao processo de consolidação
da paz em longo prazo.

Entretanto, embora tais problemas tenham se manifestado
ainda nos primeiros anos da década de 1990 – a experiência no
Camboja é um dos exemplos –, a consolidação do papel das
operações de paz no setor de justiça e o foco no estabeleci-
mento do estado de direito só ocorreram, efetivamente, a par-
tir de 2000. É importante lembrar que, um ano antes, as Na-
ções Unidas reconheceram, pela primeira vez, a existência de
um direito à democracia, via adoção da resolução 1999/57 da
Comissão de Direitos Humanos. De acordo com o documento,
o direito a um governo democrático inclui o estado de direito,
que implica a proteção legal aos direitos, aos interesses e à
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segurança pessoal dos cidadãos, na administração da justiça
de maneira justa e na independência do Judiciário.

Em 2000, o Relatório Brahimi, elaborado por uma equipe de
especialistas, a pedido do Secretário-Geral da ONU, e, com Uma
Agenda para a Paz, tornou-se marco central no desenvolvi-
mento das operações de paz, recomendava uma mudança dou-
trinária na orientação delas. Isso significava que deveriam con-
centrar esforços, com vistas a sustentar o estado de direito e o
respeito aos direitos humanos nos ambientes domésticos onde
atuam. Para tanto, requeria-se, de acordo com o documento,
uma reconceituação do papel da CivPol e o desenvolvimento
de uma abordagem de equipe integrada, de modo a envolver
um trabalho coordenado de especialistas em sistemas judicial
e penal, em direitos humanos e em polícia.

A partir daí, os debates sobre a questão se intensificaram
na ONU. Um dos resultados foi a criação, em 2002, da Cri-
minal Law and Judicial Advisory Unity (CLJAU), dentro do
DPKO, por iniciativa do Secretário-Geral, seguindo recomen-
dação dos estados membros da organização. A CLJAU ficou
encarregada de contribuir no desenvolvimento de estratégi-
as de implementação do estado de direito no planejamento
das operações de paz.

Outro importante resultado das discussões sobre o assunto
foi a produção do relatório do Secretário-Geral sobre estado de
direito e justiça transitória em sociedades em conflito e pós-
conflito (2004). Juntamente com a criação da CLJAU, este rela-
tório é forte indicador da tendência do Secretariado de dar ên-
fase ao estabelecimento do estado de direito, no quadro de re-
ferência para as operações de paz, fazendo desse aspecto
uma prioridade no planejamento das missões e na condução
das suas atividades.

Na prática, a tendência vem sendo refletida nos mandatos e
nos componentes das operações de paz mais recentes. Com
efeito, das cinco missões multidimensionais estabelecidas a
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partir de 2003, todas incluem expressamente em seu manda-
to a assistência ao estado de direito (UNOCI, MINUSTAH e
UNMIS) ou o suporte aos sistemas judicial e correcional (UN-
MIL, ONUB e UNMIS). Além dos componentes de direitos hu-
manos e polícia civil, essas operações contam com compo-
nentes específicos de estado de direito, cujo objetivo geral é
prestar assistência técnica nos processos de desenvolvimen-
to constitucional e no fortalecimento das instituições legisla-
tivas, executivas, judiciárias e correcionais domésticas.

O foco dispensado ao estabelecimento do estado de direi-
to, a partir de 2000, também foi acompanhado da ênfase cres-
cente na construção institucional na área eleitoral. Isso se
traduz na prestação de assistência técnica pelo pessoal da
ONU na elaboração dos sistemas eleitorais domésticos. Re-
almente, enquanto, até meados da década de 1990, a atua-
ção dos componentes eleitorais se concentrava na verificação
do processo eleitoral e na certificação de seus resultados, esse
quadro mudou, especialmente a partir de 1999, quando os
mandatos das missões passaram a incluir, invariavelmente,
a assistência técnica no desenvolvimento institucional domés-
tico na área eleitoral.

Ademais, ainda como indicador do impacto das normas in-
ternacionais de direitos humanos, merecem destaque outras
duas significativas orientações presentes no quadro de refe-
rência das operações de paz. Uma delas é a ênfase, também
notadamente a partir de 1999, nas questões de gênero e na
proteção de mulheres e crianças em conflitos intra-estatais.
Os discursos do Secretariado, bem como os mandatos das
operações mais recentes, revelam a preocupação.

Essa tendência também se manifesta na inclusão de espe-
cialistas em gênero e em direitos da criança no contingente
civil das missões. Os primeiros são normalmente encarrega-
dos de garantir que o equilíbrio de gênero, o respeito aos direi-
tos das mulheres e à sua participação na vida pública local
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sejam levados devidamente em conta em todas as áreas, so-
bretudo em relação à reforma institucional. Já a inclusão de
especialistas em direitos das crianças objetiva enfatizar a pro-
teção delas, especialmente contra a violência, a exploração
sexual e os abusos praticados, sobremaneira, em situações de
conflito armado – o drama das crianças soldados é exemplo
contundente disso.

Merece destaque, ainda, a questão do uso da força para a
proteção de civis. Os debates sobre o tema põem em confron-
to dois princípios importantes do contexto normativo inter-
nacional do pós-Guerra Fria: o respeito aos direitos humanos
e o princípio da soberania estatal. Nos primeiros anos da dé-
cada de 1990, apesar da falta de orientações claras sobre o
assunto, a articulação entre direitos humanos e segurança
internacional possibilitou o estabelecimento de operações de
paz, para lidar com as graves crises humanitárias na Somá-
lia e na Bósnia.

Não obstante, os fracassos enfrentados em ambos os casos
levaram a um desgaste na imagem da ONU e à retração do
Secretariado quanto ao uso da força para a proteção de civis.
Tal postura, entretanto, apenas conduziu a organização a um
novo grande fracasso, em Ruanda, onde a UNAMIR teve de as-
sistir passivamente ao genocídio de aproximadamente 800 mil
pessoas. A passividade da ONU lhe rendeu duras críticas e
motivou o posterior estabelecimento pela própria organização
de uma comissão independente, para apurar os fatos acerca
de sua conduta no caso.

A partir daí, a postura do Secretariado, em relação ao uso
da força para a proteção de civis pelos peacekeepers, tornou-
se mais positiva, porém, cautelosa. Com base no Relatório do
High-level Panel on Threats, Challenges and Change (2004)7 , o
discurso e a prática da ONU tendem a separar as ações de
intervenção humanitária propriamente ditas das operações de
paz, que devem ser subseqüentes às primeiras. De fato, as in-

CONSTRUINDO AS OPERAÇÕES DE PAZ
MULTIDIMENSIONAIS DAS NAÇÕES UNIDAS



424
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

tervenções humanitárias são protagonizadas por forças multi-
nacionais, sob o comando de um estado membro da ONU, e
autorizadas pelo Conselho de Segurança, de acordo com os
critérios gerais estabelecidos, como resultado de inúmeros de-
bates no âmbito da organização, notadamente no final da dé-
cada de 1990, os quais também envolveram a participação
ativa do Secretariado.

