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PREFÁCIO
Há meio século, na véspera do Sete de Setembro de
1964, o Brasil perdia o grande estadista Francisco Clementina
de San Tiago Dantas. Esse homem de rara inteligência foi
antes de tudo um humanista, capaz de combinar a reflexão
erudita com a ação desassombrada por seu país. Sua
passagem na vida pública brasileira foi relativamente curta,
mas verdadeiramente notável.
Exerceu altas funções com invariável brilho. Destaco
aqui sua atuação como Ministro das Relações Exteriores.
San Tiago foi um de nossos maiores chanceleres. Nos meros
dez meses em que lhe coube a chefia do ltamaraty, entre
setembro de 1961 e julho de 1962, conduziu com genialidade
a Política Externa Independente, linha diplomática adotada
por Jânio Quadros e aprofundada por João Goulart. Os
primeiros contornos da Política Externa Interdependente
haviam sido delineados na gestão de Affonso Arinos de Mello
Franco, e San Tiago lhes daria grande densidade conceituai e
um admirável desenvolvimento.
Estava no começo de minha vida adulta naquele
período. Embora nunca tenha conhecido San Tiago,
acompanhei com grande entusiasmo, como muitos de
minha geração, a determinação com que defendeu os
interesses do Brasil em um mundo dividido pela Guerra Fria.
Por vocação, era um reformador social. No ltamaraty,
pôs a política externa a serviço do desenvolvimento e
da democracia, ao mesmo tempo em que se revelou
um estrategista diplomático de primeira ordem. Alguns
episódios ilustram essas vertentes de sua ação.
Ao defender o reatamento das relações com a União
Soviética, por exemplo, explicava a oportunidade da medida
7
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por duas óticas. Por um lado, havia a necessidade de abrir
mercados e expandir as exportações, de modo a permitir
à economia brasileira crescer no ritmo correspondente
ao grande salto demográfico das décadas seguintes.
Por outro, dizia que o cantata com os países socialistas
contribuiria para estimular as reivindicações por melhorias
nas condições de vida de nossa população. O que o mundo
socialista não podia oferecer, observava, era um regime
comparável ao democrático. A democracia era a forma
superior de realização das liberdades individuais, e era por
seu intermédio que o Brasil devia processar as demandas
urgentes de transformação social.
Essa convicção democrática embasava a visão de San
Tiago sobre a paz mundial. Em palestra de 1962, que faz
parte deste livro, apontou três modos de equacionamento
da Guerra Fria. O primeiro, rejeitado preliminarmente, era a
solução militar ao conflito ideológico, que inevitavelmente
levaria ao holocausto nuclear. O segundo era o engessa menta
da ordem mundial ao redor de duas grandes esferas de
influência, a capitalista e a comunista, refutado por seu
impacto negativo sobre a democratização e a prosperidade
dos países em desenvolvimento. O terceiro modo era a
"convivência competitiva", que pressupunha a interação
dos países socialistas com as democracias. Tais cantatas
favoreciam sempre estas últimas, cujas instituições políticas
acabariam por contagiar os povos privados de liberdade.
Ao defender a paz baseada na convivência, San Tiago
esforçava-se por aproximar interesses e valores em sua
visão estratégica. Essa criatividade na formulação da política
externa de um país democrático é um de seus legados.
Devo registrar em um aparte sobre meu tempo como
Chanceler que, logo no primeiro ano do Governo Lula, em
2003, o Brasil estabeleceu o Fórum de Diálogo IBAS, que
8

Conferências de San Tiago Dantas na Escola Superior de Guerra (1951-1962)

reúne Índia, Brasil e África do Sul, as três grandes nações
democráticas do mundo em desenvolvimento. Pensando
em perspectiva, poderia dizer que o IBAS se insere nessa
linhagem que combina a defesa pragmática do interesse
nacional com a promoção idealista dos valores humanos.
Foi na Conferência~e Punta dei Este, em janeiro de
1962, que a Política Externa Independente conduzida por
San Tiago alcançou seu auge. Assinalo a solidez estratégica
de sua postura na discussão acerca de Cuba, cuja liderança,
três anos após a Revolução, se havia declarado marxistaleninista. Para San Tiago, a solução do caso envolvia duas
componentes. De um lado, o reconhecimento dos princípios
de não intervenção e autodeterminação, pois a democracia
não poderia ser imposta de fora; de outro, a aceitação por
Cuba de "obrigações negativas" junto aos demais países
americanos, ou seja, a abdicação da infiltração comunista,
que seria ela mesma outra forma de intervenção. No
fundo, San Tiago propunha um status neutro para Cuba,
que foi chamada na época de "finlandização", solução cuja
atualidade transparece diante do quadro da Europa Oriental
neste ano de 2014.
Menciono esses aspectos de sua atuação como
Chanceler para sublinhar o que outros já disseram sobre o
jurista, o professor, o pensador, o parlamentar ou o Ministro:
San Tiago Dantas é um patrimônio brasileiro.
Daí a alegria com que tomei conhecimento da
existência de várias palestras suas, até então desconhecidas
do público, na Escola Superior de Guerra. São esses os textos
que, guardados no arquivo da Biblioteca da ESG, saem
agora como livro. Foram recuperados pela feliz sugestão do
Ministro Marcilio Marques Moreira, antigo assessor de San
Tiago e cultor de sua memória, que assina a introdução desta
obra. O livro foi preparado e lançado sob os auspícios da
9
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ESG, cujo Comandante, o Almirante Leal Ferreira, encampou
com entusiasmo a ideia de pôr no prelo um volume que
traduz a riqueza da reflexão desenvolvida nesta Escola.
Felicito a ESG por, meio século após o prematuro
desaparecimento de San Tiago, brindar os leitores com
lições inéditas deixadas por esse mestre maior de nossa vida
democrática.

Celso Amorim
Brasília, 6 de setembro de 2014
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INTRODUÇÃO

Marcílio Marques Moreira

A Alberto Venâncio Filho que, em gesto
de lhana amizade, presenteou-me, há
muito, com a leitura das conferências, ora
compiladas neste exemplar.

A Coletânea de nove conferências (uma incompleta),
datadas de 1951 a 1962, proferidas na Escola Superior de
Guerra, por Francisco Clementina de San Tiago Dantas,
Professor, Jurista, Homem de Estado, está sendo, em boa
hora, cinquenta anos após sua morte, trazida a lume pela
ESG. Será instrumento valioso ao estudo dos múltiplos temas
econômicos, políticos e sociais que aborda com particular
maestria, e contribuição enriquecedora à memória de um
período conturbado da história dos meados do século XX,
tempo de radical transição política, econômica e social no
mundo e, em especial, no Brasil.
Enquadrada por dois marcantes momentos da Segunda
República - a Revolução de 1930 e o movimento militar de
1964 - a brilhante, mas curta atuação pública de San Tiago,
golpeado que foi no auge de sua maturidade intelectual,
aos 53 anos incompletos, deixou-nos rico legado de
reflexão, instigante questionamento de problemas de nosso
desenvolvimento, promissora bússola para a construção de
projeto de redenção nacional e sugestões percucientes sobre
indagações correlatas até hoje inconclusas.
Nascido em 30 de outubro de 1911, San Tiago ingressou
na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil
11
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em 1928, um ano antes, apenas, do crash da Bolsa de Nova
York que deflagrou depressão que devastaria a economia
mundial, com repercussões mais danosas do que as da
recessão de 2007/2008. A crise reverteu, bruscamente, o
clima de euforia dos anos 20, que, com um misto de exagero
e humor, convencionou-se chamar, entre nós, de a "belle
époque tropical" (1889-1930).
Mundialmente, passou-se a questionar a capacidade
das Democracias Liberais de enfrentar os sérios desafios
econômicos e de equacionar os complexos problemas
políticos consequentes, questionamento que se repetiria na
recente crise, que só agora mostra sinais de arrefecimento.
Aprofundou, ainda, o mal-estar psicológico detectado por
Freud em seu Das Unbehagen in der Kultur- O mal-estar na
civilização, publicado em 1930. Seguiu-se-lhe feroz embate
ideológico entre duas propostas que se digladiariam com
ideias totalitárias, preconceitos perversos e cruel violência,
engrossando explosivo caldo de cultura que culminaria na
Segunda Grande Guerra.
Nas palavras de um observador contemporâneo seu
amigo, o jurista, filósofo, professor, José Vieira Coelho, San
Tiago, ainda "quase adolescente", engajou-se na aguerrida
disputa intelectual da década dos 30, empenhando-se
em "ação política que, aos olhos da nação, desnorteava
sentimentos e inteligências e se agitava entre os piques do
trágico e do cômico". Vieira Coelho descreve o contexto
desnorteante: "O país e o mundo deprimidos pela
devastadora crise de 1929. Os brasileiros desenganados
da ingênua solução liberal de 1930. Vivia-se inquietante
perplexidade, como se estivéssemos à espera de alguma
coisa que estaria por chegar não se sabia de onde". E
conclui: "dir-se-ia o país estacionado no afélio de pobreza
irremediável e de sina duvidosa".
12
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O choque entre sedutoras, mas contraditórias
propostas de solução para a perplexidade reinante, o
antagonismo ao dogmático comunismo materialista,
combinados à preocupação com os incertos rumos do país,
acabaram encaminhando San Tiago ao integralismo, que
parecia representar algo de novo no inescrutável horizonte.
A partir da segunda metade dos anos 30, dele se distanciaria,
gradativamente. A razão a que sempre deu particular
valor, e desdobramentos ulteriores, no Brasil e no exterior,
fizeram-lhe ver o irracionalismo embutido tanto na ideologia
integralista, quanto no credo fascista que, em parte nascido
na França e então florescente na Itália, também havia atraído
seu vivo interesse. Esse desencanto gradual adensou-se,
como nos lembrou recentemente Pedro Outra, a partir do
momento em que o fascismo se atrelou à política nazista,
que San Tiago havia repudiado desde que Hitler subira ao
poder, pela "falsidade do racismo nazista e a exarcebação
do nacionalismo alemão". A sua subordinação ao nazismo,
e a de Mussolini a Hitler, subtraía, aos olhos de San Tiago,
a originalidade ao fascismo que o havia fascinado. Ilusão
perdida extraviava-se em descaminho desconcertante.
Na década dos 40, San Tiago tornou-se incansável
defensor da Democracia Liberal de Direito. Insistia,
entretanto, que esse modelo institucional só seria legítimo
à medida que fosse capaz de estender "a todo povo, não
de forma potencial, mas efetiva", os frutos do progresso,
especialmente aos setores menos privilegiados, aos
setores populares. Considerava o povo, enquanto povo,
mais preparado do que as elites, enquanto elites, para
impulsionar o esforço pelo progresso socioeconômico, que
exigia modernização cientifico-cultural, que a elite teimava
em descurar.
13
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Foram muitas as ideias que concebeu e as iniciativas
que procurou plantar, visando àquele objetivo, mas poucos
os frutos que San Tiago teve a fortuna de colher ainda em
vida. Com o passar do tempo, entretanto, sua pregação
acabou comportando-se como a "ideia evangélica da
semente que morre, e se transforma em árvore, e ainda
produz muitos frutos". Revelá-la a público mais amplo e
receptivo- objetivo deste oportuno livro- merece especial
louvor, na esperança que novos leitores saibam identificar
o quanto as suas palavras de ontem retêm de vivo, de
fértil, o quanto são capazes de iluminar as veredas que
ainda nos cabe trilhar, no afã de auxiliar o Brasil a evitar os
sorrateiros riscos de um caminho incerto, a enfrentar os
formidáveis desafios de hoje e a aproveitar as promissoras
oportunidades do amanhã.
Exemplo paradigmático de como lutas que pareciam
perdidas podem ser resgatadas décadas depois, concretizouse com a aceitação tardia, mas promissora, da sua luta
perseverante pela renovação do ensino do Direito no Brasil
- um dos temas a que dedicou o melhor de sua atenção,
desde a posse, em 1940, na cátedra da Faculdade Nacional
de Direito em Direito Civil - a disciplina dos avanços
cumulativos, aluvionais, característica da mentalidade
reformadora de San Tiago.
Seu empenho pela renovação do ensino jurídico,
entre nós, só viria a ressoar décadas após sua morte, através
de projetas promissores impregnados da mentalidade
renovadora que defendia. Essas experiências, à medida que
vêm atingindo reconhecido êxito, nos convencem que outras
bandeiras que empunhou poderão ser-nos de igual valia na
equação de metas prioritárias ao nosso desenvolvimento
político, econômico e social. Para concretizá-lo, devemos
adotar postura, que exaltara como autêntica virtude dos
14

Conferências de San Tiago Dantas na Escola Superior de Guerra (1951-1962}

jurisconsultos romanos, a disposição de "ligar o novo
ao antigo, [de] conquistar para o moderno os brasões do
passado". Há que distinguir nas ideias de ontem, o que elas
têm de ultrapassado, embora mereçam ser reverenciadas
como testemunho histórico, e o que retêm de atual,
direcionado ao futuro e que, portanto, podem e devem
continuar a nos inspirar.
Em depoimento ao jornal O Estado de São Paulo, em
13 de agosto de 1978, o General de Exército Augusto Fragoso,
Ministro do Superior Tribunal Militar, ex- comandante da
ESG, considerou de "suma relevância", para a compreensão
da evolução do conceito do Poder Nacional no seio da ESG,
as conferências de San Tiago sobre o tema, agora reunidas
nesta coletânea. Nelas soube incorporar, e transportar
para a realidade brasileira, um impressionante conjunto de
contribuições teóricas, inclusive as clássicas lições de Max
Weber sobre as formas de Poder Nacional, atualizandoas e abarcando-lhes as dimensões tanto internas quanto
externas.
Da mesma forma que o pensamento de San Tiago
fora relevante para a trajetória do pensamento da ESG
sobre Poder Nacional e outros temas concernentes, ele,
por sua vez, considerava sua frequente presença na Escola
importante para a formação de seu próprio pensamento.
Senão vejamos o que disse, em 1962, quando Ministro de
Estado das Relações Exteriores:
Aqui na Escola Superior de Guerra,
vivi momentos de grande interesse e
intensidade em minha vida de professor,
em minha vida de estudioso, quer
assistindo a conferências quer proferindoas sobre temas diversos e recolhendo,
deste magnífico ambiente de debates e de
objetividade, subsídios para a formação do
meu próprio pensamento.

15
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Das oito conferências incluídas neste volume, quatro
estão alicerçadas em sólidos conhecimentos de Filosofia
Política, História e Teoria do Estado, a partir dos quais
San Tiago desenvolve análises holísticas - englobando
considerações de ordem política, jurídica, social, econômica
e cultural - sobre problemas concretos e o potencial de
nossa realidade, assim como sobre os dilemas da conjuntura
internacional. Quanto às nossas relações externas, enfatiza
que elas têm de servir sempre aos interesses e aspirações
intrinsecamente brasileiras.
Duas outras conferências traçam instigantes retratos
contemporâneos de duas megarregiões em momentos de
transição característica da época: 11 Problemas do Extremo
Oriente", de 1951, com relevantes comentários sobre
11
o Japão e, sobretudo, a China de então, e 0 Pacto do
Atlântico Norte e a União da Europa Ocidental", de 1952,
em que analisa o nascente processo de integração europeia.
A conferência, que proferiu na ESG em 1953,
"Investimentos Estrangeiros no Brasil", revela o domínio
de San Tiago sobre temas relevantes à Economia, disciplina
de que também foi professor catedrático, o que lhe rendeu
sólida base para inspirar o Plano Trienal e para conduzir
à resoluta, embora curta gestão frente ao Ministério da
Fazenda, no primeiro semestre de 1963, infelizmente
truncada por clima político muito conturbado.
11
Sua última conferência na ESG, em 1962, - Síntese
da Conjuntura Internacional. Corpo Político. Política Exterior
do Brasil" -foi pronunciada nos últimos dias de sua gestão
como Ministro de Estado das Relações Exteriores. Traça
amplo panorama da conturbada conjuntura internacional no
auge da Guerra Fria, poucos meses antes da crise dos mísseis
russos em Cuba. Contém fidedigna descrição da Política
Externa Independente, que, herdada de Jânio Quadros e
16
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Afonso Arinos, dele recebeu a formulação consistente e
estruturada que, até hoje, é um dos eixos inspiradores de
nossa diplomacia.
Também foi introduzido na coletânea o texto inacabado
de palestra l/Interpretação da Realidade Brasileira", que San
Tiago fora convidado a proferir em 18 de agosto de 1955,
embora não nos tenha sido possível confirmar se foi ou não
efetivamente pronunciada. No arquivo de San Tiago Dantas,
só foi encontrada a primeira parte, com o subtítulo "A
Civilização Brasileira e seu Objetivo". Fragmento inconcluso,
mas que nos pareceu conter conceitos relevantes que
justificam sua inclusão na coletânea.
Como explica na sua introdução, aquele texto surgiu
11
da convicção de que 0 ponto de partida de qualquer
reflexão sobre a realidade brasileira [é] uma investigação do
objetivo ... da experiência, [entre nós] da transplantação da
Civilização Ocidental [ ... ] ao meio tropical e racial, isto é, às
[nossas] condições demográficas e geográficas".
Argumenta que "dentro [da] atitude fundamental em
face da vida, que é a sua atitude afirmativa, a civilização
ocidental construiu uma ética e uma técnica". Conclui que
11
a supremacia da ética, ou seja, o governo do homem
através da consciência pode ser considerada uma constante
da civilização ocidental".
Não caberia a esta Introdução proceder a esforço
heróico de resumir as principais ideias contidas no livro
que tenho a honra de introduzir, mormente tratando-se de
coletânea como esta, que reúne estudos de tão rico espectro
e de diversa natureza.
Em contraste, parece útil pinçar alguns tópicos que,
sem descurar de outros, revelam temas que retiveram
atualidade e relevância e que, portanto, ainda merecem
cuidadosa atenção. São fios condutores, ideias-força, em
17
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torno das quais San Tiago vertebrou a sempre lúcida e
esclarecedora pregação por um Brasil "reformado". Podem
contribuir para a melhor compreensão de problemas que
permanecem prioritários em nossa agenda, pela relevância
que têm para o adequado encaminhamento de problemas
que continuam a nos assombrar.
A legitimidade é um desses conceitos-guia. San Tiago
ensina que "a aceitação voluntária do Poder pela sociedade
em que ele se exerce, se traduz, na consciência coletiva, em
juízo sobre a sua legitimidade". E prossegue: "normalmente
o Poder que se aceita é o Poder legítimo, embora aquilo que
constitui a legitimidade, aquilo que legitima um determinado
Poder e i legitima o outro, possa variar conforme o tipo desse
Poder".
Baseando-se em Max Weber, San Tiago argui que "a
consciência coletiva, ao aceitar o Poder, reconhece nele um
valor ético, jurídico", de tal modo que o estudo dos tipos de
Poder Estatal- tradicional, burocrático ou carismático- "em
última análise, é um estudo sobre os fundamentos da sua
aceitação ou sobre os seus tipos de legitimidade".
Já em outra conferência, também sobre Poder
Nacional, lembra que "ter a seu favor a legitimidade
representa um extraordinário reforço de poder em qualquer
conflito de interesses que se possam apresentar". E conclui:
"a convicção racional e moral é sua aliada".
Em conferência à ESG de 19 de outubro de 1973,
"Poder Nacional e Cenário Mundial", eu mesmo me debrucei
sobre o tema, partindo de outro ângulo. Ao distinguir Força,
Autoridade e Poder e enfocar o conceito de autoridade,
considerei-a "a mais nobre das propriedades do processo
político [ ... ] intimamente ligada ao processo de legitimação
da força, sem a qual esta permanece mera violência nua ou
cega. Sua dimensão é a da legitimidade".
18
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Merecedora de nota é o quanto, para San Tiago,
a ideia de razão e de ética, inere ao conceito de Poder,
embora este seja mais frequentemente lembrado na sua
dimensão força ou violência. Também vale lembrar que a
aceitação espontânea do Poder pelo cidadão pressupõe
confiança e reciprocidade. Confiança do cidadão naqueles
que detêm o Poder, isto é, no Governo e, por reciprocidade, confiança do Governo nos cidadãos por ele governados. A confiança é a pedra angular que sustenta qualquer
sociedade estável e organizada, premissa fundamental
que, receio, nem sempre é suficientemente prezada entre
nós.
O segundo ponto de especial relevância para San
Tiago era que, embora a noção de Poder [fosse usualmente]
considerada tendo em vista, principalmente, a sua orientação para o exterior, isto é a sua aplicação aos problemas da
política externa, é através de atas internos de governo em
que são partes o Estado e seus súditos, que aqueles fins
são precipuamente alcançados, salvo em circunstâncias
históricas excepcionais, quando se avantaja a influencia do
fator internacional.
Esse olhar mais abrangente da dimensão do poder,
isto é do 11 Poder como força permanente de comando
na sociedade política", assume no Brasil pertinência
11
especial, uma vez que não temos a subsistência da
comunidade nacional e o seu desenvolvimento econômico,
na dependência de obtermos determinação sobre áreas
compreendidas na jurisdição de outro Estado". San Tiago
complementa a afirmação com uma reflexão, que me
permitirei transcrever na íntegra. Enfatiza que, muito
embora o contexto global nunca deva ser desprezado, o
desenvolvimento do país depende fundamentalmente de
nossos próprios esforços e da direção que nós estivermos
dispostos a lhe dar:
19
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As grandes dificuldades da sociedade
brasileira estão todas elas relacionadas
com a própria valorização dos seus recursos
territoriais, naturais e demográficos. Podemos dizer que o preenchimento dos fins
do Estado Nacional Brasileiro consiste,
essencialmente, em desenvolver dentro
das suas atuais possibilidades territoriais,
naturais e demográficas, uma sociedade
que ainda se apresenta no grupo das de
baixo nível de vida no mundo.

San Tiago aponta ainda para a circunstância,
que, então, nos fragilizava, de 11 permanecerem em
estado potencial a maioria de [nossos] recursos". Em
compensação, para ele, temos o potencial de atingir essa
superação, eis que, l/embora figuremos entre os países
subdesenvolvidos do mundo, figuramos entre aqueles que
apresentam os fenômenos dinâmicos de uma economia em
desenvolvimento".
Outro fio condutor do pensamento e atuação de
San Tiago, sobretudo no que concerne à política externa,
é a premissa da preservacão da paz. Muito embora esse
imperativo fosse ainda mais dramático nos anos 50 e
60 do século passado, no auge da Guerra Fria, do que
nos de hoje, ele retém sua atualidade, de que somos
infelizes testemunhas desde o teratológico Onze de
Setembro. As consequentes guerras do Afeganistão
e Iraque, o recorrente conflito Israel-Palestina, assim
como os recentes conflitos Ucrânia versus Rússia e a
surpreendente ocupação, pelo autoproclamado Califado
do ISIS (lslamic State in lraq and Syria), do Leste da Síria e
Norte do Iraque, reacende a resiliente e aguerrida tensão
guerreira no Oriente Médio e na Europa Oriental limítrofe
à Rússia.
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Após enumerar os objetivos precípuos do
desenvolvimento brasileiro e da política exterior do Brasit os
de garantir a unidade nacional, a paz social e a estabilidade
política, isto é, a estabilidade democrática do país, San
Tiago enfatiza que nenhum desses alvos poderá ser atingido
"senão dentro de um quadro internacional marcado pela
preservação da paz".
Falando na ESG, em 1962, isto é, no momento em que
a Guerra Fria atingia clímax ameaçador, San Tiago lembrou
que a paz se tornara, no mundo de então, mais do que em
qualquer outra época, condição indispensável para quem
desejasse desenvolver, até suas últimas consequências,
uma política nacional construtiva. E conclui:
A extensão da destruição desse vulto
[pelo emprego de armas nucleares
e termonucleares] sobre o que for a
humanidade remanescente, tudo isso
constitui uma situação tão indeterminada,
uma situação tão imprevisível que nenhum
país pode ter, verdadeiramente, uma
política válida formulada para o apósguerra de um terceiro conflito mundial.

Nove anos antes, na primeira de suas conferências
sobre o Poder Nacional, em 24 de março de 1953, San Tiago
havia arguido que "a mais válida, a mais indiscutível das
ideologias que presidem a nossa política externa é[ ... ] nosso
interesse vital de preservar nosso território de qualquer
tentativa de determinação alheia, é a ideologia pacifista [ ... ]
a que se soma a ideologia arbitralista", de que foi paragón
inconteste o Barão do Rio Branco.
Elaborando o tema, San Tiago afirma que "nós somos
por destinação ideológica os homens da posição jurídica e
não os homens da posição vital. E isto precisamente porque
a posição jurídica é a que convém à nossa posição vital".
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Em discurso por ocasião da homenagem que recebeu
como Homem de Visão em fins de 1963, a menos de um
ano da morte prematura -Ideias e rumos para a Revolução
Brasileira (Revolução no sentido de uma profunda reforma
estrutural e de mentalidade) - verdadeiro testamento
intelectual, San Tiago insistiu em seu credo pacifista.
Considerou-o uma das suas posições - a principal era
a sobrevivência da democracia e da liberdade - que
marcaram toda a sua conduta de homem público:
A certeza de que a continuidade da
civilização, com o seu resultado final que é
a realização dos homens, depende da nossa
capacidade de preservar a paz, substituindo
a competição militar entre os povos,
por técnicas cada vez mais estáveis de
cooperação e de convivência, e caminhando
para uma integração econômica que nivele
as oportunidades com a rápida eliminação
dos resíduos do imperialismo e das
rivalidades nacionais.

Impõe-se esclarecer que pacifismo para ele não era
sinônimo de neutralismo, de uma mera coexistência passiva,
mas sim de uma convivência competitiva. San Tiago defendia
o universalismo abrangente como a postura mais vantajosa
às nossas relações internacionais. Reconhecia, entretanto,
que, "comparada com a organização política dos Estados
socialistas [que] apresenta formas muito rudimentares
de estruturação do poder político, [ ... ] a superioridade do
regime democrático tem-se revelado evidente". Portanto,
"no dinamismo histórico, essa superioridade não podia
deixar de prevalecer".
Esta mesma posição universalista, democrática, mas
respeitosa de posições ideológicas diferenciadas em nossas
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relações externas, de que antecipava ganhos expressivos,
sobretudo, em termos de intercâmbio econômico, ele a
defendia, também, para o relacionamento com nossos
vizinhos nas Américas. Como delegado à Sª Reunião de
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados
Americanos, em agosto de 1959, San Tiago Dantas, por
indicação do Chefe da Delegação Brasileira, Ministro Horácio
Lafer, apresentou resolução que procurou melhor definir um
arcabouço que englobasse os parâmetros que deveriam, não
como rígido mandamento, mas como alvo a aspirar, presidir
as relações entre as nossas irmãs do Continente Americano.
Partindo de duas ideias-mestra caras à nossa
11
diplomacia tradicional e à 0rdem jurídica internacional
americana"- os princípios da não intervenção e da autodeterminação- como lastros permanentes da defesa de nossa
própria soberania, San Tiago reiterou nossa disposição de
entreter relações pacíficas, sem soluções de continuidade,
com todas as nações-irmãs americanas, enquanto defendia
a necessidade de maior rigor conceituai em relação a
eventuais parcerias ideológicas.
Para melhor definir o tema, a proposta brasileira,
redigida e apresentada por San Tiago, e tique se converteu
na Declaração de Santiago [do Chile L procurou materializar,
num número reduzido de preceitos, aqueles traços que
os povos americanos, na presente fase de sua evolução
política, consideram fundamentais para identificar o
regime democrático, e para atribuírem ou recusarem essa
condição ao governo ou regime que praticam".
Característico de defensor intransigente do primado
11
do direito, 0 primeiro desses princípios, que abre pela sua
amplitude o enunciado da Declaração, é a supremacia, ou
império da lei, isto é, o princípio que coloca a autoridade
dos governos abaixo da autoridade de norma jurídica", isto
é, o princípio que, na língua inglesa, é a rufe of /aw.
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O segundo princípio exige eleições livres para a
escolha dos governantes.
O terceiro considera antidemocrática a perpetuação
do poder ou seu exercício por prazo indeterminado.
O quarto e o quinto princípios exigem proteção aos
direitos individuais, em regime de liberdade e de justiça
sociat com a proteção desses direitos assegurada por meios
judiciais, como o habeas corpus, mandado de segurança e
recurso de amparo.
O sexto princípio, indispensável ao regime democrático é o direito de livre manifestação do pensamento e a
liberdade de imprensa, rádio e televisão.
O sétimo princípio da ordem democrática é a repulsa
ao uso indiscriminado de proscrição política.
O oitavo sustenta que o regime democrático só
poderá prosperar, em nosso hemisfério, se as profundas desigualdades econômicas forem progressivamente abolidas
[ ... ] e que se intensifique o processo de desenvolvimento de
cada um dos Estados latino-americanos.
San Tiago reiterou, ao apresentar à Câmara de
Deputados os resultados da 5ª Conferência, que a Declaração
de Santiago não era um tratado, nem uma convenção, mas,
sim, 11 Um instrumento de opinião pública - aliás nunca
revogado - [ ... ] para aprimorar o sentido democrático, que
desejamos exaltar na vida americana [... ]".
San Tiago foi um reformador por excelência. A sua
pregação pacifista abarca, com a mesma intensidade, a dimensão interna do mundo político e o esforço de reforma
social- o terceiro objetivo que destaca como prioritário em
seu pensamento e ação. Reforma que haveria de processarse, não por saltos retumbantes, mas, sim, por avanços graduais cumulativos, aluvionais, desde que vertebrados por
claro sentido de direção, sem tergiversações, desvios ou
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retrocessos. Para atingi-lo, propunha caminho equidistante
da violência irrefletida- estéril ou de consequências imprevisíveis - e da contemporização condescendente, esforço
protelatório, que, em vez de reformar, ajudava a eternizar
estruturas há muito anacrônicas.
Para ele, tanto a violência quanto a complacência
são "formas de deslealdade com a história", condenadas à
efemeridade e à insignificância.
Resta clara a centralidade que San Tiago empresta
ao imperativo de as políticas públicas não se perderem
em ações desconexas, vulneráveis à captura por interesses
especiais, ou em malpensadas medidas de urgência, meros
paliativos pontuais. Elas podem ser capazes de atender a
problemas imediatos, mas correm o risco de transformar-se
em problemas mais sérios no futuro. Por isso é importante
que o conjunto de políticas públicas seja movido por
um norte definido ou, para tomar emprestado termo
tão caro a Maurice Hauriou, pela "ideia clara da obra a
realizar", verdadeira bússola pela qual qualquer instituição
consequente, seja comunidade política, seja empresa
econômica, seja entidade do terceiro setor, deve guiar-se.
Para San Tiago, que desenvolve o tema na Conferência
- A Cultura Política como Fator de Poder Nacional -, "o
encadeamento finalístico das ações faz parte da ciência ou
da arte de governar", convicção que completa com lição,
a que nossos governantes deveriam prestar permanente
atenção:
O encadeamento finalístico é o laço de
coerência e, ao mesmo tempo, o princípio
dinâmico que faz com que os atos de
governo percam seu caráter isolado,
fragmentário, e se integrem numa única
ação, visando a um fim principal ou a fins
parciais determinados.
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Finalmente, há que lembrar, como fica patente em
outras conferências suas aqui reunidas, a prioridade que
perseguiu nos trinta anos de sua vida pública, e que retomaria
nos últimos pronunciamentos, de fins de 1963 e início de
1964. Lembrava, então, que "nenhum projeto nacional é
válido, nenhuma política interna é autossustentável, se
não lograr inserir o País no rumo histórico do seu tempo, e
superpor, harmonicamente, o nacional e o universal".
Embora confiante no povo para "empurrar" o
desenvolvimento do país, San Tiago atribui às classes
dirigentes, às elites, a responsabilidade de "um esforço
consciente e supremo para se modernizarem e modernizarem o país" e conclui com parágrafo marcante que vale a
pena transcrever na íntegra:
Essa modernização tem suas raízes e seu
processamento no campo da educação
e da cultura, para que possamos evitar,
ou pelo menos minimizar, os efeitos do
distanciamento tecnológico que nos
ameaça a nós e a outros povos em condições
evolutivas semelhantes, num momento em
que a ciência faz dar um prodigioso salto
para diante, justamente aos países mais
ricos e poderosos do globo.

Sua ultima conferência, em 20 de março de 1964,
a Aula Inaugural na Faculdade Nacional de Filosofia
da Universidade do Brasil, San Tiago não a conseguiu
proferir, dado o tumulto produzido, não sei se por alunos
e baderneiros da direita ou da esquerda - imagino que por
ambos. Colocando-se no centro do espectro político, San
Tiago havia atraído a desconfiança simultânea da esquerda
afoita e da direita enrustida.
Como à época dessa não proferida conferência, já
estava com sua voz comprometida pelo avanço da doença
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que o abateria seis meses depois, San Tiago a havia escrito
previamente, o que assegurou sobrevida ao texto. Nele,
mais uma vez, adverte que 110 desenvolvimento não é um
processo econômico, mas um processo econômico-cultural
[que pressupõe] a existência de uma mentalidade, no
país, capaz de compreender as funções de uma sociedade
moderna".
Para San Tiago, essa modernização teria de ser, ao
mesmo tempo, tecnológica, cientifica, cultural e espiritual.
Ele não desdenhou a dimensão humanista - que não
significa academicismo- da renovação educacional a que
tanto se dedicou. Bem se apropria reconhecer, em San
Tiago, o pendor humanista que identificara no perfil de
Narcélio de Queiroz, que traçou em Figuras de Direito.
11
Nele realçou o gosto pelas grandes sínteses da natureza
humana logradas por um Montaigne, um Cervantes,
um Goethe, um Pascal, das quais tiramos, quando
verdadeiramente as compreendemos, um sadio equilíbrio
para julgar o novo e o antigo, e para superar, em nossa
estima das coisas, o apreço, não raro demasiado, do que é
efêmero, contingente e relativo".
O apreço pela vida e obra daqueles expoentes do
humanismo moderno se expressa na admiração de San
Tiago pelo Fausto, de Goethe, a lenda primordial da alma
moderna, e pelo Dom Quixote, de Cervantes, o símbolo,
por excelência, da alma ocidental. A este, ele dedicaria, em
1948, o ápice de sua ensaística, D. Quixote, um apólogo da
alma ocidental. Exalta-lhe, em especial, o heroísmo moral,
não hercúleo, o dom de si mesmo. É o que, segundo San
11
Tiago, salva o Quixote e o faz triunfar de seus fracassos
e enganos, pelo exemplo de que deixou ensementada a
consciência dos tempos seguintes".
11

Ao descrever a fé em sua própria causa" como 110
requisito do heroísmo", San Tiago estava, de certo modo,
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reconhecendo sua própria atitude perante a vida e,
também, perante a morte.
11
Embora COm a consciência impregnada de confiança",
postura que identificara no Quixote quinze anos antes, não
ignorava a sua própria condição de saúde, em fins de 1963, e
reconhecia as dificuldades de se concretizar a impostergável
11
modernização do país, haja vista os complexos fatores
materiais e culturais" de que dependia, e ainda depende.
Mas não esmoreceu. Até a última hora, como comprovam
os últimos depoimentos que nos legou, insistia na urgência
de uma reforma profunda, de um uaggiornamento" do país,
de um esforço para pô-lo em dia. Persistia, pregando uma
reforma global que abarcasse o econômico e o cultural, o
técnico e o espiritual, o novo e o passado.
Não se contentava com medidas pontuais, com
remédios isolados. A pretensas propostas de salvação
nacional, l/iniciativa milagrosa" ou l/remédio único e genial",
fórmulas irracionais que, no fundo, se contentavam com o
efêmero e o medíocre, ele respondia com veemência:
O remédio não é uno, é múltiplo, a iniciativa
regeneradora tem um sentido global que,
ou envolve o comportamento de todo o
governo, para estender-se, em seguida, ao
de todo o País, com a solidariedade ativa
de todas as classes sociais, ou deixa frestas
abertas, por onde se anulará o esforço e se
restaurará a marcha para a desordem.

Apesar das dificuldades pessoais - a saúde abalada,
a conjuntura econômica e política do país em crise - não
achava que fosse impossível alcançar aquele objetivo: para
San Tiago, ele era, como continua a ser para nós, uma opção
sem alternativa.
28

Conferências de San Tiago Dantas na Escola Superior de Guerra {1951-1962)

Essa confiança no Brasil renovado, ele a deixou
esculpida na conclusão de seu testamento intelectual, o já
citado discurso de 11 Homem de Visão":
É do ajustamento perfeito entre o povo
- que nos testemunha todos os dias
sua vitalidade - e as elites capazes de se
modernizarem, que sinceramente espero
ver surgir, como que por eletrólise, essa
realidade que pressentimos: o novo Brasil.

Rio de Janeiro, setembro de 2014.

29

PROBLEMAS DO EXTREMO ORIENTE

1951
Um correto entendimento da política internacional
seguida por um Estado depende do conhecimento do
processus econômico e político que se desenvolve não só
nas áreas geograficamente vizinhas, mas em todas as outras
áreas, que podem ser chamadas dominantes em relação às
modificações no panorama mundial.
De uma época para outra, essas áreas dominantes
variam. No momento atual, parece razoável enumerar oito:
1 - A parte oriental da América do Norte, onde se
concentra o parque industrial dos Estados Unidos e
do Canadá e onde está o centro de decisão política
do Ocidente;
2 - A Europa Ocidental, compreendendo os grandes
países industrializados a oeste da "Cortina de
Ferro";
3 - A Europa Oriental, abrangendo a União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) e os seus satélites
europeus;
4- A parte Oriental da América do Sul, compreendendo
as regiões em desenvolvimento do Brasil, da
Venezuela, do Uruguai e da Argentina;
5- O Oriente Médio, abrangendo Turquia, Irã, Israel e
países árabes;
6- O Sul da Ásia: Índia, Birmânia e Paquistão;
7 - As Índias Orientais, compreendendo a parte
continental do Sudeste asiático e a parte insular;
8- A Ásia Oriental: China, Coreia e Japão.
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Há países em desenvolvimento, com influência
crescente na vida internacional, que não estão compreendidos nessas áreas (Austrália, Nova Zelândia, União SulAfricana). O que confere a essas áreas a qualificação
de dominantes é o modo pelo qual seus problemas
preponderam no desenrolar dos acontecimentos presentes,
comprometendo, num ou noutro sentido, os resultantes
gerais.
A partir da Segunda Guerra Mundial, a vida
internacional atingiu, rapidamente, um grau muito mais
elevado de síntese. Os problemas de uma área repercutem
direta ou indiretamente nas demais, e nenhum Estado
pode escapar, em sua política externa, a esse processo de
totalização, que exige o conhecimento, não só dos problemas
de áreas distantes para o bom encaminhamento dos
problemas domésticos, mas também os da área geográfica
a que o próprio Estado pertence.

***
Cumpre assinalar que os estudos de área, embora
despertem um crescente interesse e estejam começando
a servir de base à sistematização prática dos problemas
internacionais em muitas chancelarias, ainda não estão
integrados no modo de pensar dos homens de Estado e dos
povos modernos.
Os approaches tradicionais dos problemas, tanto
externos como internos, são os históricos, que indagam
dos antecedentes e procuram filiar os aspectos atuais,
examinadas as causas historicamente anteriores, acompanhando o desenvolvimento de cada problema no quadro
interno de um país ou da região onde ele se situa.
O approach histórico será indispensável a qualquer
conhecimento completo da realidade social, mas deve ser
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comparativo, na medida em que examina os problemas
de um Estado, em determinada época, não em função
do que poderíamos chamar de antecedentes históricos
internos, mas em função de outros problemas que,
simultaneamente, ocorrem em outras áreas e que se
influenciam reciprocamente.
Note-se que os estudos de áreas trazem, igualmente,
correção às imperfeições e desvios do método simplesmente comparativo. Comparar um problema político ou
econômico de um país conduz, quase sempre, a conclusões
errôneas, por não se tomar consciência da interdependência
em que esse problema se encontra, com outras situações
específicas de cada um dos países considerados. Esses
estudos visam à construção de sínteses regionais e não à
comparação de problemas isolados. Eis porque eles são os
meios mais adequados à obtenção de um conhecimento
objetivo das realidades sociais.

***
Uma das áreas de influência preponderante nas
modificações presentes no panorama mundial é a integrada
pelas nações de existência política milenar, situadas no
Extremo Oriente da Ásia. Foi nessa região, especialmente
na Bacia do Rio Amarelo, o grande rio setentrional da China,
que se formou, numa antiguidade historicamente estimada
em 3.000 anos, a civilização que depois veio a florescer,
sobretudo um pouco mais ao sul, nas margens do Yang Tsékiang.
Esse foco de cultura oriental adquiriu extraordinário
grau de caracterização. Tradições religiosas, políticas e
educacionais ali fixaram, durante séculos, certo padrão
de civilização, permitindo que se enraizasse um tipo de
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comportamento social, de influência decisiva sobre todos
os processos políticos e culturais lá ocorridos. Outra característica dessa região viria a ser a sua excepcional densidade demográfica. Como se sabe, concentra-se naquela
região uma parte considerável da população mundial, hoje
estimada em aproximadamente 2.300.000.000 habitantes e
que tem, na Ásia, cerca de 1.170.000.000, ou seja, quase
a metade, e dessa metade um pouco mais de 50% na Ásia
Oriental, contribuindo a China com 470.000.000, o Japão
com cerca de 80.000.000 e a Coreia com cerca de 28.000.000,
sem contar as áreas soviéticas sobre as quais não são
suficientemente exatos os dados estatísticos disponíveis.
Em toda essa região, largamente povoada, a densidade demográfica é muito elevada. A população asiática não
está homogeneamente distribuída em seu território, mas
concentrada em cerca de 8.000.000 km 2 , nos quais vive 80%
da população, oferecendo uma média de 110 indivíduos por
km 2 • Os pontos mais elevados dessa densidade encontramse precisamente na região - objeto do nosso estudo chegando a 211 indivíduos por km 2 no Japão, a 100 por km 2
na China e a 128 por km 2 na Coreia.
A China e a Índia, os dois maiores focos de população
asiática, apresentam, somadas, uma vasta área cultivada,
equivalente à da Rússia e dos Estados Unidos. Mas como
ali vive uma população 2,5 vezes superior, o resultado é
que a área cultivada é pequena, por indivíduo. Além disso,
os recursos naturais, tanto na Ásia do Sul como na Ásia
Oriental, são escassos. Nessa região, concentram-se as
maiores reservas mundiais de três elementos de importância
industrial: o estanho, o antimônio e o tungstênio; mas em
relação aos demais recursos dessa natureza, esta parte do
continente asiático pode ser considerada muito deficiente.
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As reservas de petróleo são estimadas em 2, 7% da
reserva mundial, da qual o Oriente Médio detém cerca de
47%. A principal fonte de energia da região é o carvão, que
se encontra, sobretudo, na parte NO da China. A energia
hidroelétrica é pouquíssimo desenvolvida. A China apresenta pouco mais de 520.000 kw de força instalada, em toda
a sua superfície, dos quais 340.000 estão na Manchúria.
O Japão, pelo contrário, por ser o país plenamente
desenvolvido da região, atinge mais de 6.000.000 de kw de
força. A Coreia, sem considerar a devastação resultante do
atual conflito, deve ter uma produção de energia elétrica
superior à da China. O padrão da economia dessa região,
em certos aspectos, assemelha-se ao que observamos em
nosso hemisfério.
A vida econômica, ali, transcorre como um diálogo
entre um país plenamente desenvolvido e os países
subdesenvolvidos que o rodeiam. Estes últimos são exportadores de produtos primários, especialmente os agrícolas,
obtidos por meio de mão de obra de custo reduzido
e importadores de manufaturas, que, até o presente
momento, foram fornecidas principalmente pelo Japão. Esta
era a situação nos anos que precederam imediatamente
a Segunda Guerra Mundial, resultante de uma evolução
econômica, cujas raízes devem ser procuradas no mercado
do século XIX, que sofreu, com o advento da Segunda Guerra
Mundial, uma alteração substancial.