Relativamente às operações de paz, o entendimento pre-
valecente, para o qual muito contribuiu o posicionamento do
Secretariado, passou a ser o de que estas não são instrumen-
tos de guerra, portanto devem continuar respaldadas no prin-
cípio da imparcialidade, em que se sustentam sua legitimi-
dade e credibilidade perante os atores internacionais e as partes
locais nos conflitos onde atuam. Essa imparcialidade é defi-
nida, entretanto, em termos do cumprimento dos mandatos
da missão e não significa passividade diante da violência con-
tra civis por quaisquer dos grupos locais adversários. Assim,
para garantir que os peacekeepers impeçam a ocorrência de
episódios isolados, a tendência observada nos mandatos mais
recentes, particularmente a partir de 2000, é autorizar o uso
da força, com base no Cap. VII da Carta da ONU, especifica-
mente para a proteção de civis sob ameaça iminente de vio-
lação física, muito embora esse não seja o objetivo principal
das missões em discussão.

As tendências do quadro de referência das operações de paz
multidimensionais aqui discutidas revelam o processo de so-
cialização dos atores nas normas de direitos humanos e de
democracia liberal. Como já afirmado, porém, é certo que nem
esse processo de socialização nem o de institucionalização do
mencionado quadro de referência ocorrem de forma harmôni-
ca ou automática. Pelo contrário, ambos são reflexos de contí-
nuas interações entre os atores, dentro de estruturas permea-
das por uma variedade de idéias que, eventualmente, podem
competir entre si. Por isso, a atuação dos promotores de nor-
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mas é fundamental, contribuindo para que, nessa competição,
uma norma prevaleça sobre outra.

Assim, o papel da burocracia onusiana deve ser correta-
mente entendido8 . Apesar de suas limitações, o Secretaria-
do, bem como outros agentes, tem ajudado na socialização
dos estados membros da ONU nas normas liberais. Mais es-
pecificamente, a burocracia onusiana, através de sua agên-
cia, tem contribuído para reforçar o processo de institucio-
nalização de normas, procedimentos e práticas das opera-
ções de paz multidimensionais, com base no modelo de es-
tado democrático liberal.

Entretanto, mais que simplesmente refletir as preferências
das potências ocidentais na ONU, a atuação da burocracia
onusiana também é orientada por predileções próprias e por
sua identidade corporativa, constituída, em parte, pelas inte-
rações com outros atores e pelo impacto das estruturas nor-
mativas em que está inserida. Assim, o contexto normativo do
pós-Guerra Fria certamente gerou efeitos constitutivos na iden-
tidade e nas preferências da burocracia onusiana, como ocor-
reu com outros atores internacionais. Nesse sentido, vale des-
tacar o argumento de Barnett e Finnemore (2004), que asseve-
ram o seguinte:

Liberal political ideas about the sanctity and autonomy of the indi-

viduals and about democracy as the most desirable and just form

of government have spread widely, as have liberal economics noti-

ons about the virtues of markets and capitalism as the best (and

perhaps the only) means to “progress”. These two cultural strands

have constituted IOs [international organizations] in particular ways,

and IOs in turn have been important transmitters of global rationa-

lization and global liberalism. Rationalization has given IOs their

basic form (as bureaucracies), as liberalism has provided the social

content that all IOs now pursue (Barnett e Finnemore, 2004).
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Contudo, é certo que nem sempre a promoção de determi-
nada norma ou prática pelo Secretariado gera efeitos constitu-
tivos nos estados. Muitas vezes, a agência da burocracia onu-
siana pode resultar apenas num aprendizado simples, em ra-
zão do que os estados acabam por aceitar a institucionaliza-
ção de certas orientações para as operações multidimensio-
nais. Ademais, os efeitos das normas promovidas não são uni-
formes, o que significa que, enquanto, para uns atores, pode
efetivamente ocorrer um aprendizado complexo, para outros, a
aprendizagem pode ser do tipo simples.

Também é preciso observar que a influência exercida pelo
Secretariado no planejamento e na operacionalização das mis-
sões de paz não pode ser tomada, a priori, como invariavel-
mente positiva, apenas por se tratar de burocracia racional-
legal e, conseqüentemente, com visões supostamente mais
técnicas e imparciais do que as dos estados. Na verdade, a
ênfase das burocracias internacionais, incluindo a ONU, nas
regras, na especialização (do conhecimento) e na comparti-
mentalização9  pode se combinar e criar diferentes formas de
patologias (Barnett e Finnemore, 2004).

Entre as mais comuns, no âmbito da burocracia onusiana,
merecem destaque a “irracionalidade da racionalização”, a
“contestação cultural” dentro da estrutura burocrática e o
“universalismo burocrático” (Barnett e Finnemore, 2004). A pri-
meira ocorre quando a excessiva preocupação do Secretaria-
do com as regras e procedimentos que orientam sua conduta,
no planejamento e na condução das operações de paz, sobre-
põe-se a seus fins. Isso pode levar ao esvaziamento dos obje-
tivos substantivos das missões, quais sejam: garantir a se-
gurança humana e a consolidação da paz dentro dos estados,
resguardando, assim, a paz e a segurança internacionais. A
postura do Secretariado, ao instruir a UNAMIR a manter as
regras de engajamento com base no princípio da imparciali-
dade e do não uso da força, durante o genocídio em Ruanda, é
um exemplo disso.
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A contestação cultural, no contexto referido, está relaciona-
da às divergências de visões entre diferentes subunidades, o
que pode levar a uma incoerência nas políticas do Secretaria-
do. Essas divergências acontecem, em parte, porque as buro-
cracias são organizadas em torno do princípio da divisão de
trabalho, e suas diferentes divisões podem desenvolver distin-
tas culturas internas, fruto de experiências particulares nos res-
pectivos ambientes de trabalho, do recebimento de diferentes
estímulos externos e de distintas combinações de profissões
(Barnett e Finnemore, 2004).

É certo que as burocracias internacionais, em geral, po-
dem tentar minimizar complicações resultantes das diver-
gências internas, por meio do arranjo hierárquico das de-
mandas de suas subestruturas, mas isso, na realidade, sig-
nifica suprimir as considerações de algumas subunidades
em favor de outras, ocasionando, assim, a perda dos be-
nefícios que a divisão de trabalho supostamente geraria
(Barnett e Finnemore, 2004:166).

Por outro lado, as disputas entre departamentos também
podem ser de natureza puramente política, definidas em ter-
mos de competição por orçamento, por recursos materiais ou
por maior visibilidade nas ações da organização. Isso inibe o
desenvolvimento de um trabalho integrado e coordenado entre
os departamentos e prejudica enormemente o desempenho das
operações de paz. Exemplo de tal situação foram os proble-
mas de superposição de atividades, no campo dos direitos hu-
manos, gerados, em Ruanda, por duas operações distintas e
precariamente coordenadas entre si: a UNAMIR, sob a direção
do Departamento de Operações de Paz, e a HRFOR, subordina-
da ao Alto Comissariado de Direitos Humanos.

O “universalismo burocrático” consiste na tendência de as
burocracias matizarem as diversidades inerentes a diferentes
contextos locais com os quais lidam constantemente, medi-
ante a aplicação de regras e categorias supostamente univer-
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sais, cujo design, por concepção, não atenta para preocupa-
ções contextuais ou particularistas (Barnett e Finnemore,
2004:39). Nesse sentido, as experiências das operações de paz
na construção de estados pós-conflito têm revelado sérios pro-
blemas, devido às incongruências entre o estabelecimento de
um estado democrático liberal e as culturas políticas locais.

É certo que o Secretariado da ONU vem enfatizando a ne-
cessidade de levar em conta as particularidades dos contextos
domésticos e adaptar os modelos externos utilizados pela or-
ganização às culturas locais. Mas, segundo a burocracia onu-
siana, isso deve ser feito observando-se os limites conferidos
pelos padrões internacionais de direitos humanos e democra-
cia liberal. Assim, tal discurso sugere que os valores conside-
rados universais continuam se sobrepondo às particularidades
locais, o que não deve impedir uma maior sensibilidade em
relação a estas.

Ademais, é importante observar que, por mais que a demo-
cracia liberal tenha se tornado, no pós-Guerra Fria, especial-
mente no âmbito da ONU, a alternativa mais desejável para o
desenvolvimento de uma estratégia de construção de estados,
isto não garante necessariamente a consolidação da paz nem
minimiza, a princípio, as chances de reincidência da violência
nos contextos domésticos.

Na verdade, há diferentes variações dentro do modelo de
estado democrático liberal, o que é definido, em grande medi-
da, pelo design do sistema eleitoral, cujas regras tanto podem
favorecer a paz, como, em longo prazo, miná-la, cristalizando
a segmentação em sociedades divididas. Além disso, quando
a democratização está muito mais associada a iniciativas ex-
ternas do que a um desejo expresso pela sociedade doméstica,
a fragilidade desse processo é ainda maior, aumentando as
chances de retrocesso e de reincidência do conflito.

Para concluir, ao examinar o processo de institucionali-
zação de um quadro de referência para as operações de paz
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multidimensionais, a intenção deste artigo foi identificar as
principais tendências práticas e normativas e destacar as
possibilidades da burocracia onusiana como ator político no
processo em questão, algo muitas vezes subestimado, não
apenas pelos estados membros da organização, como tam-
bém, talvez até por senso de autopreservação, pelo próprio
Secretariado da ONU.
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1 O presente artigo é uma versão adaptada do Capítulo 7 da tese de Doutorado O processo

de institucionalização das operações de paz multidimensionais da ONU no pós-guerra

fria: direitos humanos, polícia civil e assistência eleitoral, defendida pela autora no

Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, em julho de 2006.

2 O termo refere-se aos esforços dos agentes corporativos no sentido de alcançar enten-

dimento acerca de diretrizes comuns, para orientar as atividades da organização interna-

cional em questão, as quais servirão de referência para interações subseqüentes (YOUNG,

2001, p.10). É importante deixar claro que Young usa o termo “barganha institucional”,

para explicar a construção de regimes internacionais ou, mais genericamente, de arran-

jos internacionais na sociedade internacional. A esse processo, refere-se também a

noção de “liderança” desenvolvida por Young e igualmente utilizada neste artigo. Ambos

os conceitos foram adaptados, para explicar a institucionalização de normas na ONU e,

especificamente, a construção de um quadro de referência para as operações de paz,

porque acreditamos que este processo se dá de forma semelhante à construção de regi-

mes e instituições internacionais.

3 Para uma discussão sobre diferentes culturas da anarquia internacional, ver Wendt

(1992 e 1999).

4 O foco deste artigo é o aspecto político-institucional da atuação das operações de paz.

Não obstante, há inúmeras outras preocupações, especialmente nos contextos pós-

conflito, em decorrência das quais as referidas missões podem desempenhar diversas e

importantes funções, destacando-se a assistência humanitária, a reabilitação da infra-

estrutura local (hospitais, escolas e outros prédios e serviços públicos), muitas vezes

parcialmente ou totalmente destruída, a retirada e a desmobilização de minas terrestres,

o cantonamento e o desarme dos ex-combatentes e a assistência aos refugiados e às

pessoas internamente deslocadas.
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5 É importante observar que, em contextos pós-conflito, a segurança interna é mantida,

em grande medida, pelas tropas militares da ONU, as quais também ficam encarregadas da

desmobilização e cantonamento dos ex-combatentes e, junto com a CivPol, da proteção

de civis. Os componentes de polícia civil das operações de paz ficam encarregados,

especialmente, do acompanhamento da polícia local nas funções normais de polícia.

6 Observe-se que as funções associadas diretamente ao contexto transitório (monitora-

mento dos direitos humanos e da polícia local e assistência no estabelecimento de

mecanismos de justiça transitória) contribuem definitivamente para a construção institu-

cional e para a consolidação da paz pós-conflito. A diferenciação entre estas e as ativida-

des diretamente associadas à construção institucional objetiva, tão-somente, sistemati-

zar a discussão.

7 ONU. A more security world: Our shared responsibility, p. 68, parágrafo 213.

8 É importante deixar claro que este artigo não desconhece a importância central dos

estados, especialmente dos membros permanentes do Conselho de Segurança, tanto na

barganha institucional quanto na socialização dos demais atores nas normas liberais que

orientam a institucionalização de um quadro de referência para as operações de paz. A

influência dos estados é ponto pacífico na literatura sobre operações de paz, por isso

mesmo não é o foco neste trabalho. Já o papel da burocracia onusiana é controverso e

pouco explorado, apesar de sua importância, merecendo, portanto, nossa atenção.

9 A compartimentalização se reflete na criação de departamentos, divisões e unidades,

como resultado da divisão de trabalho na estrutura burocrática.
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La fin de
l´eurolibéralisme

O livro do economista francês Jac-
ques Sapir, professor e pesquisador da
Escola dos Altos Estudos em Ciênci-
as Sociais (EHSS) de Paris, apresenta
um balanço da crise das políticas eco-
nômicas e sociais da União Européia.
Segundo o autor, o rechaço pelos po-
vos da França e da Holanda do proje-
to de Tratado Constitucional Europeu
(TCE) significou o início do fim do “eu-
roliberalismo”, política oficial da Co-
missão Européia inspirada no Consen-
so de Washington.