***
A Ásia viveu isolada do Ocidente, como se sabe,
até a primeira metade do século XIX. Certamente, esse
isolamento não excluía a participação do mercado oriental,
sobretudo o chinês, no sistema de comércio internacional;
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mas essa participação não era suficiente para criar um
cantata cultural entre as civilizações do Ocidente europeu
e o mundo asiático, que vivia fechado em si mesmo. Vem
de uma antiguidade remota a famosa Estrada da Seda.
Através de baldeações sucessivas, os produtos do Oriente
chegavam, por rota das caravanas, aos portos da Ásia Menor,
de onde eram expedidos para as praças do Mediterrâneo
e, posteriormente, estabelecida a navegação pela rota do
Cabo, as mercadorias orientais chegavam, dos portos da
Índia e da própria China, às cidades ibéricas.
Outro foi, porém, o cantata entre o Oriente e o
Ocidente, o qual se sistematizou no século XIX. Essa é a época
em que as grandes nações do Ocidente, especialmente a
Inglaterra, atingem a plenitude do poderio econômico. A
industrialização requer a conquista de novos mercados,
não só para o abastecimento de matérias-primas, como
para a colocação de manufaturas. É então que as potências
ocidentais rompem o isolamento asiático, para estabelecer
um sistema mais amplo de tráfico. A nova situação nasce
principalmente de duas guerras, consideradas das empresas
militares mais típicas do imperialismo: a guerra de 1839 a
1841 (a famosa Guerra do Ópio) e a de 1857 a 1860. Graças
a essas duas guerras e aos tratados que lhes seguiram,
abre-se a China ao comércio ocidental, não na base de
um intercâmbio liberal, mas sim na base de concessões
territoriais e privilégios jurídicos em favor das potências
ocidentais.
A situação política chinesa favorecia a criação de um
sistema desse tipo. A dinastia manchu, que já governava o país
há séculos, havia chegado àquela fase final de todos os governos chineses, caracterizada pela impotência e pela corrupção.
Era uma dinastia vunerável - qualquer potência invasora
facilmente conquistaria os privilégios que desejasse. Assim,
36

Conferências de San Tiago Dantas na Escola Superior de Guerra {1951-1962)

nasceram as famosas concessões e extraterritorialidades, que
reconheciam às potências ocidentais o direito de manterem,
no Oriente, uma esfera jurídica própria, ao mesmo tempo
em que fortificavam certas posições, para maior segurança
de seu comércio. A França fortificou-se em Anan, no sul da
China; a Alemanha, na importante Península de Shantung;
o Japão, mais para o fim do século, e depois de contender
com a Rússia, ocupou a Coreia e se assegurou do controle do
sul da Manchúria, ocupando a Península liaotung, onde se
encontra Porto Artur; a Rússia assumiu o controle da Estrada
de Ferro Oriental, que é o eixo através do qual o sistema
manchuriano entronca na Transiberiana e, portanto, com o
pulmão econômico dessa região. A Inglaterra, finalmente,
assumiu a posição mais favorecida, tomando Hong-Kong e
colocando, sob seu controle, os dois principais escoadouros
da China: Shangai, escoadouro da China Central, da região do
Yang Tsé, e Cantão, escoadouro da China do Sul, da região do
Si-king.
A parte sul da China é uma zona tropical de grande
importância no intercâmbio dos produtos tropicais, com
clima semelhante ao da Indochina e, em muitos aspectos,
ao clima tropical, que conhecemos. Nessa região, banhada
pelo rio Si, desenvolveu-se uma civilização cujo nível
cultural nunca atingiu o da China Central. Esta última,
de clima europeu temperado e de maior diversidade de
recursos, foi o verdadeiro foco da civilização mandarínica,
desenvolvendo-se economicamente em torno da grande
artéria que atravessa de um a outro extremo- o Yang Tsé.
Graças às concessões estabelecidas nos portos de saída,
ficaram as duas regiões sob o controle inglês, ao mesmo
tempo em que a China do Norte- a China do Rio Amarelo
- ficava sob a influência do estabelecimento alemão em
Shantung. Essa influência era, aliás, contrabalançada pelas
37

Poder Nacional~ Cultura Política e Paz Mundial

alianças que a Inglaterra estabeleceu, desde então, com os
nipônicos.
Assim, o grande empreendimento ocidental na China
foi, especialmente, uma limitação severa da soberania
chinesa. Ao mesmo tempo, o regime colonial estabelecia-se
na Ásia. A Índia ingressava no Império Britânico, a Inglaterra
expandia-se em toda a parte sul do Continente Asiático,
e, sob um sistema realista e rígido de garantias políticas e
militares, a vida asiática caía sob o império das potências
europeias metropolitanas.

***
Os investimentos feitos nesse período sobem a muitos
bilhões de dólares, mas, longe de terem servido à elevação
do nível de vida e à diferenciação econômica dessas regiões,
tiveram um sentido nitidamente imperialista, agravando o
pauperismo asiático, graças ao que bem podemos chamar
uma "economia de espoliação". O comércio da China e dos
demais países dessa região com as potências metropolitanas
obedecia, inalteravelmente, ao tipo da troca de produtos
primários por manufaturados. É sabido que esse tipo de
intercâmbio representa um empobrecimento continuo para
os países produtores de matérias-primas, cujos preços não
evoluem da mesma forma que os das manufaturas, estas
encarecem mais rapidamente, o que faz com que a mesma
quantidade de produtos primários compre uma quantidade
cada vez menor de manufaturas.
Sobre o preço dos produtos primários, a exploração
imperialista ainda exerce, através de seus investimentos,
uma ação depressiva porque, tornando-se ela própria
produtora de bens primários nos países que os exportam,
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influi no sentido da manutenção de baixos níveis de preço
para esses produtos.
A balança comercial chinesa foi equilibrada, na
segunda metade do século XIX, por um sistema triangular:
os Estados Unidos começavam a penetrar no mercado
oriental, onde vendiam menos que as potências europeias,
mas onde eram grandes compradores de matérias-primas;
daí resultava, no comércio da Ásia com os Estados Unidos,
um saldo positivo, constante e apreciável. Pelo contrário, o
comércio da Ásia Oriental com as potências metropolitanas
apresentava saldo negativo. Os pagamentos a fazer eram
superiores aos a receber. Esse saldo negativo, no balanço
de contas, compunha-se de duas parcelas: em primeiro
lugar havia o saldo devedor proveniente das importações
de manufaturas, superiores em valor às exportações;
em segundo lugar, o pesado serviço de reembolso de
investimentos e de remessa de benefícios que a Ásia Oriental tinha de fazer aos países europeus investidores. O saldo
positivo, no balanço com os Estados Unidos, permitia que
se compensasse triangularmente o sistema, com grande
benefício das economias desenvolvidas que operavam
com a região. Esta vivia, pois, uma passividade econômica
absoluta em relação aos países que com ela comerciavam.
A carência de capitais domésticos era crônica; o nível da
renda individual, baixíssimo; não se formavam reservas que
pudessem ser aplicadas no desenvolvimento industrial,
na compra de bens de produção, e os bens de produção
utilizados pelo trabalhador asiático eram qualitativamente
inferiores, numa área em que o baixo preço do custo de
produção era obtido pela baixa remuneração da mão de
obra.
Baixa era igualmente a produtividade técnica da
região. Com exceção do arroz, todas as outras safras
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da Ásia Oriental ainda hoje são inferiores em 10 a 20%
aos rendimentos médios mundiais. Antes da Segunda
Guerra Mundial, estimava-se que 1/5 da renda mundial
correspondia à renda de toda a região asiática. Quando
se pensa que essa região mantém metade da população
do mundo, bem se pode imaginar o que seja o baixíssimo
nível de vida das populações, especialmente o das que se
concentram na área extremo-oriental.

***
Que condições políticas favoreceram a manutenção
desse estado de coisas?
Em primeiro lugar, não podemos esquecer o importante fator representado pela debilidade da dinastia
manchu, no momento em que a Ásia sofreu o impacto
econômico-militar das potências ocidentais. Os regimes
políticos chineses têm-se mostrado historicamente
vulneráveis, em sua última fase, à corrupção. Depois de um
período de atividade política e administrativa, declinam e
caem no desfrute dos privilégios e na prática da corrupção.
As potências ocidentais encontraram a China num desses
momentos históricos de liquidação de uma dinastia e da
classe dirigente que a acompanha.
Em segundo lugar, o background cultural da Ásia,
especialmente das populações educadas no Confucionismo,
favorecia qualquer forma de dominação desse gênero, pois,
em vez de uma educação baseada no princípio da igualdade e
da proteção dos direitos individuais, ali operava seus efeitos:
uma educação moldada pelos princípios da obediência,
da submissão à autoridade e do culto à hierarquia e ao
poder estabelecido. Merece reflexão a insistência com que
os países ocidentais, conquistadores do Oriente, fizeram
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o elogio dessa religião e desse background cultural. Na
realidade, esse sistema de educação e de ideias, tantas vezes
louvado pelos intelectuais do Ocidente, foi um dos grandes
veículos da passividade política que as populações orientais
ofereceram à conquista econômica processada durante o
século XIX. O dispositivo religioso colocava aqueles povos
numa atitude de passividade em relação às suas próprias
autoridades constituídas, com as quais o invasor facilmente
se entendia pela força ou pela corrupção.

***
Os resultados históricos da dominação asiática,
pelo imperialismo ocidental, eram previsíveis: a Ásia,
especialmente a Ásia Oriental, havia de se tornar, durante o
século XX, o centro mais vivo do nacionalismo político.
Em cada país e em cada época, ele assume formas
próprias que variam desde o simples nacionalismo emocional dos povos subdesenvolvidos, até as doutrinas de
elaboração mais complicadas, que visam à autossuficiência
econômica e ao tipo de governo autoritário. Na Ásia,
entretanto, o nacionalismo apresentava um denominador
geral, que constituiria a sua principal e permanente
característica: o sentido anti-imperialista, a reação contra
a opressão exercida sobre os povos e territórios asiáticos
pelos grandes interesses econômicos do Ocidente.
Nacionalismo e anti-imperialismo são palavras sinônimas
no vocabulário político asiático de hoje. A compreensão
dos problemas regionais do Extremo Oriente, em nossos
dias, depende essencialmente do conhecimento do
surto nacionalista na China e no Japão e do papel que
desempenharam, nesse surto, as influências concomitantes
da URSS e dos Estados Unidos.
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***
O primeiro país cujo surto nacionalista devemos
acompanhar é o Japão. Esse surto costuma ser datado de
1867, quando o Japão, por um movimento consciente de
sua elite mais influente, empreendeu o que se costuma
chamar a ocidentalização de sua economia e de seus
métodos de governo e de educação. Graças à precocidade
desse movimento, o Japão ingressou no número das
potências que partilharam o controle das regiões asiáticas
menos desenvolvidas e pôde assumir, em relação a elas,
o papel de grande país manufatureiro, com intercâmbio
de manufaturas por produtos primários, tornando-se, ele
próprio, um centro de ação imperialista sobre as regiões
vizinhas.
Até aquela época, o Japão era um Estado feudal,
governado pelos samurais, com uma autoridade central
extremamente débil, encarnada no imperador. Os samurais
eram senhores da terra landlords. O movimento nacionalista
foi, em seu aspecto político principal, um movimento de
reforço da autoridade central sobre os samurais, e a esse
escopo serviu a ideologia da deificação do imperador.
Enganam-se os que veem nessa deificação uma profunda
tradição japonesa; na verdade, ela nada mais é que uma
ideologia visando ao fortalecimento do Estado, muito
semelhante, em seus imperativos vitais, à divinização do
imperador romano, à época em que a autoridade de Roma
sentiu necessidade de se estender a povos de religiões e
tradições muito diversas.
A monarquia autoritária japonesa sentiu necessidade
de expandir-se através de empresas militares que lhe
acentuaram, desde os primeiros momentos, a tendência
para o militarismo. Em 1894, empreendeu a guerra de
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libertação da Coreia e de sua transformação em país
independente, até 1905, quando foi anexado ao Império
Japonês; em 1904, a guerra contra a Rússia, cujo resultado é
bem conhecido. Afirmado como potência regional, o Japão
aliou-se à Inglaterra e atingiu o nível de potência mundial
durante a guerra de 1914, na qual seguiu uma política de
limitação do seu campo de interesse ao Oriente.
A orientação nacionalista que se propagou a todos os
países depois da Primeira Guerra Mundial, especialmente
no fim da década de 20 e durante a década seguinte,
acentuou no Japão as tendências políticas vindas de sua
evolução anterior. Desde a crise econômica de 1929, que
atingiu profundamente a economia nipônica, o país se
orientou para a autarquia econômica que, em se tratando
de país de pequeno território, densamente povoado, não
poderia ser alcançada senão à custa da anexação de novos
territórios que lhe proporcionassem recursos naturais e
espaço vital para os seus excedentes demográficos. Em
1930, uma sociedade militar se constitui como verdadeiro
núcleo do fascismo japonês, num espírito de reação contra
os partidos políticos acusados de corrupção. Em janeiro de
1931, o Japão invade a Manchúria.
A Guerra da Manchúria constitui um dos pontos mais
relevantes da recente evolução no panorama asiático.
Datam desse momento os entendimentos do Japão com a
URSS, visando assegurar a neutralidade desta, mediante o
compromisso de que não seriam ocupadas as linhas férreas
controladas pelos soviéticos. A campanha da Manchúria
representa uma rápida empresa que termina em 1932, com
a independência das províncias orientais da China, sob o
nome de Mandchukuo, firmando, com o Japão, um pacto
de defesa que vincula intimamente os dois países.
Durante os anos seguintes, progride o imperialismo
japonês, alimentado pelas duas facções que se contendem
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nos quadros sociais e políticos do país: a facção militar,
mais imediatamente imperialista, e a facção burguesa que,
imprimindo ao desenvolvimento econômico um alto grau de
intensidade, torna cada dia mais prementes as necessidades
de expansão política e militar. Define-se, por volta de 1937,
a doutrina da Ásia Oriental Maior- "a Ásia para os asiáticos"
- visando à constituição de uma comunidade da Ásia
Oriental sob a regência do Japão. Em 1937, o Japão entra
em guerra com a China. Em 1938, está diplomaticamente
ligado ao fascismo mundial, encontrando, na aliança com
os países do Eixo, o caminho para acelerar a sua política de
expansão, que começava a entrar em conflito incurável com
os interesses ingleses e franceses no Extremo Oriente. Tal
foi o surto do nacionalismo japonês.

***
O movimento nacionalista, na China, começa
efetivamente em 1911, com o movimento contra a dinastia
Manchu, o qual resultou na proclamação da República
Chinesa, que não obteve, imediatamente, o controle de todo
o país. Nas províncias do Norte, estabeleceu-se o governo
fragmentário de alguns chefes militares (warlords) que se
contendiam entre si, exercendo autoridade sobre diferentes
áreas, enquanto no Sul, em Cantão, a República se firmava,
sob forma ainda débil, dirigida pelo famoso líder chinês
Sun Yat-sen, criador do Kuomintang, o partido nacionalista
chinês. A circunstância de haverem os governos corruptos
dos chefes militares do Norte aquiescido à pressão japonesa,
na questão bem conhecida das 21 exigências do Japão,
fez com que o governo do Sul adquirisse grande prestigio
e assumisse posição de líder nas camadas intelectuais do
país. Como era natural, o Kuomintang não podia dispensar
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o apoio de potências estrangeiras. A Inglaterra voltou-se
confiadamente para um dos chefes militares do Norte, ao
qual apoiou. Outro desses chefes era sustentado pelo Japão,
e como era natural, o Kuomintang voltou-se para os soviets.
A partir daquele momento inicial, os soviets foram o grande
suporte do nacionalismo chinês.
A oposição entre nacionalismo e comunismo, que
se tornou característica da história política recente de
tantos Estados, não pode ser observada na China, nem se
aplica, de um modo geral, aos povos que reagiram contra
a dominação estrangeira ocidental, sob a inspiração de
um sentido nacionalista e com o objetivo de fomentar o
próprio desenvolvimento. Em todos esses povos, e na China
especialmente, o nacionalismo foi levado a uma aliança
maior ou menor com os soviets, pela posição tomada
contra as potências ocidentais que não compreenderam,
em tempo, os justos objetivos das classes líderes nos países
dominados pela opressão ocidental. O comunismo chinês,
que atingiria a sua meta política com o atual governo de
Mao Tsé-tung, seria ele próprio uma projeção estremada
do nacionalismo republicano, e a cisão entre os antigos
republicanos e a ala comunista se inspiraria muito mais em
motivos nacionalistas do que em diferenças doutrinárias
sobre a organização econômica ou política do Estado.
Os primeiros tempos da República Chinesa foram
assinalados por uma colaboração bastante estreita dos
soviets. Mahlin, secretário de Lenine, e Borodin, conhecido
líder comunista, foram as personalidades que mais
diretamente prestaram a colaboração soviética no governo
de Cantão, orientando em mais de um ponto o destino
do movimento nacionalista nascente. Deve-se a essa
colaboração, entre outras coisas, a fundação do Colégio
Militar de Whampoa, onde, com a assistência russa, chefes
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militares chineses se preparam para as tarefas militares que
o novo regime teria necessidade de empreender, visando
à unificação política do país. É como dirigente dessa Escola
Militar que primeiro aparece a figura, tão expressiva
posteriormente, do general Chiang Kai-shek.
A vida republicana chinesa, depois da morte de Sun, é
dominada pela luta militar entre Cantão e os chefes militares
do Norte. Sun havia criado uma estrutura doutrinária,
ainda que imprecisa, para o movimento republicano,
formulando os três princípios sobre os quais assentaria a
nova mentalidade política do país. Entre esses princípios, o
nacionalismo seria o mais dinâmico e o de maior repercussão
nos desenvolvimentos ulteriores.
Em 1926, a China está dominada pela guerra civil. O
movimento nacionalista do Sul ataca os chefes militares
do Norte, avançando sob o comando de Chiang Kai-shek
para a China Central, onde se estabelece a nova capital
em Hankow. Naquela ocasião, o próprio Koumintang
já se apresentava dividido internamente em duas alas:
uma conservadora e pacifista, desejando sobretudo o
restabelecimento da paz e da normalidade no país; outra
mais diretamente inspirada pelos elementos de esquerda
do partido, procurando acentuar o sentido revolucionário
do regime e encaminhar a República Chinesa para o
socialismo. Chiang Kai-shek tendia para ala pacifista e,
havendo estabelecido em 1927 seu Quartel-General em
Nankim, rompeu com a ala esquerdista do Kuomintang. A
própria ala esquerda estava, porém, dividida; desde 1921
se havia organizado o partido comunista chinês, com apoio
direto de Moscou, visando encaminhar a revolução chinesa
para o socialismo. O rompimento de Chiang Kai-shek
com a ala esquerda do partido republicano determinou
o reagrupamento dos elementos políticos da República,
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passando os esquerdistas irreconciliáveis a gravitar na órbita
do partido comunista enquanto os demais elementos se
concentravam em torno do governo de Nankim. Em 1931,
a guerra contra o Japão vai acentuar essas divergências,
os comunistas acusando a política de Chiang de não ser
bastante resistente aos japoneses e, por conseguinte,
disputando com o Koumintang a qualidade de intérprete fiel
do nacionalismo chinês.
O movimento comunista chinês que hoje se encontra
no poder, modelando o regime denominado nova democracia, herdou a principal tese de Sun: o nacionalismo antiimperialista. Cumpre notar que o nacionalismo, tal como
o entendemos no Ocidente, nunca encontraria ressonância
na mentalidade política do povo chinês. A fidelidade
à nação, ao grupo político que se encarna no Estado é
alheia à mentalidade chinesa, dominada muito mais pela
fidelidade aos grupos familiares e regionais, de expressão
menos abstrata. A ideia nacionalista seria admitida pela
mentalidade chinesa, unicamente em seu aspecto de antiimperialismo, e, mais precisamente, de antieuropeísmo,
o que a tornara igualmente accessível, tanto a um partido
de direita, como a um partido de extrema esquerda, da
orientação socialista. Isso não impede que o comunismo
chinês seja fundamentalmente Ieninista. Ele parte, como
se depreende do pensamento de Mao em seu livro A nova
democracia, daquela afirmação notória do Ieninismo de
que o capitalismo, em sua última fase, identifica-se com o
imperialismo. Não há nação capitalista que possa fugir à
evolução irresistivel que a conduz ao imperialismo. É por
esse raciocínio que o comunismo chinês chega a estender,
aos Estados Unidos, a repulsa tradicional da mentalidade
nacionalista às grandes potências europeias, já que os
Estados Unidos nunca fizeram política imperialista na China,
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tendo exercido, pelo contrário, uma influência sobre os
negócios chineses, que muitas vezes moderou ou contrastou
a influência das potências europeias.
A identificação entre o imperialismo e o capitalismo
permitiu, entretanto, aos comunistas da nova democracia,
identificar teoricamente os Estados Unidos como um dos
adversários, senão o maior adversário do povo chinês. O
mesmo raciocínio conduz, por outro lado, à afirmação de
que a Rússia, não sendo uma nação capitalista, não pode,
por definição, ter um imperialismo. Pouco importa que o
expansionismo soviético se tenha feito sentir tantas vezes
na recente história chinesa, revelando o interesse russo
em controlar áreas geográficas e em manter posições
de predomínio político e econômico. Na doutrina da
nova democracia, o imperialismo soviético não pode ter
outro sentido senão o de solidariedade da república dos
proletários em relação às outras massas trabalhadoras do
mundo. Tais são os raciocínios extremamente especiosos,
com que o regime comunista chinês mantém aberta a
porta da influência soviética no país, ao mesmo tempo
em que faz do anti-imperialismo a sua principal bandeira
junto às massas trabalhadoras. É verdade que a forma de
cooperação soviética, em muitos casos, atenua o sentimento
da exploração estrangeira, à qual o povo chinês era mais
particularmente sensível. Os técnicos e os dirigentes russos,
que se infiltram na administração e na vida econômica da
China, igualam-se aos técnicos e os dirigentes ·chineses,
inclusive sob o ponto de vista da remuneração de seus
serviços, o que contrasta com a extraordinária distância
social mantida no país pelos ocidentais. Além disso, o
governo russo tem feito uma política de grande habilidade,
abrindo mão de várias reivindicações tradicionais em favor
da China desde 1924.
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O partido comunista chinês assumiu o poder em
primeiro de outubro de 1949, instituindo a chamada
República do Povo. Os problemas enfrentados pelo novo
regime são múltiplos, e é inegável que não podemos
considerar o governo comunista da China como um
simples títere do governo central soviético. Raízes próprias
o prendem ao solo chinês, e constitui um enigma, tanto
para a China como para a URSS, a evolução dos interesses
políticos dos dois países, já que a expansão soviética no
Oriente reserva para a China um papel subordinado, que
muitas vezes pode ter de contrariar as aspirações imediatas
de seu povo.
O governo nacionalista de Chiang, demolido pela
corrupção política e pela derrota militar, refugiou-se em
Formosa. Sua importância no panorama internacional
advém, em particular, da necessidade que experimentam as
nações democráticas, especialmente os Estados Unidos, de
não considerarem o poder político da China, definitivamente
conquistado pelo partido comunista.