Jacques Sapir constata como a
preocupação social, que caracteri-
zou inicialmente o modelo europeu
e consta do artigo 2º do Tratado de
Roma de 1957 (“promover um ele-
vado nível de emprego e de prote-
ção social(...), a coesão econômica
e social e a solidariedade entre os
estados-membros”), foi sendo subs-
tituída, ao longo dos tratados e das
decisões da Comissão Européia, pela
preocupação em construir um

(super)mercado único baseado nos
“princípios” da livre concorrência e
da livre circulação de mercadorias
e capitais.

O Tratado do Ato Único (1986) e
o Tratado de Maastricht (1992)
constituíram o auge do liberalismo
econômico europeu e oficializaram
o rompimento com as políticas key-
nesianas do Estado de bem-estar
social. A organização da União Eco-
nômica e Monetária (UEM), decidi-
da pelo Tratado de Maastricht para
preparar o lançamento do Euro em
2001, gerou, através de políticas
monetaristas rígidas e a desregula-
mentação dos mercados bancários
e financeiros, um aumento genera-
lizado do desemprego e das desi-
gualdades sociais. Ao mesmo tem-
po, no plano institucional, a UEM
desencadeou um processo de cen-
tralização das decisões políticas e
econômicas, sobretudo com a cria-
ção do Sistema Europeu de Bancos
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Centrais, do Banco Central europeu
e a ampliação das competências da
Comissão Européia, órgão suprana-
cional central da União Européia.

A crise do “euroliberalismo” é,
para Jacques Sapir, não só uma cri-
se das políticas neoliberais promo-
vidas pela Comissão, mas também
do modelo de construção política da
União Européia, caracterizada pela
ausência de democracia. Esse “défi-
cit democrático” resulta da hipertro-
fia dos poderes da Comissão (órgão
legislativo e executivo) e de outros
órgãos supranacionais bem como da
hipotrofia de um Parlamento priva-
do de iniciativa legislativa.

O livro aborda de maneira crítica
o projeto de TCE que tentou “consti-
tucionalizar”, na sua terceira parte,
as políticas neoliberais promovidas
pela Comissão nos últimos vinte
anos. Ele questiona também a inclu-
são do princípio da livre circulação
de bens, serviços e pessoas e da li-
berdade de implantar empresas no
artigo 1-4 que trata das “Liberdades
fundamentais e não discriminação”.
Nas palavras de Jacques Sapir (p. 67):

Num artigo que trata das liberdades

fundamentais, nós esperávamos

outra coisa. Se os redatores tives-

sem nem que fosse um pouquinho

de espírito democrático, eles teriam

começado o artigo com uma fórmu-

la do tipo: “Dentro da União, nin-

guém pode ser afastado de um

emprego ou uma atividade ou se

ver negado o acesso a um serviço

[...] por causa de sua raça, cor de

pele, religião ou sexo. A União ga-

rante a todos igual tratamento e

reconhece como única distinção

entre homens e mulheres aquela

relacionada ao mérito e valor”.

Mais adiante o autor pergunta:
“Se podemos glorificar a liberdade
de circulação das mercadorias e
dos serviços como ‘liberdade fun-
damental’ porque então reprimir o
tráfico de entorpecentes e a prosti-
tuição organizada, essa escravidão
de massa?” Jacques Sapir denun-
cia essa vontade de fazer da livre
circulação do capital uma liberda-
de fundamental como uma tenta-
tiva implícita de erigir a proprieda-
de privada em valor supremo das
sociedades européias. E levanta um
paradoxo interessante: erigir a pro-
priedade privada em valor supremo
equivale a negar o direito mesmo
da propriedade privada a existir.

Para o economista francês, a
existência da propriedade privada
supõe de maneira implícita a exis-
tência simultânea da sociedade e da
incerteza. Num mundo sem incer-
teza, não haveria necessidade de ser
proprietário de bens para usar, go-
zar e usufruí-los. Os bens poderiam
ser alugados. A propriedade serve

LA FIN DE L´EUROLIBÉRALISME
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caso esses bens vierem a faltar. Ade-
mais, a convivência em sociedade
nos obriga a limitar nosso direito de
propriedade, entregando parte deste
a um proprietário coletivo represen-
tando a sociedade. Devem existir re-
gras e regulamentações que sirvam
para proteger cada indivíduo contra
uma possível conseqüência imprevi-
sível e negativa de uma ação nossa
ou do vizinho (poluição, acidente de
trânsito, etc.). Essas regras agem
como direito de propriedade coletiva
em paralelo com o nosso exercício
do direito de propriedade privada.
Recusar essa propriedade coletiva
equivale a recusar o direito à propri-
edade privada. Portanto, e fechando
o paradoxo, justifica-se o direito dos
Estados, como expressão política das
sociedades, a produzir regras restrin-
gindo a propriedade privada e limi-
tar, se necessário, a livre circulação
dos serviços, das mercadorias e dos
capitais. Daí a asserção de Jacques
Sapir (p. 70): “Os autores do artigo
1-4 do projeto do TCE violaram os
princípios mais fundamentais da or-
dem democrática e da organização
das sociedades livres”.

Vale notar que essa ordem não
democrática encontra-se também
entre os próprios objetivos da União
expressos no artigo 1-3 §2º: “A União
proporciona aos seus cidadãos um
espaço de liberdade, segurança e jus-
tiça sem fronteiras internas e um

mercado interno em que a concor-
rência é livre e não falseada”. Con-
cordamos com o autor que a “con-
corrência livre e não falseada” não é
um princípio em si, mas um dos vá-
rios modos de coordenar as decisões
dos agentes econômicos. Existem
outros modos de coordenação, tais
como mercados a preços regulados,
mercados a preços subsidiados (ser-
viços públicos), hierarquias (grandes
empresas, administrações públicas)
e redes (economia solidária).

Jacques Sapir lembra que a “con-
corrência livre e não falseada”, tal
como ensinada pelos manuais de
teoria econômica, foi concebida
pela escola neoclássica do início do
século XX com base na hipótese de
que os agentes tivessem conheci-
mento perfeito do ambiente de ne-
gócios e que todos os agentes ti-
vessem o mesmo grau de conheci-
mento. Uma série de trabalhos fei-
tos ao longo do século XX revelou
o irrealismo dessa hipótese. A re-
gra é a informação imperfeita e não
a informação perfeita.

O prêmio Nobel 2001, Joseph Sti-
glitz, mostrou nos seus trabalhos da
década de 1980 que essa informa-
ção imperfeita não é exógena, pois
é produzida por agentes que, numa
situação de concorrência, procuram
ampliar a todo custo suas vanta-
gens. Assim, a concorrência leva
espontaneamente a situações em
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que o nível de preços não reflete o
“justo” equilíbrio entre demanda e
oferta. Ou seja, a concorrência cria
as condições de seu próprio dese-
quilíbrio e, portanto, não pode ser
erigida em norma de equilíbrio.

As freqüentes crises financeiras
dos últimos anos (na realidade des-
de 1987) têm ilustrado com muita
força o papel desempenhado pela
emissão de “falsos” sinais na cria-
ção de bolhas especulativas que
desestabilizam os mercados. Jac-
ques Sapir menciona a falência de
megaempresas como a Enron
(quinta maior empresa norte ame-
ricana com 61 bilhões de dólares)
que conseguiram esconder dos aci-
onistas e do público em geral a ver-
dade sobre sua situação financeira.
Não se podem esquecer também os
“apagões” da Califórnia em 2001 e
2002, quando os produtores priva-
dos de eletricidade (o mercado da
eletricidade tinha sido totalmente
privatizado) começaram a reduzir
voluntariamente a produção de ma-
neira a gerar uma escassez artifici-
al e a puxar para cima os preços.

Tais situações geradas pela con-
corrência “livre e não falseada” mos-
tram que esta não poderia razoavel-
mente se tornar um princípio cons-
titucional da União Européia. A con-
corrência não pode ser simultanea-
mente livre e “não falseada”. Ou ela
é livre, mas falseada, ou ela é regu-

lada pelos poderes públicos para evi-
tar distorções de preços e de infor-
mações que levam às crises. Por que
a concorrência “livre e não falseada”
foi incluída como objetivo da União?
Segundo Jacques Sapir (p.62) e ou-
tros oponentes do projeto do TCE:

 [...] não estamos em presença (com

esse projeto) de uma atitude prag-

mática. A razão de ser desse trata-

do era a pura e simples vontade do

colocar certas estruturas sociais e

certos privilégios fora do alcance da

escolha democrática. Tal é o verda-

deiro fundamento das tentativas de

“constitucionalizar” elementos de

políticas econômicas.

Com o fracasso do TCE, o “euroli-
beralismo” entrou em crise profunda.
A própria União Européia, hoje sem
projeto oficial nem visão do futuro,
está em crise, mas surgem debates
sobre a construção de um novo mo-
delo de integração, que não seja ba-
seado nos “princípios” de livre-comér-
cio e da livre concorrência. O livro de
Jacques Sapir ajuda a entender melhor
a crise da União Européia e, ainda,
constitui um valioso instrumento de
reflexão acerca dos processos de in-
tegração na América Latina.

Nota - SAPIR, Jacques. La fin de l´eurolibéralisme.
Paris: Ed. Seuil, 2006.

LA FIN DE L´EUROLIBÉRALISME
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The right nation:
conservative power

in America

Sob qualquer parâmetro de com-
paração com que seja analisado o
atual presidente dos Estados Uni-
dos George W. Bush, sua classifi-
cação no espectro político como
“direita” parece óbvia o bastante
para que alguém se atreva a con-
testá-la. Mas até que ponto sua vi-
tória “acidental” nas eleições de
2000 marca uma mudança no ce-
nário político do país que poderia
ter sido revertida caso ele não hou-
vesse sido reeleito em 2004, e não
o coroamento de um longo proces-
so em curso na sociedade estadu-
nidense? Seria mesmo George W.
Bush um estranho no ninho que es-
taria afastando os EUA de seus va-
lores naturais como parecem que-
rer acreditar muitas dos milhares

de pessoas que se reúnem para pro-
testar onde quer que Bush vá?

Neste livro imprescindível para os
estudiosos da política estaduniden-
se, ainda inédito no Brasil, John Mi-
cklethwait e Adrian Wooldridge, cor-
respondentes do jornal inglês The
Economist nos EUA, respondem ne-
gativamente a essas perguntas com
uma interessante e detalhada etno-
grafia da direita no país.

O livro se divide em quatro par-
tes intituladas História, Anatomia,
Profecia e Exceção. Na primeira, os
autores traçam uma breve história
do movimento conservador estadu-
nidense a partir das mudanças efe-
tuadas no cenário político nacional
e no interior do Partido Republica-
no, que viria a se tornar o principal
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refúgio institucional dos diferentes
grupos que compõem esse movi-
mento. Utilizando-se como ícones
ilustrativos dessas mudanças das
figuras do ex-senador Prescott Bush,
do ex-presidente George Bush e do
atual presidente George W. Bush,
três gerações dessa importante fa-
mília republicana, os autores mos-
tram a gradativa transformação dos
republicanos de um partido elitista,
pragmático e demograficamente
concentrado no Nordeste dos EUA
em um partido de discurso populis-
ta, ideologicamente conservador e
concentrado no Sudoeste. Ao mes-
mo tempo, o país também se trans-
forma e sai da hegemonia política
democrata e liberal pós-New Deal à
nação dividida das eleições presiden-
ciais de 2000, vencida por Bush com
menos votos que seu concorrente
democrata Al Gore e apenas após
longa batalha judicial pelos votos da
Flórida no Colégio Eleitoral.

Em Anatomia, Micklethwait e
Wooldridge dissecam os diferentes,
e muitas vezes contraditórios, gru-
pos que compõem o conservadoris-
mo estadunidense: os intelectuais
encastelados em think-tanks, que
vão do acadêmico American Enter-

prise Institute ao pragmático Herita-
ge Foundation, a direita religiosa, os
grandes empresários, os militantes
anti-Estado e antiimpostos, os de-
fensores da livre posse de armas da
National Rifle Association. Discutem
as relações nem sempre tão amis-
tosas entre eles e como apesar das
muitas divergências terminam por
cerrar fileiras com os republicanos
nas eleições. Analisam, ainda, os
chamados neoconservadores e
como ex-democratas descontentes
com os rumos do partido nos anos
1960 tornaram-se um dos grupos
mais influentes na atual administra-
ção do Partido Republicano. Descar-
tando explicações conspiratórias
para essa influência atual, os auto-
res os mostram como intelectuais
militantes que há muito articulam
e divulgam uma visão de mundo co-
esa, que parte de um diagnóstico
pessimista sobre a situação global
para a proposição de respostas uni-
laterais dos EUA com vistas à ma-
nutenção do seu status de superpo-
tência única. No contexto pós-11 de
Setembro, essa cosmovisão e as
soluções sugeridas pareceram extre-
mamente coerentes e plausíveis a
uma grande parte da população.