***
Não estaria completo, contudo, o exame do panorama
político chinês, se não o integrássemos com o estudo de duas
áreas geograficamente incluídas na China, mas com centros
diferentes de gravitação no sistema internacional. A primeira
é a Mongólia exterior e a segunda a Manchúria, o antigo
Manchukuo, reintegrado na comunidade chinesa depois da
Segunda Guerra Mundial.
Em 1946, a missão "Paulley" visitou a Manchúria
e procedeu a um levantamento dos resultados, até então
malconhecidos, do domínio japonês na região. Viu-se,
naquele momento, quanto o Japão transformara o padrão
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econômico da Manchúria, tradicionalmente considerada
uma terra de pastagens e de rendimento agrícola, mas que
não havia sido desenvolvida industrialmente. Os japoneses
submeteram o país ao desenvolvimento intensivo, atingindo
importantes resultados antes de se iniciar a Segunda Grande
Guerra.
A produção de carvão, que em 1931 atingia a
9.000.000 de toneladas, em 1941 elevava-se a 25.000.000.
A eletrificação da Manchúria que já era, em 1931,
importante no quadro chinês, orçada em torno de 300.000
kw de força instalada, em 1941 atingia a 1.400.000 kw. A
siderurgia, inexistente ao tempo da conquista pelo Japão,
assegurava ao país, em 1941, uma produção de 2.500.000
toneladas de aço. Em torno dessa indústria pesada de
base, desenvolveram-se as indústrias de automóvel, de
máquinas, de aviões, ao mesmo tempo em que o parque
industrial se completava em outras direções, com indústrias
de celulose, proveniente da polpa da madeira, e várias
indústrias químicas de base. A Manchúria tornou-se, assim,
no panorama econômico da Ásia Orientat uma das zonas
industrialmente desenvolvidas e capacitadas para atender
às necessidades de países de baixo nível de industrialização.
Para ela voltaram as suas vistas os russos, uma vez
terminada a Segunda Guerra Mundial, levantando bens de
produção, a título de reparações de guerra, estimados em
US$ 5.000.000.000,00.
A esse desenvolvimento industrial, acrescentemos
o apreciável desenvolvimento do sistema de transportes
ferroviários e a Estrada de Ferro do Sul da Manchúria.
Em resumo, podemos dizer que a Manchúria se
tornou uma área economicamente desenvolvida, incrustada
numa região subdesenvolvida e, consequentemente, indis50
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pensável a qualquer programa econômico de longo alcance
que venha a ser planejado para a Ásia Oriental.

***
A Mongólia exterior, desde 1921, constitui uma
República do Povo, integrada na comunidade soviética.
Essa incorporação resultou de um processo rápido e
militar, iniciado com a captura de Urga, a principal cidade
da Mongólia, na guerra movida pelos soviéticos contra os
russos brancos. Formou-se, com a dominação da província,
até então integrada na comunidade chinesa, um partido
revolucionário do povo, que se sublevou contra o governo
dos príncipes e dos lamas, dirigentes tradicionais do país.
Um desses lamas, levado ao governo como PrimeiroMinistro, iniciou o processo de assimilação que, no episódio
seguinte, levaria o país a gravitar na órbita soviética.
A República da Mongólia, dividida em províncias
militares e ocupada por uma apreciável força militar,
desempenhou, nos anos de ação japonesa na Manchúria,
o papel de vanguarda soviética em face do expansionismo
japonês. Ao mesmo tempo, essa república periférica militar
representava uma poderosa arma assestada contra a China.
Cercam-na numerosas populações mongóis, vivendo em
território chinês: a Mongólia interior, província chinesa, e
a Manchúria contêm ambas, em sua população, uma alta
porcentagem mongólica.
Desse modo, a República do Povo da Mongólia seria
colocada à frente de um nacionalismo mongol, movimento
de projeção regional apreciável, que tende a se infiltrar nas
regiões adjacentes, representando a infiltração soviética
num terreno de valor potencial, na eventualidade de novos
deslocamentos de forças políticas no Oriente.
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***
A Mongólia e a Manchúria representam, no quadro
atual do Extremo Oriente, duas importantes peças da política
da URSS. A primeira é uma república militar e, ao mesmo
tempo, o centro de um movimento de nacionalismo racial,
de repercussão assegurada numa extensa faixa geográfica;
a segunda é uma região industrialmente desenvolvida,
que contribui para a manutenção das áreas sovietizadas
do Oriente, uma vez que o Japão escapa por completo ao
controle soviético. Por essa razão, a Manchúria, embora
nominalmente integrada na República Chinesa, está sob
o regime de um governo local autônomo exercido por
seu partido comunista e tendo à sua frente um dos mais
importantes líderes comunistas do Oriente: Li Li-san.
Li Li-san, tradicionalmente considerado um adversário
de Mao, é um líder muito mais integrado ao comunismo
soviético, muito mais educado nos processos e na
mentalidade internacional do que Mao Tzé-tung, que é,
tipicamente, um líder nacionalista, embora de formação
doutrinária marxista-leninista. A presença do governo de Li
Li-san na Manchúria corresponde, na concepção soviética da
forma política da sociedade, à ideia de que esta é uma região
dialeticamente mais avançada do que o resto da China. A
Manchúria já é uma sociedade industrial ou sem i-industrial,
em que existe um proletariado de tipo correspondente
e onde é possível, portanto, estabelecer um governo de
índole muito mais revolucionária do que o compatível
com uma sociedade recém-saída do feudalismo agrário,
como a China. Pode-se considerar que o governo de Mao
é praticamente um governo comunista chinês dependente
de Moscou, mas não criado arbitrariamente, ao passo que o
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governo de Li é tipicamente um governo tftere, semelhante
a outros estabelecidos em satélites ocidentais.

***
O sistema da política soviética, no Extremo Oriente,
completa-se com a Coreia. Com seus 28.000.000 de
habitantes, estrategicamente situada em frente à Península
de Shantung e a pequena distância do Japão, a Coreia é um
produto, como a Manchúria, da política de desenvolvimento
e industrialização seguida pelos japoneses durante o tempo,
consideravelmente maior, em que a mantiveram sob seu
domínio. Uma economia desenvolvida e integrada, embora
com uma concentração industrial mais intensa no Norte do
que no Sul, faz com que esse país, somado à Manchúria,
represente, para a economia de baixa produtividade das
outras regiões chinesas, a garantia única de subsistência
regional, a menos que a URSS pudesse dispor-se a transferir
importantes capitais para a China, iniciando um programa
dispendiosíssimo de desenvolvimento e industrialização.
Não há exagero em afirmar que a China tem a sua
manutenção como nação comunista, na dependência de
uma destas alternativas: ou a cooperação econômica do
Japão, que parece precária à vista da integração desse país
na órbita das democracias ocidentais; ou uma política
de grandes investimentos soviéticos para desenvolver as
possibilidades industriais da própria China, o que parece
economicamente irrealizável; ou ainda o controle, pelos
soviets, das duas regiões desenvolvidas na Coreia e na
Manchúria, o que depende essencialmente do resultado da
presente campanha militar.
A Coreia e a Manchúria formavam, do ponto de vista
japonês, uma unidade econômica. Trabalhadas por uma
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intensa política de industrialização, atingiram um nível
econômico muito mais alto do que as regiões vizinhas,
bastando ressaltar que, em face dos algarismos de 1939,
o volume do comércio exterior da Coreia só é inferior, na
Ásia, ao do Japão e ao da Índia. Seu intercâmbio excedia, em
importância, ao da China e ao de qualquer outro país isolado
do Oriente. Como país exportador de gêneros alimentícios,
ela supria vários mercados vizinhos.
Além disso, a educação japonesa aproveitou intensamente os coreanos, que figuram entre os raros povos da
Ásia com uma elite educada para a vida industrial, com certa
experiência de administração em grande escala. A falta de
uma elite treinada para as tarefas de uma vida econômica
complexa constitui uma das limitações mais sérias de que
sofrem os países subdesenvolvidos. Esse é um problema
comum à Ásia e à América Latina; e a Coreia pode ser
considerada um dos países que se acha mais avançado,
nesse ponto, em relação aos do seu grupo.
A dominação da Coreia e da Manchúria, pelo bloco
soviético, constitui hoje um dos pontos essenciais para a
política comunista na Ásia, tanto na pequena como na grande
conjuntura. Sem essas duas regiões industrializadas, a URSS
teria de enfrentar o oneroso programa de desenvolvimento
econômico da China, deslocando importantes capitais
de outras áreas em que eles estão sendo consumidos,
sobretudo, por programas de mobilização econômica com
objetivo militar.
Uma compreensão integral do desenvolvimento do
cenário asiático exigirá ainda que se estude o problema
do Japão, cujas possibilidades de recuperação econômica
são excepcionais, uma vez que se trata não de um país
subdesenvolvido a se desenvolver, mas de um país
parcialmente destruído a se reconstruir. Tanto pela capa54
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cidade de suas classes técnicas e dirigentes, como pela
industrialização já atingida, o Japão está em condições de
retomar rapidamente o seu papel de grande nação industrial
do Extremo Oriente. Hoje, sua economia encontra-se
submetida a um planejamento rigoroso, que lhe permitirá
atingir, no ano de 1953, níveis de produtividade industriais
bastante superiores aos que se verificavam antes da
guerra. Somente no campo agrícola esses níveis não seriam
atingidos, segundo as previsões.
Ao mesmo tempo, cumpre considerar que a
reorganização japonesa vem obedecendo a uma transformação política de grande alc~nce, cuja nota principal é a
liquidação do militarismo. Um segundo estudo indispensável
à integração dos elementos aqui oferecidos é o que ponha,
sob inteira luz, as perspectivas imediatas do Japão na Ásia,
o que obriga a considerar igualmente a política dos Estados
Unidos e das nações democráticas no Pacífico.
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O PACTO DO ATLÂNTICO NORTE E A
UNIÃO DA EUROPA OCIDENTAL- 1952

O estudo que me proponho a realizar, sobre o tema
"Segurança Regional do Atlântico Norte", apresenta, como
em todos os estudos sobre a evolução recente das relações
internacionais, caráter extremamente conjectural. A respeito de fatos que se desenvolvem dentro de um período muito
curto, sujeitos a inflexões que alteram constantemente o
seu sentido, não é fácil estabelecer previsões, nem oferecer
critérios seguros de interpretação que se possam considerar
válidos, senão dentro de um breve período de observação.
Muitas circunstâncias tornam o Tratado do Atlântico
Norte e o Sistema de Segurança Regional, a que ele cedeu
lugar, um ponto culminante da organização internacional
presente e, para nós, uma referência no estudo do problema
da própria Segurança Regional de que fazemos parte. A
primeira dessas razões estará, talvez, na proeminência da
área do Atlântico Norte, no quadro da Segurança Mundial.
Constitui-se uma questão com a qual todos parecem
concordar: a segurança do mundo moderno repousa, principalmente, no Ocidente Europeu e na área adjacente do
Atlântico Norte.
Embora a evolução, a longo prazo, possa aumentar
a importância que damos aos cenários asiáticos, embora
se possa considerar que o choque entre o chamado
bloco democrático e o bloco soviético apresenta um
quadro de evolução mais pessimista no setor asiático;
indubitavelmente, na Europa Ocidental parece encontrar-se
o cenário eventual de uma decisão entre os dois blocos. Por
esse motivo, toda a política externa dos Estados Unidos e,
57

Poder Nacional, Cultura Política e Paz Mundial

podemos dizer, por via de consequência, toda a política de
segurança desenvolvida pelas Nações Unidas faz do cenário
do Atlântico Norte e da Europa Ocidental a parte mais
importante da sua concentração de esforços, diplomáticos
e militares.
Por outro lado, o cenário de que estamos nos ocupando
ainda nos interessa sob outro aspecto. Nada estaria mais
distante das esperanças com que se encerrou a Segunda
Grande Guerra do que a constituição, no mundo moderno,
de dois grandes blocos políticos, mutuamente inquebráveis,
a cujas relações tensas denominamos Guerra Fria. Seu
epílogo constitui, para todos nós, o motivo predominante
da inquietação dos nossos tempos. Tais aspectos dramáticos
da vida internacional atual são o resultado de um equilíbrio
de forças entre os dois blocos ou, mais precisamente, entre
dois países cuja capacidade financeira, demográfica e
industrial para a guerra parece não encontrar paralelo em
nenhum outro dos Estados mundiais.
Toda a nossa velha concepção de equilíbrio mundial,
criada através da consideração do concerto europeu durante
anos e que formou a mentalidade diplomática de nossos dias,
exigia não um equilíbrio entre duas forças incontrastáveis,
mas, pelo contrário, um equilíbrio multilateral de várias
forças, podendo neutralizar-se reciprocamente. Tudo indica
que, no mundo de hoje, a constituição de um equilíbrio
triangular ou de um equilíbrio entre muitos Estados só
será possível se da área da Europa Ocidental puder surgir
um Estado confederado ou outra forma qualquer de
aglutinação de poderes soberanos que, totalizando as
forças econômicas, financeiras e militares de vários Estados
pequenos para as dimensões da vida internacional de hoje,
passe a representar um fator de equilíbrio no quadro,
simplesmente bipolar, que ocorre atualmente.
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Portanto, a Europa Ocidental e o Atlântico Norte
atraem-nos sob dois aspectos: como área de segurança
decisiva para o mundo atual, local de aplicação do maior
esforço diplomático, econômico e militar que o Ocidente faz
para manter a paz; e, em segundo lugar, como área onde
igualmente se processará - ou não se processará - uma
aglutinação de Estados soberanos com a capacidade de
introduzir no cenário, ocupado hoje apenas por dois grandes
Estados, uma terceira força de equilíbrio, aumentando, por
conseguinte, no longo prazo, as perspectivas de uma paz
baseada na competição internacional.
O grande passo em relação ao qual é necessário
apreciar a evolução recente, nessa área geopolítica, é o do
Tratado do Atlântico Norte, concluído a 4 de abril de 1949,
entre 12 países, que constituem hoje as chamadas Nações
do Atlântico Norte: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França,
Itália, Portugal, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Canadá e Islândia. Esse grupo, constituindo
a, hoje chamada, Comunidade do Atlântico Norte, veio
estabelecer, pela primeira vez, uma estrutura política
em uma região que já havia sido objeto de tratamentos
internacionais mais amplos, mas que nunca se delineara,
nitidamente, como uma região política estruturada em
laços permanentes e estáveis.
Convém acompanharmos mais de perto a formação desse Pacto, em seus antecedentes imediatos; primeiramente, a sua fundamentação jurídica; a seguir, a natureza
dos seus dispositivos; e, ao final, suas consequências. Esse é
o roteiro que me proponho a seguir.
A primeira razão que conduziu à constituição da
Comunidade do Atlântico Norte e ao Pacto de quatro de abril
encontra-se no desenvolvimento, para alguns inesperado,
que a Organização das Nações Unidas apresentou, em
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decorrência do exercício do veto pela União Soviética no
Conselho de Segurança. Estamos já largamente ambientados
com esse assunto, para que se insista nele, mas, apenas por
uma questão de método, resumiremos os textos principais.
A Carta das Nações Unidas, no seu artigo 27, alínea
3ª, institui o direito de veto, por um modo indireto, mas
que possibilita a paralisação do seu principal mecanismo de
segurança coletiva, encarnado pelo Conselho de Segurança.
Este consta de membros temporários, e as suas deliberações
são tomadas por maioria; essas maiorias não precisam ser
especialmente qualificadas, quando o Conselho se reúne
para deliberar sobre matéria chamada processual. Desde o
momento, porém, que a matéria não seja dessa natureza,
isto é, que se trate de matéria de fundo, dispõe o parágrafo 3º
que as decisões do Conselho de Segurança, em todos esses
assuntos, serão tomadas por um voto afirmativo de sete
membros, inclusive os de todos os membros permanentes.
A falta do voto de um dos membros permanentes envolve,
por conseguinte, o não pronunciamento do Conselho de
Segurança sobre a matéria em discussão.
Dentro da política norte-americana que se seguiu
à Grande Guerra - a chamada política de apaziguamento
geral, que se encarna para nós na orientação do Presidente
Roosevelt-, o Conselho de Segurança e as Nações Unidas
deveriam constituir o único sistema de segurança geral
a tratar dos grandes problemas de manutenção da paz
no mundo. Não que a Carta de São Francisco tivesse se
esquecido da possibilidade dos acordos regionais, mas nada
indica que se imaginasse, até uma época recente - até,
vamos dizer, o ano de 1947 -que a verdadeira formulação da
segurança mundial viesse a repousar mais sobre os acordos
regionais do que sobre o sistema universal, encarnado no
Conselho de Segurança.
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Admitiam-se acordos e agências regionais; era
possível que sistemas tradicionais, como o interamericano
e outros que se vinham formando, como o dos países
árabes, tivessem seu desenvolvimento preservado, mas a
base da segurança coletiva devia estar nas Nações Unidas,
no seu Conselho de Segurança. Já as Nações Unidas, para
a manutenção da paz, disporiam da inspiração técnica de
um Estado-Maior e suas decisões deveriam ser executadas
pelas forças nacionais postas à disposição desse EstadoMaior. No exercício do veto russo, em todas as ocasiões
em que o Conselho de Segurança teve necessidade de se
manifestar sobre matérias relacionadas com Segurança
Geral, só houve uma exceção, talvez por um lapso da
diplomacia soviética, na questão da invasão da Coreia do
Sul. Isso motivou a certeza de que o sistema de segurança
total não seria suficiente para fazer frente aos perigos de
ruptura da paz que se vinham acentuando, sobretudo nas
imediações de 1947.
Daí, duas linhas de consequências. Em primeiro
lugar, no seio das próprias Nações Unidas e sob a liderança
dos Estados Unidos, iniciou-se um movimento técnicojurisprudencial para aumentar as faculdades da Assembleia
Geral das Nações Unidas, permitindo-lhe, sempre que
possível, certas iniciativas que, nos termos rigorosos da
Carta, só poderiam pertencer ao Conselho de Segurança. A
razão desse deslocamento gradual do centro de gravidade
das Nações Unidas há de ser encontrada no enfraquecimento do Conselho de Segurança, determinado pela prática
deliberada do veto, ou mesmo pela sua simples existência
potencial, o que representa praticamente o mesmo efeito.
Um passo mais importante em tal sentido foi a
resolução da V Assembleia, conhecida como United for
Peace, uma proposta do Secretário Acheson, que assegurava
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à Assembleia Geral das Nações Unidas o direito de tomar
iniciativas no sentido do restabelecimento da paz, a fim de
obter dos governos que pusessem à disposição das Nações
Unidas, para aplicação, de acordo com as deliberações da
própria Assembleia, as forças nacionais que comporiam
a força permanente das Nações Unidas, para ações
daquele gênero. Essa resolução, muito combatida pelo
grupo soviético, não só no plano político como no plano
jurídico, acusada, digamos assim, de inconstitucionalidade,
- funcionando aí a Carta das Nações Unidas como sendo
a Constituição da entidade - ainda não atingiu um grau
de experiência que nos permita concluir se realmente
consumou-se ou não uma evolução naquele sentido.
O outro desenvolvimento, fruto da mesma fonte, diz
respeito ao sistema de Segurança Regional. Foi assim que
se começou a sentir a necessidade de fortalecer os grupos
regionais, de criar um sistema de aliança multilateral, não
só destinado a fortalecer a segurança interna da região
considerada, mas ainda, por via de consequência, também
destinado a fazer uma política que já podemos chamar de
política de poder em relação ao bloco soviético, suspeito
de querer romper com a paz. Convém observar que a
ideia primitiva da Segurança Regional, como ela teria
sido entendida à época da Carta das Nações Unidas, é de
origem igual a de Segurança Interna. Coligam-se os Estados
soberanos de uma região para afastar o perigo da guerra
nessa região, mas tal acordo passa a ter também outro
destino, o de fazer face à ameaça de rompimento da paz
pelo bloco soviético, julgado um agente consciente de uma
política de poder.
Outra causa imediata, que nos aproxima da construção
do Sistema de Segurança Regional do Atlântico Norte, se
encontra na concepção do Plano Marshall. Sabemos a
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importância desse Plano, não só na reconstrução da vida
civil no mundo contemporâneo, mas também na ação de
segurança coletiva em face da pressão soviética.
Por volta do ano de 1947, ano crítico do período de
pós-Guerra, a situação econômica dos países da Europa
Ocidental justificava a convicção de que os quadros da
economia de livre empresa ali não pudessem subsistir. Não
só a situação monetária acusava uma inflação impossível
de se frear, como não havia disponibilidade de víveres nem
a possibilidade de se reconstituir a produção da Europa
Ocidental, o que a distanciava dos níveis anteriores à Guerra,
dentro dos seus quadros tradicionais de riqueza privada.
Nesse momento, o bloco soviético, por intermédio de
partidos comunistas locais, mas ligados aos órgãos de direção
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, encontrou o
caminho livre para as ações de infiltração e de transformação
política a prazos bastante curtos. Foi, então, que os Estados
Unidos sentiram, com nitidez, que não seria possível salvar
a vida econômica da Europa Ocidental sem que uma ação
corajosa de auxílio fosse por eles executada, à custa dos
seus próprios recursos econômicos. Este pensamento,
lançado pelo General Marshall, no seu célebre discurso na
Universidade de Harvard, desenvolveu-se durante o ano de
1947, através de um grande inquérito econômico promovido
na Europa pelo Comitê de Cooperação Econômica da Europa,
que, no dia 22 de setembro de 1947, apresentou um quadro
de levantamento das necessidades europeias e das medidas
que poderiam conduzir a uma recuperação rápida.
O Departamento de Estado trabalhou sobre aqueles
dados e, em 1948, foi aprovada a lei conhecida como
Foreign Assistance Act. Essa lei representa a transformação,
em normas de direito, da política do Plano Marshall.
O seu primeiro título, citado com o nome de Economic
63

Poder Nacional, Cultura Política e Paz Mundial

Cooperation Act, de 1948, contém propriamente a parte
que nós denominamos de Plano Marshall. Os seus objetivos
são, em primeiro lugar, a reconstrução da Europa Ocidental,
para que esta possa alcançar uma economia de paz, com
a estabilização de suas moedas, a regeneração do seu
comércio, o levantamento dos níveis de produção agrícola e
industrial, até os limites condizentes com os que vigoravam
antes da Guerra e, em alguns casos, mesmo um pouco além.
Além disso, fomentar a intercooperação dos países
europeus, de modo que se desenvolvessem relações
econômicas e políticas entre os Estados e que a Europa
pudesse funcionar, em relação à economia desses países,
como um grande mercado interno onde pudessem vender
suas mercadorias e fornecer contribuições de todo gênero.
Ademais, a defesa das instituições livres, pois que, com o
auxílio representado pelo Plano Marshall, se reconstituiriam
as finanças europeias, dentro de suas características
tradicionais, a coberto das nacionalizações precipitadas que
estavam ameaçando debilitar a iniciativa privada em toda a
Europa e agigantar o poderio econômico do Estado, criando,
por conseguinte, as condições perfeitas para a receptividade
de uma transformação socialista.
Bem sabemos que não há possibilidade de fortalecer
ilimitadamente o Estado no terreno econômico, sem atrair,
comovia de consequência, o seu fortalecimento político e seu
procedimento gerencial em relação aos negócios públicos.
Ora, isso cria a necessidade de um governo unipartidário.
Naturalmente, o Plano Marshall encontrou a mais decidida
oposição soviética. Essa oposição se desenrolou, desde
logo, por intermédio dos chamados Estados satélites, com
os quais a Rússia já havia estabelecido vários tratados
bilaterais, embora todas essas alianças fossem contra um
eventual ataque da Alemanha.
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Todos eles se viram impossibilitados de participar
do Comitê de Cooperação e, sucessivamente, do Plano
Marshall. É nesse momento que o Bloco Europeu Oriental
se constitui, por uma sucessão de golpes políticos, cujo início
foi o de fevereiro de 1948, na Tchecoslováquia. Golpe esse
que teve, aliás, ação decisiva sobre o Plano Marshall, porque
ocorreu no momento em que o Foreign Assistance Act sofria
as críticas mais rigorosas no Senado Americano e veio a
facilitar grandemente a sua aprovação. Até o momento em
que estamos considerando- meados do ano de 1948- toda
ideia discretamente ilegal constituía uma impossibilidade
absoluta para os Estados Unidos.
A Europa não conhecia nenhuma segurança e
estabilidade social, econômica e, consequentemente
política, para que se soubesse se era possível contar com
uma comunidade europeia interessada na defesa do mundo
livre. A primeira etapa, decisiva para o governo norteamericano, não podia deixar de ser um auxílio decidido
aos países europeus no campo econômico, para assegurar
a esses países uma estrutura social e política mais sólida.
Por conseguinte, o Plano Marshall precede à constituição da
Comunidade do Atlântico Norte, como uma infraestrutura
precede à construção de uma estrutura. É interessante que
tenha sido um general quem concebeu o auxílio econômicosocial, como base desse sistema, e um civil quem viria a
conceber o sentido da fórmula de potência militar.
Os resultados do Plano Marshall são do conhecimento
de todos. Pode-se considerá-lo uma experiência de
resultados excepcionais. No tocante à produção industrial e
agrícola, ele conduziu a níveis que ultrapassaram largamente
os de antes da guerra. Quanto ao equilíbrio monetário,
representou um auxílio decisivo, podendo-se dizer que,
de 1948 aos nossos dias, a inflação europeia foi completa65
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mente detida em alguns países e seriamente entorpecida
em outros, embora os europeus não tenham logrado
conseguir absoluta estabilidade monetária. Mas tal falta de
estabilidade monetária é defeito da sua posição mundial no
tocante às potências não europeias. Os resultados só foram
desencorajantes no aspecto da reconstituição do comércio
europeu. É que as causas do desajustamento existente não
se prendiam exclusivamente a circunstâncias momentâneas
do pós-guerra, não mais estando relacionadas à subversão
econômica motivada pela guerra, mas, sim, a uma coisa mais
profunda que vinha de longe e que constituía realmente o
aspecto mais crítico da evolução do Ocidente: a substituição
da Inglaterra pelos Estados Unidos, na posição por aquela
ocupada dentro da economia ocidental. É este um aspecto
que escapa um pouco a nosso objetivo, mas ao qual nos
referimos para encerrar bem esta parte.
O segredo do equilíbrio comercial do Ocidente, durante o período do predomínio da economia de livre empresa,
residiu na natureza mesma da economia da Inglaterra,
país produtor de manufaturas e voltado à importação de
matérias-primas e de produtos alimentares. Resultado: a
Inglaterra, desde que se tornara o centro de um sistema de
intercâmbio, empregava todas as suas manufaturas para
comprar grandes e crescentes quantidades de matériasprimas e produtos alimentares, nos países que dela
importavam. E mais, o saldo financeiro que esse comércio
deixava à Inglaterra permitia-lhe tornar-se um país investidor em todo o mundo, aplicando suas economias em todos
os países e criando, assim, movimentos de regresso de
capitais pela forma de lucros de seus investimentos, o que
servia para corrigir o déficit da sua balança de comércio. Tal
situação desapareceu completamente com o primado dos
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Estados Unidos na economia mundial, pela circunstância
de que este país, exportador de manufaturas, é, ao mesmo
tempo, o maior produtor de matérias-primas para o seu
próprio consumo. Daí resulta a posição credora dos Estados
Unidos em todos os setores da economia mundial, criando,
para todos os povos que com eles comerciam, uma situação
permanente de déficit, da qual não têm conseguido sair, se
não por meio de financiamentos, ou mesmo de donativos,
como o Plano Marshall, que permitam corrigir esse desnível.
O resultado do Plano Marshall, nesse particular, foi
que encontrou em 1949 um déficit de pagamento de quinze
milhões de dólares e, ao terminar o ano de 1951, seis meses
antes, portanto, do encerramento de suas operações,
deixava a Europa com um déficit de quatro milhões apenas.
De quinze para quatro - pode-se dizer que o quadro
inicial pouco se alterou. Em todo caso, nos aspectos social
e econômico, os objetivos visados pelo Plano Marshall
foram plenamente atingidos. Tinha-se conseguido erguer a
iniciativa privada e colocar os países europeus num surto de
trabalho, semelhante ao padrão de todo o mundo livre.
Um terceiro elemento veio a interferir no Pacto
do Atlântico Norte. O Plano Marshall, ligando a Europa
Ocidental aos Estados Unidos, impediu as vicissitudes da
conjuntura nacional em diversos países, mas estes, em
primeiro lugar, encontravam-se desarmados e, em segundo
lugar, não tinham como reconstituir o seu parque industrial
para fazer face a uma questão militar em que porventura se
vissem envolvidos. Por conseguinte, a aliança com os Estados
Unidos representava para eles o perigo de uma guerra de
liberação. Essa ideia foi expressa, com muita nitidez, pelo
General Bradley em declarações cujos principais tópicos
devemos relembrar. Dizia ele, falando aos norte-americanos:
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Deve ficar perfeitamente claro para o povo
dos Estados Unidos que nós não podemos
contar com amigos na Europa Ocidental, se
a nossa estratégia, no caso de uma guerra,
determinar que os abandonemos primeiro
ao inimigo, com a promessa de uma ulterior
reação. Esta será, porém, a única estratégia
que poderá prevalecer se os meios para
equilibrar o poder militar na Europa tiverem
que ser transportados nas asas dos nossos
bombardeiros e depositados nas reservas
daquele continente. Ora, tal estratégia
não produziria nada melhor que aliados
impotentes e divididos na eventualidade de
uma guerra.

Essas palavras do General Bradley traduzem muito
bem o estado de espírito geral da política europeia, em
face de uma aliança militar com os Estados Unidos. Era
a certeza de que uma guerra entre o bloco soviético e os
Estados Unidos se faria sem uma participação propriamente
ativa dos estados europeus e simplesmente com o efeito
de que eles suportariam as consequências da guerra
que se desenvolvesse. É nessa atitude que nós vamos
encontrar a raiz do chamado neutralismo europeu. Foi
este um sentimento mais caracterizado e de repercussão
mais duradoura na França, onde penetrou profundamente
nos meios governamentais, já que a primeira tendência da
política francesa, anterior a 1947, era para se colocar numa
posição intermediária entre a Rússia e os Estados Unidos e
beneficiar-se de tal posição de fiel da balança. Entretanto, o
neutralismo, apresentando qualquer participação da França
numa aliança ocidental como um fator de provocação de
guerra e como um fator de destruição do próprio país, foi
um sentimento de profundas repercussões na diplomacia
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do Ocidente europeu. Não foi, contudo, uma atitude
puramente francesa; também animou certos setores da
política italiana. O partido socialista, dirigido por Nitti, é um
partido que faz do neutralismo a sua principal afirmação
doutrinária, como que sua pedra de toque, no campo da
política externa.
Em 1947, a separação do bloco soviético e do bloco
democrático já estava praticamente consumada pela
evolução da situação alemã. Os entendimentos entre a
Inglaterra e os Estados Unidos, com a participação da
França, conduzem a constituir, das antigas zonas ocupadas, a
unidade política que viria a ser a Alemanha Ocidental. Desse
modo, a entrada da Alemanha Ocidental, no quadro dos
países europeus, vem acentuar ainda mais a necessidade
de uma aliança ligada à recuperação política, econômica e
militar.
Em janeiro de 1948, os três países críticos entre a
Alemanha e a França- a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo
- concluem o Pacto chamado de Benelux, uma união
aduaneira com importantes complementos no terreno da
interpenetração econômica e no terreno da segurança.
Pouco depois, a 17 de março de 1948, a esses três países
juntam-se a França e a Grã-Bretanha, na assinatura do
chamado Pacto de Bruxelas. Este Pacto representa, de fato,
um passo importante, não só na história do Tratado do
Atlântico Norte, mas também na formação desse movimento
de aglutinação do Ocidente europeu, ao qual especialmente
nos referimos. O artigo 4º do Pacto de Bruxelas reza que:
Se algumas das Altas Partes contratantes
for objeto de um ataque armado na Europa,
as outras Partes Contratantes, de acordo
com o estabelecido pelo artigo 51 da Carta
das Nações Unidas (é o artigo dos Pactos
69

Poder Nacional, Cultura Política e Paz Mundial

Regionais), dispensarão à Parte assim
atacada todo auxílio e assistência militar e
de outra natureza, que estiverem em seu
poder.