440
Ten. Mund., Fortaleza, v. 2, n. 1, jan./jul. 2006.

A parte seguinte, intitulada Pro-
fecia, examina as tendências futu-
ras do cenário político. Escrito an-
tes das eleições de 2004, portanto
antes da reeleição de Bush, as aná-
lises levam em consideração a hi-
pótese de vitória do candidato de-
mocrata John Kerry e seus possíveis
efeitos na reversão (ou não) do es-
tablishment conservador americano
atual. Conforme argumentam os
autores, a tendência política vigen-
te em 2004 favorece os republica-
nos na medida em que a agenda
política é hegemonicamente conser-
vadora apesar da divisão do eleito-
rado. Mesmo o último período de
domínio democrata na Casa Bran-
ca com o carismático e popular pre-
sidente Bill Clinton, segundo os au-
tores, pode no máximo ser compa-
rado em termos da dicotomia libe-
ral / conservador (que nos EUA cor-
responderia à tradicional esquerda
/ direita na maior parte do mundo)
com o governo republicano de Eise-
nhower (1953-1961). Do mesmo
modo, o candidato democrata de
2004 John Kerry nunca se notabili-
zara por uma oposição programáti-
ca aos republicanos, tendo inclusi-
ve votado a favor da invasão do Ira-

que no Senado e, portanto, mesmo
que vencesse, pouco alteraria a pre-
sente hegemonia conservadora.

Ainda neste capítulo, analisam-
se por um lado os elos fracos da
corrente conservadora e que pode-
riam vir a comprometer sua hege-
monia, tais como por exemplo a ex-
cessiva concentração no Sul, os es-
forços às vezes demasiado explíci-
tos em aprovar leis a favor dos
grandes lobbies e patrocinadores
de campanha e as já mencionadas
contradições entre os diferentes gru-
pos conservadores estadunidenses;
e por outro lado o avanço conser-
vador em grupos majoritariamente
liberais como os negros, jovens e
mulheres, que poderia ajudar na sua
consolidação.

Por último, em Exceção, os au-
tores apresentam os EUA como um
país diferente até dos seus mais pró-
ximos aliados, em que a política
pende muito mais para a direita que
no resto do mundo desenvolvido em
temas tão diversos quanto política
externa, crime e justiça, bem-estar
social ou a própria Guerra ao Terror.
Além disso, buscam mostrar as ra-
ízes desse conservadorismo histó-
rico, presente segundo Micklethwait

CLAYTON MENDONÇA CUNHA FILHO
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e Wooldridge mesmo nos momen-
tos mais “revolucionários” da histó-
ria estadunidense. Tomemos a cha-
mada Revolução Americana que re-
sultou na independência do país e
ela mostra-se, ainda segundo os
autores, muito menos radical que a
francesa sob quaisquer parâmetros.
Tomemos o auge do New Deal e da
intervenção estatal nos EUA e eles
se revelam muito mais pálidos que
qualquer Welfare State europeu. Se-
gundo os autores, alguns elementos
como o protestantismo ianque, a
geografia continental de fronteiras
em expansão e um desenvolvimen-
to capitalista precoce estiveram pre-
sentes desde o início e teriam agido
como uma espécie de freio a impul-
sos mais à esquerda.

A importância do livro reside não
apenas na urgência de se conhecer
melhor a real natureza da política e
da sociedade estadunidenses, o que
já não seria pouco no mundo atual.
É possível também aos movimentos
sociais e militantes de esquerda ti-
rar lições práticas de ação política
do modo como os grupos conserva-
dores souberam reverter situações
extremamente desfavoráveis em di-
versas áreas. Por exemplo, ao se

depararem com a hegemonia das
idéias liberais nas políticas públicas
dos EUA nos anos 1950/60, soube-
ram estruturar grupos de pesquisa
e difusão de idéias capazes de in-
fluenciar o debate. Ao constatar que
a mídia não lhes era favorável, sou-
beram criar veículos de comunica-
ção como o National Review ou a
Fox News. E se, como dizem os au-
tores, é possível que os Estados Uni-
dos sejam mesmo mais conserva-
dor que boa parte do resto do mun-
do, também é certo que após a que-
da do Muro de Berlim e o fim da
URSS praticamente todo o mundo
foi tomado por um maior conserva-
dorismo e a ditadura do pensamen-
to único. E reverter esse quadro é
cada vez mais necessário.

Nota - MICKLETHWAIT, John; WOOLDRIDGE, Adri-
an. The right nation: conservative power in Ame-
rica. New York: Penguin Press, 2004

THE RIGHT NATION:
CONSERVATIVE POWER IN AMERICA
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Internacionalismo:
un breviario

Se o nacionalismo é o fenômeno

político moderno cujas abordagens
mais se vêem envolvidas em juízos

de valor conflitantes, o internacio-
nalismo, por sua vez, parece ter qua-

se sempre conotações positivas.
Mas o preço dessa aprovação é a

indeterminação. Apesar de muitos
o reivindicarem como valor – com
destaque para a grande maioria dos

marxistas, que consideram o inter-
nacionalismo como parte indissoci-

ável de sua auto-imagem –, quem
pode identificá-lo como uma força

sem cair em dúvida?
Tal questionamento é levanta-

do pelo historiador Perry Anderson
em seu interessante artigo publi-

cado na New Left Review. Segun-
do ele, nesse paradoxo repousa

uma história inexplorada, para a

qual propõe uma periodização que

capte as metamorfoses que naci-
onalismo e internacionalismo so-

freram desde suas aparições – há
dois séculos e meio – até a atuali-

dade. Não desconsidera que isso
pode implicar simplificações arbi-

trárias, mas raciocina que, como
seres narrativos, nós não pode-
mos deixar de periodizar.

Seu procedimento consiste em
exponer las interrelaciones entre el

nacionalismo y el internacionalis-
mo como una sucesión de fases in-

teligibles, cada una de ellas defini-
da por un par de dominantes [ex-

por as interrelações entre o nacio-
nalismo e o internacionalismo

como uma sucessão de fases inte-
ligíveis, cada uma delas definida por

um par de dominantes] (p.06) – com
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a ressalva de que o que é dominan-

te representa apenas o que mais
sobressai em dado contexto, não

eliminando uma série de subdivi-
sões e contracorrentes. Para tanto,

elege cinco coordenadas para ma-
pear o nacionalismo: 1o o tipo de

capital contemporâneo a cada for-
ma de nacionalismo; 2o sua princi-

pal zona geográfica; 3o sua lingua-
gem filosófica dominante; 4o a de-

finição operativa de nação; e 5o a
relação desse nacionalismo com as

classes dominadas. É no contraste
com tais coordenadas que é enten-

dida a história do internacionalis-
mo, dividida em seis fases.