Quer dizer, o Pacto de Bruxelas representava já uma
fórmula de assistência militar recíproca e já criava uma
estrutura para a aglutinação desses países ocidentais.
O artigo 7º criava o Conselho Permanente desses
países, órgão ao qual ficaria afeta, dali por diante, a
definição dessa política comum. Mas o Pacto de Bruxelas
era uma estrutura sem conteúdo; a assistência militar
recíproca nada representava pela simples razão de não
haver armas com que prestá-la. E, portanto, numa época
em que a regeneração econômica da Europa estava apenas
nas cogitações do Departamento de Estado e do continente
europeu, numa época em que nenhum auxílio efetivo em
armamentos havia sido prestado a esses países, era mais
um desígnio programático do que uma fórmula efetiva de
Segurança Regional. Era um pouco assim como o Tratado
do Rio de Janeiro, sem que se lhe desse conteúdo através
de acordos militares complementares. Entretanto, o Pacto
de Bruxelas encontrou nos Estados Unidos a repercussão
que era de se esperar. No mesmo dia em que o Pacto era
assinado, a 17 de março de 1948, o presidente Truman
pronunciava um discurso cujas ideias ficaram depois
conhecidas como Doutrina Truman. Neste discurso, entre
outras coisas, dizia ele:
Estou certo de que a determinação dos
povos livres da Europa de se protegerem
mutuamente será completada por igual
determinação de nossa parte, no sentido
de ajudá-los a se protegerem eles próprios.
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É a ideia que vai conduzir depois ao Pacto do Atlântico
Norte, a da ministração de auxílio efetivo para que os
países europeus pudessem dar execução a essa política.
Dois meses depois, em maio de 1948, acrescentava-se
a essa Doutrina um novo elo de grande importância: a
famosa resolução da Comissão de Relações Exteriores do
Senado Americano, conhecida com o nome de Resolução
Vandenberg. Esta resolução, apoiada pela autoridade da
política bipartidária, constava de duas partes. Na primeira,
fazia a crítica do sistema de Segurança Geral, encarnado nas
Nações Unidas, em consequência do artigo 27 da Carta que
estabeleceu o veto no Conselho de Segurança. Mostrava
que este Conselho era um organismo fadado a só solucionar
as causas secundárias e, nunca, as decisivas, a não ser que
uma reforma da Carta das Nações Unidas fosse inventada,
o quanto antes.
Na outra parte, a resolução Vandenberg propugnava
os acordos regionais e, ainda mais, que o governo dos
Estados Unidos viesse em auxílio dos povos livres, no sentido
de fortalecer a organização de sua defesa comum. Aí está,
como vemos, em marcha, a ideia do Atlântico Norte, como
depois viria a concretizar-se. Mas não foi somente isso: a
28 de janeiro de 1949, os mesmos Poderes que haviam
assinado o Pacto de Bruxelas deram um novo passo no
sentido da criação da consciência da comunidade europeia,
constituindo o chamado Conselho da Europa, dotado de
certo poder executivo e de certo poder consultivo.
O Executivo, formado por ministros dos cinco países,
reúne-se para tomar as decisões supremas de interesse
comum; o Consultivo formou-se pela representação dos
órgãos dos partidos de cada povo. Estava constituída a base
sobre a qual pouco depois ia ser possível estruturar o Pacto
do Atlântico Norte, negociado com grande publicidade.
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Longe de se dar a ele o caráter de um pacto reservado, foi
ele negociado, não através de uma simples conferência,
mas de uma conferência cercada de máxima publicidade, tal
como o Pacto do Rio de Janeiro, e precedida de larga troca
de notas e com o conhecimento amplo da opinião pública
que pôde apreciar as obrigações assumidas.
Convém citar outra cláusula do Tratado, porque ela
dará, melhor do que qualquer introdução, a ideia do seu
conteúdo. O artigo 5º, considerado com razão a espinha
dorsal do Pacto, dispõe o seguinte: as Partes contratantes
concordam que um ataque armado contra uma ou algumas
delas, na Europa ou na América do Norte, será considerado
um ataque total. Concordam também que, se tal ataque
vier a ocorrer, cada uma delas, no exercício do direito
de autodefesa, individual ou coletiva, reconhecido pelo
artigo 51 da Carta das Nações Unidas, proporcionará sua
assistência à Parte ou às Partes assim atacadas. Tal assistência
ocorrerá por meio de ação individual ou coletiva que se
faça necessária, inclusive com o uso de força armada, para
restaurar e manter a segurança na área do Atlântico Norte.
Tanto o ataque armado como todas as medidas tomadas
em consequência dele serão imediatamente comunicados
ao Conselho de Segurança. Tais medidas cessarão quando
o Conselho de Segurança tiver tomado as providências para
restaurar e manter a paz e a segurança internacional.
Vemos que o Tratado do Atlântico Norte é bastante
audacioso, digamos assim, no sentido de definir a
autonomia da Segurança Regional. Não será a partir
do momento em que o Conselho de Segurança tome
conhecimento do assunto e se invista na deliberação
sobre ele, que cessa a ação regional. É só no momento
em que o Conselho tome as medidas necessárias para
restaurar e manter a paz e segurança internacional (artigo
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13). Considera-se um ataque armado contra uma ou mais
das Partes contratantes, inclusive, um ataque armado
contra o território de qualquer delas na Europa ou na
América do Norte, contra forças de ocupação em qualquer
parte da Europa, contra as forças de qualquer das Partes
contratantes na área do Atlântico Norte, ao norte do Trópico
de Câncer, ou contra os navios ou porta-aviões nessa área.
O Tratado completa-se no artigo 9º, com a constituição
dos organismos permanentes destinados a aplicá-lo. As
Partes contratantes estabelecem um Conselho, o Conselho
do Atlântico, em que cada uma delas está representada,
para deliberar sobre matérias relativas à implementação
do Tratado. O Conselho fica organizado de modo a poder
se reunir prontamente em qualquer ponto. O Conselho
estabelecerá os organismos subsidiários que forem
necessários e estabelecerá especialmente, desde logo,
um Comitê de Defesa, que recomendará medidas para a
implementação dos artigos 3º e 4º.
Assim, o Tratado do Atlântico Norte constituiu como
que o ponto de partida do direito material de um novo
conjunto regional que, até esse momento, nunca existira em
caráter permanente, mas que, a partir de então, passou a
desenvolver-se. Quanto ao material transferido por compra,
a regra é mais ampla. Permite que o governo dos Estados
Unidos, por intermédio de seu Presidente, no ato de cada
venda de materiais, estabeleça com o país comprador as
bases em que o armamento será empregado, contanto que
esse armamento não o seja senão para a segurança interna,
para autodefesa e para as tarefas militares compreendidas
nos termos do Tratado. Tal é o quadro de colaboração
desenhado pelo Mutual Defense Assistance Act.
A justificativa dessas imposições encontra-se no seguinte: todas as vezes que nós pensamos na constituição
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de uma comunidade regional, com o fim de defesa, surge naturalmente a ideia de que cada uma das nações
desenvolve, na tarefa comum, a parte que lhe é determinada
ou pela sua posição geográfica ou pelas suas possibilidades
econômicas e demográficas. Estas tarefas são, por
conseguinte, desiguais. Sendo assim, o fornecimento de
armas feito a cada uma dessas partes estabelece entre elas
um desequilíbrio de armamento que não se poderia admitir
dentro da antiga concepção das simples alianças militares
firmadas, tendo em vista um equilíbrio de forças entre
países, os quais eram considerados, uns em relação aos
outros, inimigos potenciais.
Estaria liquidada aquela comunidade e toda fórmula
de cooperação entre os componentes, condenada ao
insucesso, se um país, como os Estados Unidos, em
condições de ministrar equipamentos e materiais com
destinação militar, a eles entregasse armas desiguais, dando
a cada um, a faculdade de empregá-las em outra finalidade
que não fosse o objetivo comum para o qual são armados.
Esse é o corolário lógico da ideia do armamento cedido,
gratuitamente e em proporções desiguais, a países vizinhos,
chamados a cooperar dentro da mesma área.
É fácil imaginar o que significaria, para a solidez da
Comunidade do Atlântico Norte, um pacto, em virtude do
qual, sem qualquer discriminação quanto ao uso específico
do armamento, os Estados Unidos armassem a Alemanha
melhor do que a França ou armassem mesmo países de
menor projeção internacional do que esses dois, de maneira
desigual. O resultado disso seria não a instrumentação de
uma comunidade destinada a manter a paz no seu seio,
mas, pelo contrário, seria a criação de ressentimentos e
rivalidades que comprometeriam rapidamente, não só o
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ideal da Segurança Regional, mas muito provavelmente, a
paz na área onde se tratava de preservá-la.
Daí a disposição adotada nessa Lei de 1949 e repetida
posteriormente nas leis que lhe seguiram, segundo a qual os
armamentos entregues gratuitamente não podem ter outro
emprego, senão aquele para o qual foram especificamente
entregues, a saber, a segurança coletiva da região, dentro
da qual cada um dos países tem uma tarefa desigual.
Esta regra tão absoluta já não se pode aplicar em relação
ao armamento comprado. Em relação a este, o titulo de
propriedade que assim se estabelece não pode deixar de
respeitar uma liberdade muito maior de emprego por parte
de cada país. O Presidente dos EUA ficou, entretanto, com a
faculdade de clausular· essas vendas também, para que não
se diga que elas trariam um fator de desequilíbrio dentro do
sistema imaginado.
Outra cláusula da Lei para a qual é necessário chamar
a atenção é aquela que estabelece que o Presidente dos
Estados Unidos pode, a qualquer tempo, suspender os
fornecimentos e auxílios. Quer isto dizer que, desde o
momento em que a Segurança Geral não torne aconselhável
a continuação do fornecimento de armamento gratuito,
este poderá ser suspenso, independentemente da sorte
do Tratado. O Tratado continua e depois se restabelecerá
o fornecimento no momento em que for possível. É, aliás,
uma disposição redundante, porque é claro que a execução
de um fornecimento autorizado por lei depende sempre
de critérios de oportunidade e de possibilidade, cujo juiz
supremo é o órgão executor, não o órgão legislativo.
Com base na Lei de 1949, substituída posteriormente
por outra de 1951- o Mutual Security Act -, o governo dos
Estados Unidos concluiu, a 27 de janeiro de 1950, os acordos
com os países recipientes de auxílio militar. Podemos dizer
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que há entre esses acordos algumas diferenças, mas são
diferenças secundárias. De um modo geral, eles obedecem
todos ao mesmo padrão e nós encontramos grande unidade
de texto entre todos eles. Foram estabelecidos nesta base,
oito acordos: com a Inglaterra, França, Itália, Portugal,
Holanda, Bélgica, Noruega e Canadá, sendo que o acordo
com o Canadá é, aliás, anterior.
Convém ressaltarmos alguns desses artigos, o que
é tanto mais interessante para nós, pois os acordos que
serviram de base à execução do Pacto do Atlântico Norte
foram os mesmos que serviram de modelo aos negociados
com as repúblicas americanas, inclusive com o Brasil, na
base da execução do Tratado do Rio de Janeiro. O Tratado
do Rio de Janeiro está para o Tratado do Atlântico Norte,
assim como esses acordos militares, concluídos no Atlântico
Norte, estão para os acordos concluídos no Brasil. A lei que
serviu de base aos acordos com o Brasil não foi o Mutual
Assistance Act, cujos artigos acabei de ler, mas o Mutual
Security Act, de 1951, que reproduz esses artigos na sua
essência e apenas amplia a concessão do auxílio às outras
áreas não compreendidas naquela. Na Lei de 1949, figuravam
o Atlântico Norte e algumas áreas complementares, como
Grécia, Turquia e outras; já, na Lei de 1951, figuram todas
as áreas onde existe interesse estratégico para os Estados
Unidos.
Vejamos os Acordos.
O artigo 1º do acordo - tenho aqui diante de mim o
acordo concluído com a França- diz:
Tendo em vista o princípio, segundo o qual
o reerguimento econômico é essencial à paz
e à segurança internacional, cada governo
porá, ou continuará a pôr, à disposição
do outro, os materiais, os serviços ou
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qualquer outra assistência militar que o
governo prestante possa autorizar, nos
termos e condições aqui estabelecidas.
Toda assistência que puder ser autorizada
por uma ou por outra Parte, deverá ser
prestada de acordo com a Carta das Nações
e com as obrigações das Partes definidas
nos artigos do Tratado do Atlântico Norte.
Essa assistência será concebida com o fim
de contribuir para a defesa integral da
região do Atlântico Norte e para facilitar a
atuação dos planos de defesa estabelecidos
em virtude do artigo 9º do Tratado do
Atlântico Norte ou de maneira a coincidir
com os planos aprovados por cada governo.

Quer isto dizer que, no tocante ao Atlântico Norte, a
finalidade desse auxílio militar é definida assim: em primeiro
lugar, o auxílio é destinado a contribuir para a defesa integral
daquela região. Concebido como? Através dos acordos
aprovados por ambos os governos, ou através dos planos
de defesa estabelecidos na forma do artigo 9º do Tratado
do Atlântico Norte. O artigo 9º é aquele que se refere à
criação do Conselho do Atlântico e do seu Comitê de Defesa.
Portanto, trata-se de planos aprovados pelo Conselho do
Atlântico e veiculados pelo seu Comitê de Defesa.
Aqui há uma diferença entre os Tratados europeus e os
tratados celebrados com os países americanos - diferença
decorrente da inexistência de um órgão executivo da política
do hemisfério, a exemplo do Conselho do Atlântico. Não
havendo um órgão permanente, nosso sistema de defesa
baseia-se sempre em planos aprovados por ambos os
governos. Já que a Junta de Defesa lnteramericana não tem
propriamente as funções do Conselho do Atlântico Norte,
nem de seu Comitê de Defesa- tem antes as funções de um
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órgão técnico, uma espécie de Estado-Maior regional, que
pode elaborar planos, mas esses planos só adquirem força
vinculativa para os governos depois que estes os aceitarem.
De modo que, no caso americano, depende da aprovação
de ambos os governos. No caso europeu, ou da aprovação
de ambos os governos ou da aprovação pelo órgão coletivo
que já se acha constituído.
Continua o artigo: o auxílio que puder ser dado pelos
Estados Unidos da América, em aplicação deste acordo, o
será conforme as disposições da Lei de 1949 sobre auxílio
para a defesa mútua, que acabei de citar. Será submetido
a todos os termos, condições e cláusulas de inspiração
da referida lei e de qualquer outra lei que a isso se refira,
embora entre em vigor posteriormente. Os dois governos
negociarão, quando julgarem útil, os acordos de detalhes
necessários para aplicação do disposto nesse parágrafo.
Diz o artigo 2º: 11 Cada governo se compromete a pôr
efetivamente em uso o auxílio recebido em aplicação do que
prescreve o Tratado" - tendo em vista o desenvolvimento
da defesa da Região do Atlântico Norte e a execução dos
planos de defesa previstos no artigo 9º do Tratado do
Atlântico Norte e conforme os planos de defesa fixados
pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, -OTAN ou
NATO, acrônimo em inglês - e recomendados pelo Comitê
de Defesa e pelo Conselho do Tratado do Atlântico Norte e
aprovados pelos dois governos. Nenhum governo utilizará,
sem o consentimento prévio do outro, a assistência que lhe
terá sido fornecida por este governo para fins outros que
não aqueles ora definidos.
É este o dispositivo que provocou, aliás, muita
discussão no Brasil, por constar também no nosso Tratado
e que emana dos dispositivos que acabei de ler. Tratando78
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se de equipamentos destinados a um Plano de Defesa
Regional e fornecidos desigualmente a cada um dos países,
tendo em vista a sua participação nos planos de defesa
comum, a lei manda, e o Tratado repete, que nenhuma
utilização desses armamentos tenha lugar para fins outros
que não os objetivos específicos do Tratado, a não ser com
o consentimento prévio da outra Parte.
O artigo seguinte do Tratado é o que estabelece
que nenhum governo poderá transferir a outra pessoa ou
pessoas os armamentos que assim tenha recebido. O Tratado
continua com outras disposições, algumas das quais são
interessantes de reexaminar neste momento. Uma delas é a
que diz respeito ao tipo de fiscalização que o Tratado prevê
para estas obrigações: cada um dos países reforçará junto
aos outros a sua representação ordinária, com os oficiais e
funcionários necessários à observação do cumprimento das
cláusulas do Tratado.
Seu funcionamento, portanto, verifica-se do seguinte
modo: se a missão militar e diplomática, que um dos países
credita junto aos outros, nos termos deste Tratado, observar
que as cláusulas do Tratado não estão sendo cumpridas
- por exemplo, que os armamentos estão sendo cedidos
a terceiros, o que é o principal perigo natural imaginado
por seus redatores, ou que os equipamentos estão sendo
empregados para fins outros que não aqueles previstos caberá a essa missão reportar o fato ao seu próprio governo
e a seu próprio governo aplicar, então, as sanções previstas
no Tratado, que considera exclusivamente a de sua rescisão.
A única modalidade de interferência de que um país
dispõe em relação a outro, no caso de não execução correta
do Tratado, é a denúncia imediata deste, nos termos do
seu artigo relativo à denúncia e rescisão. E, ainda assim,
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se estabelece que, no caso, de se verificar esta denúncia,
o Tratado ainda vigorará pelo prazo de um ano, no que diz
respeito à liquidação das obrigações, cuja efetivação se
tenha iniciado naquele período. O mesmo acontece com
relação ao Mutual Assistance Act, o qual prevê também
que, no caso da própria lei ser revogada pelo Congresso
dos Estados Unidos, os efeitos, que ela já vinha produzindo,
se prolongarão pelo período de 12 meses a contar da data
em que a lei for revogada. De modo que, quer por via de
reforma da legislação autorizativa, quer por via de denúncia
do Tratado, existe o período de um ano para liquidação dos
compromissos, o qual vigora tanto em relação a uma das
Partes como em relação à outra. Estes são os principais
itens do Agreement assinado pelos Estados Unidos com os
vários países do Atlântico Norte. Com esses acordos que
possibilitam, então, a ministração efetiva dos elementos
de defesa, o sistema do Atlântico Norte completa-se na sua
estrutura prática. Porém não cessou aí a sua evolução.
Outros fatos devem agora ser trazidos à consideração
para podermos ver de que maneira evoluíram recentemente
os Pactos nessa área. Podemos, de um lado, verificar que o
sistema do Atlântico Norte se desenvolveu por meio desses
acordos a que me referi e do funcionamento dos seus
órgãos executivos, os quais passaram por sua transformação
mais recente depois da reunião de Lisboa, em fevereiro do
corrente ano. Por outro lado, a própria situação da Europa
Ocidental, o processo de aglutinação política e econômica
dentro da Europa Ocidental, continuou através de alguns
episódios básicos, para os quais peço licença para chamar a
atenção dos senhores.
O primeiro desses pontos é o que diz respeito à
integração da economia da Europa, através do chamado
Plano Schuman. Os senhores já terão tido a oportunidade de
estudar em detalhes esse Plano e, por conseguinte, eu não
80
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tenho a necessidade de voltar a ele. Mas o Plano Schuman,
exposto a nove de maio de 1950 e afinal convertido num
Agreement, representa, no entender de todos, o passo mais
sólido, de resultados práticos mais positivos, dado no sentido
da aglutinação econômica e política dos países europeus.
Desde logo, há, em relação a esse plano, a observação
fundamental de que ele não constitui um cartel do carvão
e do aço, mas sim, e muito nitidamente, uma fusão de
mercados. Essa verificação é muito importante. Enquanto
a formação de um cartel nada mais é do que um elemento
na guerra econômica e, por conseguinte, algo que se faz
no sentido de dividir mercados para assegurar a diferentes
produtores uma posição mais vantajosa, o Plano Schuman
é precisamente o contrário: uma fusão de interesses, tendo
em vista a maior unidade do mercado, tanto no seu aspecto
produtor como no seu aspecto consumidor.
Na sua exposição de nove de maio, dizia o ministro
francês:
O governo francês propõe que a produção
de carvão e de aço franco-alemã seja
integralmente colocada sob uma alta
autoridade conjunta, dentro de uma
organização aberta à participação dos outros
estados europeus. A fusão da produção do
carvão e do aço assegurará imediatamente
o estabelecimento de bases comuns para
o desenvolvimento econômico, o que
será o primeiro passo para uma federação
europeia e transformará o destino destas
regiões que estiveram por longo tempo
devotadas à produção de armas, as quais
não tiverem outro fim, senão, em primeiro
lugar, vitimá-las.
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E mais adiante:
Reunindo a produção básica e criando uma
nova alta autoridade, cujas decisões serão
vinculativas para a França, para a Alemanha
e para os outros países que posteriormente
se juntarem a ela, esta proposta criará
a primeira fundação concreta de uma
federação europeia, a qual é absolutamente
indispensável para a preservação da paz.

Com o surgimento dessas ideias concretas de federação
europeia, uma pequena modificação no panorama da união
de forças da Europa Ocidental se verifica. Em primeiro
lugar, devemos notar o fato, de grande importância,
do aparecimento da Alemanha dentro desses objetivos
confederacionistas. A ideia de realizar a união econômica da
Europa Ocidental, sem a participação da Alemanha, que por
um momento pode parecer viável aos estadistas ocidentais,
no dia seguinte ao da Guerra, é unanimemente considerada,
pelos estudiosos das relações internacionais, como inviável
e destituída de sentido. Sem uma participação central da
Alemanha nesse processo de integração econômica, todas
as confederações que se formarem nada mais representarão
do que uma coligação política de superestrutura, sem que
se tenha efetivamente unido aquilo que pode gerar um
organismo estável.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que a Alemanha,
com o Plano Schuman, aparece chamada a participar desse
processo de aglutinação; a Inglaterra, que até então fora
uma das potências líderes do processo de aglutinação
europeia, tendo sido uma das signatárias do Pacto de
Bruxelas e também uma das signatárias e mesmo a origem
da criação do Conselho da Europa, começa a afastar-se
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para uma posição de segundo plano e a não participar de
modo imediato e efetivo desse processo de aglutinação. A
Inglaterra, já na resposta ao Plano Schuman, manteve-se
numa linha de potência observadora e, posteriormente,
no ato seguinte, de que já nos vamos ocupar - o ato de
constituição da Comunidade Europeia de Defesa, do Exército
Europeu- deixou até mesmo de participar. Isto talvez porque
a Inglaterra se sinta mais ligada à ideia da Comunidade
Atlântica, que abrange também a Europa Ocidental; mas
não particularmente a este submovimento regional, vamos
dizer assim, que é o movimento de aglutinação da Europa
Ocidental. Dois movimentos, um inscrito dentro do outro: um
movimento mais geral, o do Atlântico Norte, precipuamente
-de Segurança Militar; e outro, de âmbito menor, inscrito no
primeiro, o de aglutinação da Europa Ocidental, de natureza
predominantemente econômica, mas também de natureza
militar. Neste segundo movimento, a Inglaterra desempenha
um papel menor do que no movimento geral que engloba
o anterior.
De 20 a 25 de fevereiro do corrente ano, reuniu-se
em Lisboa o Conselho do Atlântico. As resoluções de Lisboa
tiveram grande importância no sentido de que demonstraram a evolução positiva da Comunidade do Atlântico Norte,
mas os alvos estratégicos foram comunicados em termos
muito vagos, para que nós possamos nos pronunciar sobre
eles, a não ser de uma forma muito conjectural. Foi, por
exemplo, estabelecido que as nações do Atlântico Norte
considerassem a constituição de cinquenta divisões, em
condições de combate, como o seu objetivo imediato
a ser atingido dentro do corrente ano, mas nada foi
adiantado sobre o modo como se atingirá esse alvo, nem
sobre a participação que cada uma dessas nações terá na
constituição dessa força que, como os senhores sabem
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perfeitamente, representa um aparelhamento considerável
de recursos, dentro dos quadros da defesa atual.
Foi também estabelecida, pela primeira vez, a
entrada indireta da Alemanha no sistema do Atlântico
Norte. Até hoje, as resistências à entrada da Alemanha no
sistema do Atlântico Norte foram positivas. A Alemanha
não participara do Tratado, nem poderia fazê-lo, ainda
naquela época, embora já estivesse constituída como
Estado, mas sua admissão efetiva no Sistema do Atlântico
Norte ainda não havia sido objeto de aceitação. Na
declaração de Lisboa consta esse tópico. O plano de ação
do Conselho do Atlântico Norte inclui a decisão de que
a Alemanha, nos anos subsequentes, contribuiria para o
plano de defesa da Europa. Quer dizer, admitiu-se que,
entrando na Comunidade de Defesa Europeia e estando
inscrita no plano mais amplo da NATO, a Alemanha, através
desse caminho, surja também entre as nações recipientes
de auxílio militar por parte da Organização.
A 27 de maio do corrente ano, o último passo, para
o qual julgo dever chamar a atenção dos senhores, teve
lugar: foi o tratado assinado entre seis nações- a França,
a Itália, a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo e já agora
a Alemanha Ocidental. Vemos que não aparece neste
grupo uma das nações signatárias do Pacto de Bruxelas,
a Inglaterra, e, em seu lugar, aparecem duas que não
foram signatárias daquele Pacto, a Alemanha Ocidental e
a Itália. A finalidade desse Tratado é a criação do Exército
Europeu. De acordo com o próprio preâmbulo do Tratado,
a comunidade da Defesa Europeia se constitui, dentro da
moldura do Tratado do Atlântico Norte, com as mesmas
finalidades desse Tratado, tendo por fim assegurar a paz
na região e repelir qualquer ataque contra um dos EstadosMembros; fica estabelecida, então, a constituição de um
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exército comum e de várias instituições administrativas,
para a Comunidade Europeia.
Quanto a essas instituições, são elas: um Conselho de
Ministros da Comunidade Europeia, uma Assembleia, um
Comissariado e uma Corte de Justiça. Tanto a Assembleia
como a Corte de Justiça são tomadas em empréstimo do
Plano Schuman, quer dizer, os mesmos organismos que
o Tratado do Plano Schuman põe em vigor, para regerem
dentro do seu âmbito, servirão para a Comunidade da Defesa
Europeia. Quanto aos outros, são organismos especiais
destinados a resolver os problemas comuns. Quanto ao
exército, diz o Tratado:
As forças de defesa da Europa consistem
em contingentes postos à disposição da
Comunidade, pelos Estados-Membros, para
serem fundidos numa só força, como este
Tratado dispõe. Eles serão compostos de
conscritos e regulares, levando um uniforme
comum e colocados sob o comando
supremo da Organização do Tratado do
Atlântico Norte, que supervisionará a sua
organização, o seu equipamento e a sua
instrução.

Quer dizer, através do Tratado de 27 de maio do
corrente ano, surge pela primeira vez, dentro dos quadros,
que nós até aqui estamos considerando, uma formação
conjunta, que já parece representar um estágio mais elevado
de fusionamento de esforços do que o anterior.
Não desejo encerrar esta pequena exposição com
considerações de ordem interpretativa ou com previsões
que, geralmente, são de tal forma conjecturais que nada
acrescentam ao conhecimento que temos dos fatos.
Parece inegável que estamos assistindo, dentro desta área
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culminante do sistema de segurança do nosso tempo, a um
processo de fusão política e a um processo de estreitamento
de laços de interdependência econômica e militar, à luz
do qual devemos raciocinar, não só sobre os problemas
presentes da paz mundial e da evolução de tais problemas,
mas também a respeito dos nossos problemas regionais e
dos nossos problemas nacionais.
O que estamos vendo, indubitavelmente, no mundo
de hoje - e abandonamos toda consideração de detalhes
para colocar nossa objetiva na perspectiva da história, a uma
distância em que as sínteses se tornam mais audaciosas e a
margem de erro mais imperceptível - é, indiscutivelmente,
o superamento do tipo de organização da vida internacional,
baseada nas nações. Uma vida internacional, baseada
no equilíbrio das nações, que constitui o objetivo e o
ideal do período histórico que se encerra em nossos dias,
parece hoje superada pelas próprias condições materiais,
políticas e culturais do mundo em que vivemos. A defesa
militar tornou-se algo tão dispendioso que ultrapassou as
possibilidades econômicas de quase todos os Estados. A
manutenção de um programa de defesa tornou-se uma
coisa que envolve tal mobilização de recursos, que mesmo
as nações líderes do mundo industrial - como são essas
nações da Europa Ocidental, alguns anos atrás com as suas
economias desmanteladas, mas hoje reconstruídas pela
aplicação efetiva do Plano Marshall - não a podem encarar,
a não ser com um depauperamento substancial dos seus
recursos.
Os fatos conduzem, por conseguinte, o nosso tempo a
uma evolução no sentido de uma coordenação maior entre
os Estados, que fará emergir, possivelmente, organismos de
base mais ampla do que a base nacional. Em consequência,
países como o nosso, que têm o planejamento da sua vida
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ainda dentro de quadros puramente nacionais, não podem
deixar de levar em conta este elemento de previsão, se
todos os fatores de desenvolvimento continuarem a atuar
como hoje os estamos vendo atuar, na segunda metade
de um século em que, provavelmente, as nacionalidades
serão ultrapassadas por formas conjuntas de economia
coordenada. Sem a consideração desse fato, seria leviana
uma consideração da política internacional de um país
como o nosso, pois que estamos preparando uma expansão
nacional para um momento em que as expansões nacionais
estarão ultrapassadas, nos grandes cenários do mundo, por
uma fórmula de integração que está superando largamente
as bases nacionais.
Com essas considerações é que eu agradeço a atenção
com que me ouviram.
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INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS
NO BRASIL* -1953
NECESSIDADE DE INVESTIMENTOS
Na etapa atual de sua evolução econom1ca, o
Brasil apresenta-se como um país subcapitalizado, cujo
desenvolvimento depende de investimentos em serviços
públicos, meios de transporte, aproveitamento de potencial
hidráulico, exploração de recursos minerais, agricultura
intensiva e industrialização de produtos primários obtidos
no país.
Esse programa de desenvolvimento intensivo, que
se tem de repartir entre a iniciativa privada e a iniciativa
do Estado, exige a contribuição de capitais consideráveis,
formados no próprio país ou vindos do estrangeiro. Os
primeiros representam uma contribuição importante,
indispensável, mas deficiente em face da ordem de grandeza
dos investimentos de que necessitamos. A fraca acumulação
de capitais é um dos males crônicos da economia brasileira,
agravado pelo rápido desgaste que a inflação tem operado no
valor das economias coletivas e populares e pela tendência
às inversões não produtivas, especialmente ligadas ao

* Artigo transcrito do Digesto Econômico nº 62, jan. 1950.
O artigo publicado no Digesto Econômico em janeiro de 1950 reproduz o
Relatório, do qual San Tiago Dantas foi relator, da Comissão de Estudos Gerais
da Comissão Mista Brasileiro-Americana {1948-1949), conhecida como Missão
Abbink. O resultado geral da Missão foi recebido como decepcionante, já
que, em vez de sugerir, como alguns esperavam, um Plano Marshall tropical,
recomendou ênfase no papel do investimento privado para o desenvolvimento
e defendeu ideias pioneiras que só vingariam décadas depois, como a criação do
Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários.
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processo de superurbanização. Os segundos, isto é, os
capitais vindos do estrangeiro, não têm afluído ao país em
suficiente quantidade, nem se têm aplicado em atividades
fundamentais para o desenvolvimento geral, desde que
se acentuaram as características desfavoráveis da situação
internacional criada pela grande depressão econômica
imediatamente anterior aos anos trinta: as moratórias, o
nacionalismo econômico, a escassez de divisas para atender
aos serviços do capital.
O primeiro objetivo prático a que corresponde uma
política de investimentos visando ao desenvolvimento
intensivo do país é, portanto, criar condições favoráveis
à formação e aplicação produtiva de capitais domésticos
e à entrada de capitais estrangeiros por iniciativa
privada ou governamental. A consecução desse objetivo
depende de medidas de ordem geral - relativas à
economia do país na generalidade de seus aspectos e de medidas especiais, que se inscrevem no quadro
mais restrito da política de investimentos. É possível
pretender que as medidas gerais teriam suficiente
eficácia para encaminhar à solução o nosso problema
de falta de investimentos. De fato, estancada a inflação,
saneada a situação monetária, organizado o crédito,
o processo de capitalização se faria normalmente e os
capitais estrangeiros seriam gradualmente atraídos pela
regeneração da nossa economia. É certo, porém, que
algumas normas especiais relativas aos investimentos
podem ter influência favorável sobre esse processo
geral e que, sem o emprego de medidas específicas, não
conseguiremos o desenvolvimento intensivo de um país
subdesenvolvido.
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MEDIDAS GERAIS
As medidas de ordem geral, de cuja adoção depende
mais di reta mente qualquer política de investimentos, são as
que dizem respeito ao combate à inflação, ao saneamento
do mercado de títulos e à melhor orientação governamental
no aplicar as chamadas economias coletivas, isto é, os
fundos dos institutos autárquicos e as caixas econômicas
e as reservas das companhias de seguros; e no conceder
créditos para empreendimentos novos ou ampliação dos
existentes. A inflação provoca sobre um processo normal
de formação e aplicação de capitais o efeito catastrófico
conhecido de todos. Ao mesmo tempo em que cria
disponibilidades excessivas e encoraja a iniciativa, ela
prejudica o mercado de títulos, desestimulando a tomada
de papéis com rendimento fixo, e convida às inversões
improdutivas, tornadas muito lucrativas pela especulação.
O mercado de títulos é o instrumento indispensável
ao movimento de capitais, que por ele se orientam e se
mobilizam. Entre nós, o lançamento desordenado de títulos
públicos no mercado de valores e a compulsoriedade de
sua subscrição têm concorrido para a estagnação e mesmo
o regresso nele observado. Acresce a isso a peculiaridade
de nossa legislação de bolsa, voltada para a criação de
privilégios em favor de corretores, e, que, tornando
obrigatória a cotação de quaisquer títulos, tem tolhido a
função seletiva e educativa que as bolsas devem preencher
e que de fato preenchem em outras partes do mundo.
Quanto à aplicação de economias coletivas, consagradas, no período inflacionário recente, às inversões
imobiliárias, de que foram um dos grandes propulsores,
é óbvio que a política deve orientar-se dentro de um
quadro em que estejam previstas as iniciativas indispen91
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sáveis ao desenvolvimento econômico, sobretudo para
atender a serviços e empreendimentos que repercutem
nas condições de desenvolvimento geral e que, por motivos vários, nem sempre podem atrair a iniciativa privada.
Duas condições gerais que influenciam a política
de investimentos, e que merecem ser previamente
examinadas, são as escalas do imposto sobre a renda e a
legislação trabalhista.

AS LEIS TRABALHISTAS
As leis trabalhistas brasileiras, ora são louvadas
como representativas de um alto padrão de justiça social
dentro de um regime de livre empreendimento, ora
são criticadas como um fator de diminuição da nossa
produtividade técnica e de aumento dos custos. Há, talvez,
uma censura de unilateralismo a fazer aos dois pontos de
vista. O excesso das garantias e proteções ao trabalhador
não é um índice de progresso social tão discutível como
se tem apregoado: é muitas vezes uma característica da
economia dos países de salário baixo e foi um método de
ação social intimamente ligado aos regimes autoritários.
Os Estados Unidos, país dos salários altos por excelência
e do melhor nível de vida do proletariado, não fizeram no
campo da assistência nada que se compare ao que fizeram
a Alemanha e a Itália e, em pequena escala, os regimes
autoritários brasileiro e português. Por outro lado, se é
verdade que a expansão da nossa economia, o aumento
da renda nacional e o integral aproveitamento dos nossos
recursos exigem que percorramos ainda uma etapa
nitidamente capitalista, que apenas se inicia, também é
certo que trouxemos para o seio desse capitalismo um
sentido de justiça social, que só se revelou muito tarde
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aos povos cuja experiência capitalista transcorreu um
século atrás. Conciliar o capitalismo com os imperativos
da justiça social transmitidos à nossa civilização pela
experiência de outros povos é um traço que marca o
capitalismo latino-americano.
Nada é mais ilusório, portanto, do que pensar que
podemos recuar, no campo das relações trabalhistas, a uma
fase puramente contratualista. Nada é, igualmente, mais
errado do que pensar que toda concessão ao trabalhador é
um processo social e que não se pode, sem reacionarismo,
vir atrás de algumas fórmulas excessivas - ou subordinálas, como seja justo e indispensável, a critérios objetivos de
apuração da assiduidade e da produtividade.

À medida que mudarem as características estruturais
da nossa economia e que melhorar, de fato, o nível de
vida do trabalhador, não através de um simples aumento
nominal de salário, mas de um aumento real, teremos, em
lugar de amplo sistema de garantias e assistência próprio
do país pobre, o sistema do trabalhador bem-remunerado,
cuja proteção decorre do seu poder de automanutenção,
sem prejuízo daquela parte legítima de garantias, seguro
e assistência, que, como ficou dito acima, jamais se verá
decrescer.

IMPOSTO DE RENDA
No tocante ao imposto de renda, cabe salientar que a
evolução intensiva da economia brasileira tem na baixa taxa
de tributação um dos seus indispensáveis pressupostos. Um
país de economia plenamente desenvolvida deve utilizar o
imposto de renda como um instrumento de redistribuição
da riqueza e não de esterilização do poder de iniciativa.
Um país como o nosso, pelo contrário, deve manter baixo
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o nível de suas taxas, com o duplo objetivo de estimular
a reinversão e atrair os capitais estrangeiros, que fogem à
tributação confiscatória dos países supercapitalizados.
É verdade que os rendimentos auferidos no país do
investimento sofrem, ao reingressar no país do investidor,
uma nova taxação que, algumas vezes, constitui bitributação, agravando a situação do contribuinte em relação à
do que capta seus rendimentos no próprio país- e outras
vezes constitui mera tributação complementar, que o
equipara aos contribuintes desta última classe. Não se
pode, porém, esquecer que o investidor, sobretudo o
grande investidor, deixa, no país do investimento, para
reaplicação, boa parte dos rendimentos ali percebidos,
e é neste ponto que a taxa diferencial do imposto de
renda faz sentir o seu poder atrativo. No caso do Brasil,
a baixa tributação de rendimentos ainda tem o efeito de
equilibrar o ânus das obrigações trabalhistas aos olhos
do inversionista, embora as consequências nocivas
destas últimas se façam sentir nos custos da produção e
por um mecanismo patológico conhecido, na queda da
produtividade.
Ainda no terreno das medidas gerais que se refletem
sobre os investimentos, porém mais particularmente
sobre os investimentos estrangeiros, cumpre mencionar a
necessidade de uma política de estabilidade cambial, e de
intervenção do Estado na produção e no comércio, segundo
normas tanto quanto possíveis lógicas, isto é, inteligíveis,
estáveis e gerais. As bruscas mudanças de rumo da
intervenção estatal, o tratamento excepcional dispensado
a certos casos concretos e a adoção de orientação pouco
acessível em seus motivos à compreensão de todos
favorecem a desconfiança, autorizam as suspeitas de
corrupção e encorajam os investidores mais indesejáveis,
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que são os solicitadores de fatores de subvenções indiretas
sob a forma de medidas de exceção.
Feitas essas considerações sobre as medidas gerais
que condicionam a política de investimentos estrangeiros,
medidas que, pelo seu maior alcance e repercussão em
outros campos da vida econômica, devem ser examinadas
fora do âmbito do problema submetido ao estudo da
Comissão, cabe considerar mais de perto as medidas
especiais.

MEDIDAS ESPECÍFICAS- CIRCULAÇÃO DE CAPITAIS
Nenhuma política de investimentos pode prescindir
do estudo preliminar das condições em que hoje se opera
a circulação internacional do capital aplicável em bens de
produção.
A concepção clássica de que os capitas emigravam
em busca de melhor taxa de benefícios, tomando em conta
um coeficiente negativo do risco, não exprime totalmente
a verdade sobre o que se passa nos nossos dias. Foi esta,
talvez, a fórmula geral da circulação de capitais no período
do liberalismo econômico que se encerrou com a Primeira
Grande Guerra e, ainda assim, é preciso levar em conta que
os maiores investidores dessa época, os ingleses, geralmente
investiam em atividades fornecedoras de matérias-primas
das suas indústrias domésticas "plantations", em serviços
públicos relacionados com o transporte ou desenvolvimento
daquelas matérias-primas e que, afinal, pelo predomínio
das importações na balança de comércio da Grã-Bretanha,
os serviços de remessa de capitais passaram a desempenhar
o papel de fator permanente de equilíbrio de suas contas.
No mundo atual, esse fenômeno perdeu pelo menos
temporariamente e na área em que se refletem as condições
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da economia norte-americana, muito da sua generalidade.
Os Estados Unidos tornaram-se ao mesmo tempo os
credores e os fornecedores do mundo, os manufaturadores
e os produtores de matérias-primas manufaturadas e a
observação das tendências do capital privado americano
revelam a preferência pelos investimentos domésticos,
tendo os últimos anos assinalado recordes no volume das
iniciativas novas, ao mesmo tempo que sobem, nas bolsas
de valores, as taxas das obrigações e outros títulos privados.
Isso não pode obstar, entretanto, a que a massa
gigantesca de capitais acumulados incessantemente pela
economia americana precise, numa parcela cada vez mais
considerável, ser aplicada fora do país. A drenagem de
capitais americanos para o exterior torna-se um imperativo
da defesa da estrutura internacional em que os EUA se
acham integrados e será feita compulsoriamente pelos
órgãos dirigentes da política econômica americana,
mesmo contrariando a tendência espontânea dos capitais
particulares. Nesse sentido, o Plano Marshall é um
superexemplo do movimento que os EUA terão de repetir,
em menor escala, em direção a outras regiões devastadas
ou subdesenvolvidas.

INVESTIMENTOS ESPONTÂNEOS E INVESTIMENTOS
DIRIGIDOS
Daí podermos considerar os futuros investimentos
estrangeiros no Brasil como repartidos em duas classes, ou
espécies:
- Investimentos dirigidos (obtidos através de negociações de governo a governo, ou bancos e grupos financeiros
sensíveis à política oficial);
- Investimentos espontâneos (feitos por livre iniciativa dos investidores, em face das condições econômicas favoráveis encontradas no nosso país).
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Os investimentos americanos com que podemos
contar estão compreendidos em ambas as classes, embora
seja de se prever que dependerão de negociações, como
as descritas na primeira classe, os que porventura venham
atender às nossas necessidades de maior vulto. Nem por
isso merecem menos consideração as possibilidades de
investimentos espontâneos vindos dos EUA, sobretudo
diante das reiteradas afirmações feitas pelos seus
representantes em conferências internacionais.
Os capitais europeus, pelo contrário, apresentam,
predominantemente, possibilidades de se investirem
espontaneamente, à medida que puderem vencer as
dificuldades criadas à emigração pelos respectivos governos
e pelas condições econômicas
internas. Essa procura
espontânea dos países latino-americanos pelos capitais
europeus - procura que as circunstâncias têm frustrado na
maioria dos casos - reflete um paradoxal deslocamento do
coeficiente de risco, que passou a ser menor na América
Latina que nos países europeus. Nestes, o risco mais distante
da guerra e da revolução social soma-se ao risco bastante
próximo das nacionalizações, das greves e outras crises do
trabalho, criando uma espécie de recuo estratégico para os
países subdesenvolvidos, onde os europeus podem aplicar
sua tecnologia.
É de se lamentar que essa emigração espontânea
da iniciativa europeia encontre limitadas possibilidades
práticas de realização, pois suas condições de entrosamento
na estrutura de um país subdesenvolvido são muitas vezes
superiores às da iniciativa americana, e seria interessante
que se estimulasse a sua imigração, ou oferecendo-lhe o
auxílio dos capitais domésticos ou articulando com ela o
financiamento americano.
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INVESTIMENTOS DIRIGIDOS E EXPORTAÇÃO DE MATÉRIASPRIMAS
A importância prática da distinção ora feita entre os
investimentos espontâneos e os dirigidos reside em que
os primeiros decorrem, via de regra, de negociações. Tais
negociações, processadas de governo a governo, ou entre
grupos interessados, com a intervenção direta ou indireta,
próxima ou remota, dos governos, pode fazer com que cada
país utilize o seu poder de barganha, expresso nas concessões
daquilo de que o outro tem imediata necessidade.
Ora, quem hoje examina a cooperação econômica
entre os países plenamente desenvolvidos e os
subdesenvolvidos verifica que ela se acha dominada por
dois princípios, historicamente independentes um do outro,
mas que, no plano teórico, se defrontam e, no plano prático,
se podem mutuamente combinar e completar: o primeiro é
o princípio de livre acesso às matérias-primas; e o segundo,
o de livre acesso aos equipamentos. O princípio do livre
acesso às matérias-primas, que desde a Carta do Atlântico
se incorporou ao sistema de relações internacionais, sendo
repetido e desenvolvido em numerosos documentos, traduz
um princípio de cooperação internacional que, levado a
seus últimos limites, torna ilegítima a recusa da participação
estrangeira na exploração de uma riqueza natural, quando
o país que a possui não está, ele próprio, em condições de
explorá-la e oferecê-la ao comércio.
Tal princípio acha-se, porém, hoje, equilibrado pelo do
livre acesso aos equipamentos, que, em suas consequências
práticas, parece de menor alcance que o primeiro e, na
verdade, seria irrisório se não lhe déssemos o sentido preciso
de obrigação comutativa de equipar tecnicamente os países
de cujas matérias-primas se precisa. De fato, interpretado de
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outro modo, esse princípio apenas significaria que qualquer
país tem o direito de adquirir equipamentos nos países
que o produzem e que o querem vender, o que seria um
truísmo. Seu único defeito consiste realmente em afirmar
que há uma reciprocidade entre direito às matérias-primas
de outro país e o dever de lhe fornecer os equipamentos
fundamentais para o seu desenvolvimento econômico.
Examinando nos seus quadros presentes a economia
americana e a brasileira, é fácil verificar que aquela tem
apenas uma necessidade primordial, que a nossa cooperação
esteja em condições de satisfazer: a de manganês e minério
de ferro rico, indispensáveis à sua grande siderurgia.
A exportação intensiva de minério de ferro para os EUA
representa, mais do que o manganês, um inquestionável
benefício imediato para a economia brasileira, não só pelas
suas repercussões no nosso mercado interno, mas também,
e principalmente, pelo aumento substancial que trará às
nossas exportações, corrigindo o déficit crítico da balança
de pagamentos. Não podemos, porém, esquecer que essa
dilatação do nosso poder de compra no exterior pode trazer
consequências desastrosas à economia do país, no caso de
uma cessação futura dessa corrente de vendas, a menos que
tenhamos introduzido, durante esse período, modificações
substanciais na nossa própria estrutura, suprindo algumas
deficiências de equipamentos básicos.
A articulação do programa de fornecimentos regulares de certas matérias-primas, como o minério de
ferro e o manganês, por exemplo, com um programa de
investimentos dirigidos, poderia ser a primeira e a mais
fecunda das formas de cooperação. Esses investimentos
poderiam encontrar seu campo de execução nos
quadros no Plano SALTE, especialmente na parte que
visa à produção de energia elétrica, ao transporte,
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à agricultura e às indústrias correlatas; é admirável
considerar desde logo a possibilidade de dar a tais
investimentos, enquadrados entre os investimentos
favorecidos de que se tratará linhas adiante, a regalia
de um serviço especial de remessa de amortizações
e benefícios através da utilização parcial das divisas
criadas pelas exportações de minério.

TRATAMENTO DOS INVESTIMENTOS- PRINCÍPIOS GERAIS
Investimentos obtidos através de negociações ou
investimentos espontaneamente feitos no país estão, porém,
segundo o ponto de vista do país que os recebe, sujeitos a
normas de tratamento que precisam ser enunciadas com
clareza e postas em relação de perfeita coerência com os
princípios que orientam a política de investimentos.