O sentimento nacional moderno
surge no século XVIII. Foi a partir

das Revoluções Americana e Fran-
cesa que nasceu a idéia da nação

como uma coletividade popular,
rompendo com visões de mundo –

principalmente a religiosa – que ins-
piraram as revoluções européias

anteriores. Aquelas se deram num
momento anterior à Revolução In-

dustrial, quando o capital era basi-
camente comercial ou agrário, e

não havia ainda o enorme fosso
entre industriais e operários. Por

conseguinte, foi possível às elites

daqueles países mobilizarem, a
suas causas, os trabalhadores das

cidades e do campo, em sua maio-
ria artesãos e agricultores. Uma só

categoria era, de certa forma, ca-
paz de incluir todas as classes: o

patriotismo – termo inspirado nas
antigas repúblicas clássicas (Ate-

nas, Esparta e Roma).
Esse último se baseava no raci-

onalismo iluminista, cujos porta-
vozes – como Rousseau – contrapu-

nham a vontade coletiva à tradição
nobiliárquica. Nessa linguagem, a

nação era definida em termos essen-
cialmente políticos, como uma co-

munidade baseada em direitos na-
turais ao invés de privilégios ou res-

trições artificiais, voltando-se para
um futuro a ser construído pela par-

ticipação cívica na vida pública.
Além disso, ele tinha um traço

universalista: pressupunha uma har-
monia entre os interesses das na-

ções civilizadas que lutavam con-
tra o absolutismo. Um dos seus sím-

bolos era o Projeto de uma Paz Per-
pétua, de Kant, onde ele sustentava

que a rivalidade entre os príncipes
era a única causa das guerras, e que
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à medida que se ampliassem as

constituições republicanas aque-
las perderiam sua razão de ser.

Portanto, patriotismo e cosmopo-
litismo caminhavam juntos, com-

pondo também o ideário das lu-
tas de libertação colonial na Amé-

rica hispânica.
Ambos acabaram corrompidos

pelo expansionismo militar napole-
ônico. Na luta contra o Império nas-

ceram duas versões contra-revolu-
cionárias daqueles ideais: as resis-

tências nacionais antifrancesas de
cunho conservador ou clerical (Es-

panha, Alemanha e Rússia) e a
união internacional das monarqui-

as da Restauração (Santa Aliança).
Trata-se, no entanto, de dois exem-

plos subdominantes.
Os velhos princípios de legitimi-

dade dinástica e da fé religiosa logo
seriam combatidos pelo nacionalis-

mo romântico surgido entre 1820 e
1860. Este era expressão das bur-

guesias de países europeus (Alema-
nha, Itália, Polônia e Hungria) que

visavam alcançar a modernização
advinda com a Revolução Industri-

al. Difundido por poetas e novelis-
tas (influenciados por Herder), que

cultuavam o passado dos seus paí-

ses, definia a nação pela particula-
ridade cultural, principalmente a lín-

gua, invertendo assim a lógica do
patriotismo racionalista. Encontrou

seu auge na primavera dos povos,
de 1848, quando uma série de revo-

luções nacionais liberais explodiu
por toda a Europa. Seu fracasso

marca o início das lutas revolucio-
nárias socialistas, anunciadas pelo

Manifesto comunista.

O internacionalismo da Primeira

Internacional, contudo, compartilha-

va com o nacionalismo romântico

das mesmas bases populares: uma

esmagadora maioria de artesãos,

em lugar de um proletariado fabril –

como se costuma pensar. Tratava-

se de uma camada que dispunha

dos próprios meios de produção,

com alto grau de alfabetização, lo-

calizada nas proximidades dos cen-

tros das capitais e que experimen-

tava uma alta mobilidade geográfi-

ca dentro e fora dos seus países. Em

outras palavras,

una formación caracterizada por la

paradójica combinación de arraigo

social (que incluía cierta suficiencia

DANIEL DE OLIVEIRA R. GOMES
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cultural y un sentido de la alta polí-

tica) y movilidad territorial (que in-

cluía la possibilidad de experimen-

tar directamente lo que era vivir en

el extranjero y um sentido de solida-

ridad entre los pueblos) [uma for-

mação caracterizada pela parado-

xal combinação de arraigo social

(que incluía certa suficiência cultu-

ral e um sentido da alta política) e

mobilidade territorial (que incluía a

possibilidade de experimentar dire-

tamente o que era viver no estran-

geiro e um sentido de solidariedade

entre os povos)] (p.10).

Foi esse, segundo Perry Ander-

son, um dos principais fatores que

tornaram possível a passagem das

lutas nacionais às internacionais

no período do Manifesto. Ele che-

ga a colocar que a figura exemplar

dessa combinação sem tensões

entre nacionalismo e internaciona-

lismo seria a do revolucionário ita-

liano Giuseppe Garibaldi, dado que

participou tanto das lutas pela uni-

ficação do seu país (particularmen-

te na Sicília e na Calábria), como

da Revolução Farroupilha (Brasil)

e dos acontecimentos de 1871 na

França, chegando mesmo a aderir

à Primeira Internacional. Por se tra-

tar, no entanto, de uma personali-

dade tão controversa, é algo que
precisa ser debatido.

Entramos então no período do
capital monopolista, que vai de fins

da década de 1860 à Primeira Guer-
ra Mundial. A corrida imperialista

entre os países industriais, para a
conquista de mercados e territóri-

os, liga-se ao declínio do naciona-
lismo romântico, e sua substituição

pelo nacionalismo chauvinista. Este
se baseava no darwinismo social

(lei do mais forte), definindo a na-
ção em termos étnicos ou físico-cul-

turais: é o que o autor chama de na-
cionalismo das Grandes Potências

(p.11). Seu discurso de superiorida-
de tinha dupla função: 1o mobilizar

as massas de cada Estado contra o
inimigo externo, numa competição

cada vez mais acirrada; e 2o inte-
grar politicamente essas massas à

ordem capitalista, visto que o su-
frágio se ampliava.

Ele era combatido pelo interna-
cionalismo da Segunda Internacio-

nal – pela primeira vez ocorria uma
oposição entre nacionalismo e in-

ternacionalismo. Sua estrutura era
maior que a da Primeira, abarcan-

INTERNACIONALISMO: UN BREVIARIO
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do mais países e mais trabalhado-

res industriais de fato. Estes com-
punham a grande maioria da sua

base social, caracterizados, porém,
por uma situação de desvantagem

em relação a seus predecessores:
uma combinação de imobilidade ter-

ritorial (isolados em fábricas e mi-
nas distantes das capitais políticas)

e desenraizamento social (sem mei-
os de produção próprios e sem os

níveis de cultura e tradições de com-
batividade do antigo artesão). Daí o

sucesso do seu rival, que conseguiu
construir uma mescla de passivida-

de e entusiasmo populares que con-
duziu à matança de 1914 e à conse-

qüente derrocada daquela Interna-
cional. Se queremos entender por

que operários mataram operários
(aos milhares!), tal raciocínio pode

nos ser uma ferramenta útil.
O fim da Guerra levou a uma ra-

dicalização do nacionalismo chau-
vinista por parte das potências que

saíram derrotadas (Alemanha, Itá-
lia, Áustria-Hungria e Japão). A

nação passa então a ser represen-
tada como uma comunidade bio-

lógica (a raça). Nessa forma o na-
cionalismo é impulsionado pelo ir-

racionalismo moderno (Nietzche,

Sorel e Gentile, por exemplo). Pre-
gando o renascimento e a vingan-

ça, ele visava arregimentar as clas-
ses subalternas contra os países

vencedores, ao mesmo tempo em
que lhes oferecia uma alternativa

à crise da democracia parlamen-
tar liberal. Estamos aqui diante do

advento do fascismo, a forma po-
lítica do capital antiliberal.

Por outro lado, a Revolução Rus-
sa havia tornado realidade a cons-

trução de um Estado socialista.
Embora a intenção dos seus funda-

dores fosse explicitamente interna-
cionalista, a partir da vitória de Stá-

lin dentro do Partido Comunista So-
viético surgiu um novo tipo de naci-

onalismo – ligado à doutrina do “so-
cialismo em um só país”. Ou

seja, os socialistas de todo o mun-
do rechaçavam – com base na ex-

periência amarga da Primeira Guer-
ra – a lealdade aos seus próprios

Estados, substituindo-a pela fideli-
dade a um outro, a União Soviética.

As Brigadas Internacionais da Guer-
ra Civil Espanhola exemplificam

essa ligação que, nas palavras do
autor, levou o internacionalismo a

DANIEL DE OLIVEIRA R. GOMES
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um grau de perfeição e perversão
nunca antes conhecido (p.14).

A Segunda Guerra foi a prova de
fogo da Terceira Internacional.

Num primeiro momento, vários
partidos comunistas negaram o

apoio a seus governos nacionais,
pensando que o conflito não pas-

sava de uma disputa interimperia-
lista e que, portanto, não dizia res-

peito às massas. Somente quando
Hitler invade a União Soviética é que

os comunistas aderem às resistên-
cias nacionais contra a ocupação

nazista em diversos países europeus.
Nessa conjuntura não havia contra-

dição entre a defesa da pátria socia-
lista e o dever nacional dos comu-

nistas em proteger a democracia re-
presentativa contra o fascismo. Em

meio ao conflito Stálin dissolve a In-
ternacional para favorecer os aliados.

Terminada a Segunda Guerra, os
novos palcos do nacionalismo pas-

sam a ser a Ásia, a África e a Amé-
rica Latina – antes o fenômeno se

concentrara mais entre Europa e
EUA. O que havia sido, do Iluminis-

mo ao fascismo, uma expressão das
classes dominantes, muda comple-

tamente de posição, relacionando-

se agora às causas populares das

lutas de libertação colonial e contra
o imperialismo ocidental. O caráter

social desse novo tipo de naciona-
lismo era bem mais heterogêneo:

podia ser encabeçado pelas classes
médias que queriam ascender ao

poder; por burocratas ou oficiais do
próprio Estado colonial; por profes-

sores de escolas rurais; ou pelos
partidos comunistas. Mas o que pre-

valecia numericamente, servindo de
base social nos vários casos, era o

campesinato. Sua linguagem inte-
lectual era igualmente heterogênea:

podia combinar racionalismo e ro-
mantismo, positivismo e irraciona-

lismo, religião e socialismo. De
qualquer forma, todos levantavam

a bandeira da defesa nacional.
Por outro lado, o capital também

mudava de posição. Baseado na
hegemonia dos EUA pós-1945, as-

sim como na necessidade de unir
forças contra um bloco comunista

que chegava a ocupar metade da
Europa e um terço da Ásia, ele des-

cobre seu próprio internacionalismo
– ou supranacionalismo (p.15). Os

interesses dos Estados capitalistas
se concretizaram num processo de

INTERNACIONALISMO: UN BREVIARIO
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unificação comercial, ideológica e

militar que vai dos acordos de Bret-

ton Woods, passando pelos planos

Marshall e Dodge (para reconstruir,

respectivamente, Europa e Japão),

pelo estabelecimento do GATT

(Acordo Geral sobre Tarifas e Co-

mércio) e pela criação da OTAN, até

a formação da Comunidade Econô-

mica Européia.

Durante a Guerra Fria, a ideolo-

gia desses Estados se desloca da

defesa da nação para a exaltação

do mundo livre, generalizando a

democracia representativa basea-

da no sufrágio universal como o

modelo político do Estado capita-

lista avançado.

De meados de 1960 em diante

observa-se uma crescente afirma-

ção das corporações multinacio-

nais, seguida por um entrelaça-

mento crucial dos mercados finan-

ceiros, o que precariza cada vez

mais o controle nacional sobre os

processos de acumulação. Desta

forma, chega-se a uma maior co-

ordenação entre as políticas dos

países desenvolvidos, cujo exemplo

fundamental é a formação do G-7.

Tal fenômeno pode ser chamado de

transnacionalismo (p.19).

Em contraste, ocorreu a progres-

siva desintegração do bloco comu-

nista. Era o produto do egoísmo na-

cional praticado por Stálin e seus

sucessores, que levou a um conflito

de Estados conquistados pelos par-

tidos comunistas não russos – os

quais se apropriavam da doutrina do

socialismo em um só país em seu

benefício –, primeiro com a URSS, e

depois em guerras abertas entre si

(Vietnã versus Camboja; China ver-

sus Vietnã).

Diante da combinação de atraso

econômico e falta de liberdade – o

burocratismo e a coação militar im-

pediam qualquer livre associação

dos produtores –, esses Estados re-

correram ao nacionalismo como

uma forma imaginária de integrar

as massas. Tal solução não funcio-

nou por muito tempo, como ates-

tam os sucessivos separatismos

que explodem a partir de 1989 no

Leste da Europa.

Após a queda da União Soviéti-

ca, vivemos hoje na fase da hege-

monia isolada dos EUA.  Este alia o
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culto fervoroso à pátria a uma re-

denção missionária do mundo, tor-

nando a ONU um apêndice do seu

predomínio mundial. Nesse sentido,

o internacionalismo deixa de ser a

coordenação dos interesses das po-

tências capitalistas contra um ini-

migo comum, tornando-se o ideal

afirmativo mesmo da reconstrução

do globo à imagem e semelhança

dos Estados Unidos.

Contudo, com a multiplicação

dos movimentos opostos à mundi-

alização do capital e com o acirra-

mento do fundamentalismo islâmi-

co, Perry Anderson acredita que não

presenciamos o fim do internacio-

nalismo. Afinal, sua história é cheia

de ironias, reviravoltas e surpresas.

Nota - ANDERSON, Perry. Internacionalismo:
un breviario. NEW LEFT REVIEW, n.14, may./jun.
Madrid, 2002.
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