LIBERDADE DE INVESTIR
O primeiro desses pnnc1p1os é o da liberdade de
investir. Se for certo que os investimentos obtidos por
negociação são encaminhados por estas de acordo com
o programa de realizações a que se acham ligados, os
investimentos espontâneos não devem estar sujeitos
senão à preferência; é o interesse do investidor. Preservase desse modo a característica da economia brasileira,
que é predominantemente uma economia de livre empreendimento, com ação supletiva do governo, e manifestase a igualdade entre estrangeiros e brasileiros, nos limites
da Constituição.
A Constituição Brasileira atual, em relação aos
estrangeiros, abandonou a orientação nacionalista, que
vinha da Constituição de 1934 e se acentuara na de 1937,
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e retornou a um regime de igualdade entre estrangeiros e
nacionais.
De numerosas atividades econômicas de que eram
excluídos os estrangeiros do regime anterior, apenas
continuam reservadas a brasileiros as empresas jornalísticas
e de radiodifusão (art. 160, da Constituição Federal) e a
navegação de cabotagem (art. 155). As autorizações e
concessões para a exploração de recursos minerais e energia
hidráulica, apenas a brasileiros ou a sociedades organizadas
no Brasil podem ser dadas (art. 153 e §§).
É verdade que continuam formalmente em vigor as
leis ordinárias, feitas sob o império da Constituição de 1937,
que reservam aos nacionais atividades como a mineração,
os seguros, os bancos de depósito, hoje constitucionalmente
acessíveis aos estrangeiros. O Poder Legislativo deverá
elaborar leis complementares da Constituição vigente,
reguladoras de tais matérias, mas, enquanto tais leis não
são promulgadas, cumpre indagar se perderam ou não
sua vigência os dispositivos das leis em vigor que fazem
discriminação entre nacionais e estrangeiros.
A interpretação da administração pública não tem sido
uniforme. O Ministério da Agricultura, sob cuja jurisdição se
encontram as concessões e as autorizações para exploração
de minas e energia, tem entendido que a lei ordinária
não pode discriminar entre nacionais e estrangeiros,
onde a Constituição não discrimina, e que os dispositivos
discriminatórios das leis em vigor estão, por conseguinte,
ab-rogados. O Ministério do Trabalho, sob cuja jurisdição se
encontram as companhias de seguros, tem, pelo contrário,
entendimento que eles prevalecem até a entrada em vigor
da nova lei ordinária. Não há decisão judiciária publicada no
Supremo Tribunal Federal fixando o assunto em seus termos
definitivos.
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DECLÍNIO DO NACIONALISMO
De modo geral, pode-se dizer que o pnnc1p1o
nacionalista, em que se inspirou a Constituição de 1937 e
que foi característico de todos os movimentos políticos dos
anos 30, como reação à grande depressão e ao nacionalismo
em que se fecharam alguns países europeus, está, entre
nós, ao menos no plano legislativo, ultrapassado.
As bases da nova política de investimentos encontramse na Constituição de 1946 e podem ser traduzidas em
dois princípios: igualdade de oportunidade para nacionais
e estrangeiros - (ressalvas às exceções indicadas); livre
iniciativa.
Essa característica do direito público interno coincide
com as normas dos tratados multilaterais a que o Brasil tem
aderido, reguladoras da economia regional ou mundial.
Os itens 3, 4 e 5 da Resolução no 50 da Ata de
Chapultepec, o ponto 6 da Carta Econômica das Américas,
o § 2odo art. 11 e art. 12 da Carta de Havana, os arts. 19,
22, 23, 24, 25, 26 e 27 do Convênio de Bogotá contêm
declarações de princípios, recomendações e normas de
ação internacional, de onde podemos extrair os seguintes
direitos e deveres:
-defesa da soberania nacional contra as interferências
políticas de investimentos estrangeiros (alínea "a" (i), § 1°,
art. 12 da Carta de Havana);
-defesa dos interesses públicos fundamentais (cláusula 6ª, incisos 4 e 51, Resolução nº 50 da Ata de Chapultepec);
-defesa das atividades econômicas e dos capitais nacionais existentes (inciso 5, Resolução nº 50 da Ata de Chapultepec);
- preferência entre os investimentos, pelo critério de
sua função econômica e social (§ 1°, art. 23 do Convênio de
Bogotá);
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-regulamentação jurídica de propriedade dos investimentos estrangeiros atuais e futuros (alínea (iii), § 1°, art. 12
da Carta de Havana);
- regulamentação dos investimentos futuros (alínea
"c" (ii), § 1°, art. 12 da Carta de Havana);
- não discriminação de tratamento entre capitais nacionais e estrangeiros (inciso 4, § 3°, art. 22, Resolução nº 50
da Ata de Chapultepec);
-evitar discriminação entre capitais estrangeiros (alínea "a" (ii), § 2°, art. 12 da Carta de Havana);
- não discriminação em matéria de desapropriação
entre nacionais e estrangeiros (art. 25 do Convênio de
Bogotá);
- indenização a justo preço, pronta, adequada e efetiva, nos casos de desapropriação (art. 25, infine, do Convênio
de Bogotá);
- facilitar razoavelmente os investimentos aceitáveis
(alínea "a" (i), art. 12 da Carta de Havana);
-segurança adequada aos investimentos atuais e futuros (alínea "a" (i), § 2°, art. 12 da Carta de Havana);
-liberação das remessas e retorno do capital estrangeiro(§ 4°, art. 22 do Convênio de Bogotá).
LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO DE CAPITAL
O segundo desses princípios é o da livre entrada e
saída dos capitais estrangeiros no país.
Não há fundamento jurídico que legitime, em
princípio, a restrição da liberdade de locomoção do
capital, e não há maneira mais eficaz de afugentar as
disponibilidades estrangeiras do que mantê-las sob
ameaça de bloqueio ou de controles de aplicação.
Qualquer ato governamental que contrarie, sem motivo
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econômico imperioso, o princípio de livre locomoção do
capital repercute profundamente na opinião pública dos
países investidores e exige o decurso de um tempo mais
ou menos longo para o restabelecimento da confiança.
É certo que o reconhecimento de tal princípio
não impede que se restrinja a exportação de lucros e
amortizações de investimentos, e mesmo de serviço
dos empréstimos externos, quando tais restrições
decorrem de circunstâncias objetivas e traduzem uma
real impossibilidade de execução. É justamente aí
que se torna indispensável, dentro das possibilidades
limitadas que contingenciam a ação dos governos,
encontrar o critério seguro para impor ao capital os
menores sacrifícios, respeitadas as prioridades devidas
aos interesses do país.

RESTRIÇÕES EVENTUAIS
A Comissão afirma, numa de suas propos1çoes, o
princípio da liberdade de circulação do capital e em outras
disciplinas as normas aplicáveis no caso de impossibilidade
de atender, por escassez de divisas, ao serviço dos capitais.
O Brasil é atualmente e, segundo todas as previsões,
ainda será por muito tempo, um país a que as grandes
necessidades de importação asseguram uma balança de
pagamentos deficitária. A afirmação do princípio de liberdade
de saída dos capitais e de seus benefícios, pelo menos no
futuro próximo, tem, por conseguinte, probabilidade de
oferecer pouco interesse prático, valendo como preceito
acadêmico, de sentido programático distante.
O sucesso de uma política de atração dos investimentos
espontâneos e de facilitação dos investimentos dirigidos
depende, pois, de que se concebam normas destinadas a
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vigorar sob o império da balança de contas desfavorável e
capazes de minorar os efeitos e os riscos dessa situação.
Assim como a liberdade de saída do capital deve
sofrer, em função da posição atual e previsível da balança
de pagamentos, certas restrições que visam resguardar
e disciplinar, nos limites do possível, o exercício daquela
liberdade, assim a de investir dentro de um país em
empreendimento da escolha do investidor sofre, segundo
as proposições aprovadas, um importante tratamento.

SISTEMA DE LIBERDADE PONDERADA
A política de desenvolvimento intensivo do nosso
país não visa apenas incrementar os investimentos do
capital estrangeiro entre nós. Por isso mesmo que ela mira
o desenvolvimento intensivo; o seu propósito é influenciar,
tanto quanto possível, o encaminhamento desse capital
para as aplicações de repercussão mais intensa na economia
geral.
Tal propósito conduz sempre a uma perigosa opção
entre o dirigismo econômico e a economia de mercado.
Optando por esta, somos levados a deixar que o capital siga
apenas a linha da procura de melhor remuneração, o que
conduz o investidor estrangeiro normalmente a buscar as
atividades já preferidas pelo nacional e a se acomodar com
ele pelos processos competitivos. Esse caminho é saudável
e, dentro da economia capitalista, ninguém pensaria em
modificá-lo, se o desenvolvimento intensivo não solicitasse
um programa de economia do potencial de investimento, o
que obriga à previsão do interesse geral paralelamente à do
interesse individual do investidor.
Abandonando, porém, a pura economia do mercado,
corre o país o risco do dirigismo, que, além dos múltiplos
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inconvenientes conhecidos, de ordem geral, oferece o de
afugentar o capital estrangeiro das inversões di retas.
A Comissão situou-se entre essas duas tendências,
adotando o alvitre da Subcomissão de investimentos
em duas classes: investimentos comuns; investimentos
favorecidos.
Não se preconiza a intervenção do Estado junto
ao investidor para dirigi-lo no sentido de aplicar os seus
recursos nesta ou naquela atividade, a não ser no caso dos
investimentos obtidos através de negociações direta ou
indiretamente oficiais.
Admite-se, porém, que o governo distinga, entre os
investimentos possíveis, aqueles que pela sua repercussão
maior no desenvolvimento do país devem ser cercados
de favores de tratamento, capazes de pesar na escolha do
investidor, corrigindo os possíveis desvios do seu interesse
para empreendimentos diferentes.
A criação do investimento favorecido introduz,
assim, o que se poderia chamar um sistema de liberdade
ponderada. Certas aplicações de capital são consideradas
mais favoráveis que outras ao desenvolvimento intensivo
do país e, em consequência, são afetadas de um coeficiente
que teoricamente deve torná-las mais atraentes para o
investidor.

INVESTIMENTOS COMUNS E INVESTIMENTOS
FAVORECIDOS
A principal diferença de tratamento entre os investimentos comuns e os favorecidos diz respeito à remessa de
benefícios e à saída do capital.
Na hipótese de se inverterem as posições atuais da
nossa balança de contas, cessadas as restrições à exportação
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de capitais, despareceriam as vantagens dessa diferença
de tratamento. Perdurando a posição atual, quaisquer
investimentos, comuns ou favorecidos, devem encontrar
meios para retirar do país, dentro de certos limites, seus
benefícios ou o próprio capital. Apenas variam, de uma
classe para outra, esses meios e limites.
Os investimentos comuns poderão retirar do Brasil
os benefícios obtidos e exportar quotas de amortização
do capital dentro de limites fixados em lei geral. Tais
limites, cuja fixação depende das disponibilidades em
meios de pagamento no exterior, devem ser fixados sem
discriminação, segundo a natureza do investimento, com o
que muito se simplifica o sistema de fiscalização.
Os investimentos favorecidos gozarão de idêntica
faculdade, mas o favorecimento cambial consistirá na
elevação dos limites, tanto para os benefícios exportáveis
(dividendos tetas), como para os prazos e quotas de retirada
do capital. Esse tratamento preferencial poderá ser fixado,
em certos casos, em leis especiais, pois o favorecimento pode
ser concedido por medida legislativa. Sendo concedido por
medida administrativa, a fixação terá lugar em convênios de
favorecimento, nos quais serão estipuladas as vantagens e
as obrigações correspondentes do investidor.
Os convênios de investimento oferecem, desde logo,
ao investidor a vantagem de filiar os favores cambiais e
fiscais concedidos a um ato jurídico, o que lhes confere a
estabilidade do direito adquirido, protegendo-o contra
o risco das modificações legislativas. Serão ajustados
com a própria empresa em que se faz o investimento, a
qual fica habilitada a exportar os benefícios e o capital,
obtendo divisas na moeda do investimento. A venda pelo
investidor estrangeiro de suas ações ou participações nos
empreendimentos favorecidos não cria problemas para o
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exercício da regalia, pois aquele que adquirir as ações ou
participações em causa o sucederá no direito de efetuar as
remessas autorizadas pelo convênio.
-a repercussão do investimento no comércio externo,
criando divisas pelo aumento das exportações ou
liberando divisas pela diminuição das importações em
áreas de contas deficitárias;
-a implantação de empreendimentos menos acessíveis à iniciativa nacional, ou por demandarem recursos
superiores às resevas domésticas mobilizáveis, ou por
dependerem de tecnologia de que não se dispõe no
país.
Cada um dos itens acima enumerados exige uma
breve justificação. A criação de condições gerais de
desenvolvimento é a razão primordial de se favorecer
uma iniciativa, distinguindo-a das demais. É sabido que
há atividades econômicas que, por sua natureza, se
desenvolvem em relativo isolamento, enquanto outras
repercutem no mercado interno, suscitando ou favorecendo
outras atividades. São estas as que, mediante a concessão
de favores, devemos, de preferência, estimular dentro do
objetivo de intensivo desenvolvimento proposto como
finalidade da política de investimentos aconselhada.
Entre os males da economia brasileira, cuja diminuição
se impõe, em primeira linha, às cogitações dos homens de
governo e dos chefes de empresas do país, inscreve-se o
baixo nível de produtividade técnica de nossas atividades.
A produtividade monetária aumenta muitas vezes por
contingências de mercado ou por efeito de medidas
protecionistas, dando a ilusão da elevação de renda social.
O aumento da produtividade técnica, envolvendo nessa
expressão também os aumentos obtidos pela racionalização
da administração das empresas, é um objetivo de tão grande
108

Conferências de San Tiago Dantas na Escola Superior de Guerra {1951-1962)

relevância para o desenvolvimento econômico do país que a
Comissão, depois de ter feito dele um fundamento autônomo
da concessão de favorecimentos, julga indispensável
recomendar que, na concessão do regime preferencial a
qualquer investimento, sempre se tenha em conta que
este contribua no emprego da aparelhagem dos processos
técnicos adquiridos, para o melhoramento constante da
produtividade e bem assim para o preparo dos técnicos
nacionais, criando-lhe oportunidades de aperfeiçoamento e
condições de estímulos.
Discutiu a Comissão se era motivo suficiente para a
inclusão de um investimento na categoria dos favorecidos,
o fato de repercutir no comércio externo do país, criando
ou liberando divisas pelo aumento das exportações ou
pela diminuição das importações. Deliberou por maioria
que o simples fato de conduzir à produção de utilidades
até então obtidas por importações não era motivo para a
concessão dos favores, a menos que o empreendimento
satisfizesse os itens a, b ou d da enumeração supra. De
fato, o desenvolvimento sadio da economia nacional
não conduz à política de autossuficiência, notoriamente
antieconômica nas suas consequências. Sucede, porém, que
as necessidades de importação do nosso país se apresentam
excepcionalmente elevadas, determinando o déficit de
nossa balança de pagamentos por um período que ainda
se enuncia muito longo, pelo menos na área do dólar. Daí
resulta que a instalação de atividades econômicas capazes
de liberar, através da produção nacional, certa quantidade
de divisas hoje absorvidas pela importação nessa área
deficitária, constituirá sempre um poderoso incremento ao
desenvolvimento econômico do país, por lhe permitir aplicar
esses recursos em fornecimentos de que necessitamos.

109

Poder Nacional, Cultura Política e Paz Mundial

O último item da enumeração feito acima alude aos
empreendimentos pouco acessíveis à iniciativa nacional
e que serão protelados, se não nos vier do estrangeiro
a soma de recursos com que os possamos promover. A
inacessibilidade nestes casos poderá resultar da escassez
de recursos financeiros ou da falta de tecnologia em nível
suficiente para assegurar o êxito da iniciativa. A contribuição
da tecnologia e da experiência estrangeira, ou de capitais
mais abundantes do que aqueles que as nossas reservas
domésticas permitem mobilizar, justifica plenamente que se
estendam a esses investimentos os benefícios do tratamento
preferencial.

POLÍTICA E LEI DE INVESTIMENTOS
Uma política de investimento pode consistir apenas
na orientação assentada pela administração pública e
traduzida em medidas administrativas executadas pelos
seus diversos departamentos e órgãos. A natureza das
providências aconselhadas neste relatório transcende,
porém, frequentemente, o âmbito da ação administrativa,
exigindo normas especiais expressas em lei. Toda política de
investimentos estaria comprometida se cada um dos casos
concretos a regular tivesse de receber sua solução legislativa
própria, pois a estabilidade de uma política depende da
existência de quadros legislativos estáveis e flexíveis e de
uma orientação da administração pública pautada por eles
e dirigida a objetivos conceituados claramente.
Julgou, por isso, a Comissão que deveria encerrar o
seu relatório por uma recomendação ao Poder Executivo
para que tome a iniciativa de um anteprojeto de lei sobre
investimentos, em que se sistematizem as medidas contidas
nas suas conclusões.
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Uma lei sobre investimentos, contendo os critérios
gerais, definindo os instrumentos de aplicação das medidas
previstas por ela e tornando inteligíveis, aos olhos do
povo brasileiro e do investidor estrangeiro, os móveis e
finalidades de nossa política econômica, representaria um
passo decisivo para o estabelecimento de um novo período
de colaboração do capital estrangeiro no desenvolvimento
econômico do nosso país. Essa lei teria o mérito de traduzir
a nova mentalidade com que o Governo da República
se dispõe a encarar e tratar o capital estrangeiro, não
favorecendo abusos, que cedo ou tarde provocam reações
descomedidas, mas dando aos que empregam seus recursos
no desenvolvimento da economia brasileira as condições
de respeito, liberdade, estimulo e garantia, sem as quais
nenhum capital acorre a um país novo, sejam quais forem
suas possibilidades de exploração.

PROPOSIÇÕES FINAIS
I Princípio de livre circulação do capital

É reconhecida, em princípio, ao capital estrangeiro a
liberdade de entrar e sair do território nacional, aplicandose em bens e empreendimentos cuja propriedade e controle
não lhe sejam proibidos pela Constituição.
li Restrições decorrentes da balança de pagamentos
Em função da posição atual ou previsível da balança
de pagamentos, é lícito fixar prazos e quotas para a retirada
de capitais e limites máximos para a exportação de lucros.
III Classificação de investimentos
Os investimentos estrangeiros no país, tanto os
obtidos por negociações de governo a governo, como os
feitos espontaneamente, são suscetíveis de se distribuírem
em duas classes:
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-investimentos comuns;
-investimentos favorecidos.
A concessão do regime de favorecimento será
sempre precedida de um período de publicidade, dentro
do qual quaisquer investimentos anteriores, provando
que são idênticas as condições a que obedeceu a entrada
e a aplicação dos capitais respectivos no país, poderão
pleitear sua inclusão no mesmo regime, em data a ser
fixada no instrumento da concessão.
IV Normas cambiais para investimentos comuns
Os prazos e quotas para a retirada de capitais
classificados como investimentos comuns e os limites
máximos para a exportação de lucros serão fixados em leis
gerais, sem discriminação.
V Normas cambiais para investimentos favorecidos
Os prazos e quotas para a retirada de capitais
classificados como investimentos favorecidos e os limites
máximos para a exportação de lucros serão fixados em leis
especiais ou em convênios nos quais intervirá a empresa
que recebe o investimento.
VI Normas fiscais de favorecimento
As normas de favorecimento de caráter fiscal podem
incidir sobre a instalação de atividade e até sobre o seu
exercício contínuo para determinados tipos de atividade
econômica de interesse nacional, desde que não impliquem
tratamento desvantajoso para investimentos já existentes,
ficando excluída qualquer isenção de imposto de renda.
VIl Normas especiais de favorecimento
Poderá haver outras normas de favorecimento além
das citadas, entre as quais um tratamento especial em
matéria de fretes e emolumentos administrativos e mesmo
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garantia de compras, quando a natureza da produção obtida
através do investimento a justificar.
VIII Aplicação de reservas e benefícios
O direito obtido de exportar lucros estende-se aos
lucros obtidos pela reaplicação de benefícios ou formação de
reservas no país, sempre que reaplicados em investimentos
classificados como favorecidos, de acordo com o item 9. Se
a reaplicação for feita em investimentos comuns, será regida
pelas normas previstas no item IV.
IX Critérios para inclusão de investimentos entre os
favorecidos
Devem ser classificados entre os investimentos
favorecidos:
-os que possam contribuir para a criação de condições
gerais de desenvolvimento, com acentuada repercussão na
ampliação do mercado interno;
-os que concorram para o aumento da produtividade
técnica;
- os que criem ou liberem divisas, aumentando a exportação ou suprindo a importação em áreas de contas
deficitárias;
- os que venham suprir deficiências da iniciativa nacional de difícil correção, oferecendo recursos superiores
às disponibilidades encontradas no país ou facultando o
acesso à tecnologia de nível superior. Uma vez conhecidos
os trabalhos das comissões especiais, será levantado um
quadro específico ou de investimentos favorecidos.
X Requisito geral
Na concessão de favores a um investimento, sempre
se terá em conta que este contribua, pelo emprego da
aparelhagem e dos processos técnicos adequados, para
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o melhoramento constante da produtividade; e bem
assim para o preparo dos técnicos nacionais, criando-lhes
oportunidades de aperfeiçoamento e condições de estímulo.
XI Reciprocidade entre investimentos e exportação de
matérias-primas
A Comissão recomenda que, em troca do estabelecimento de uma exportação regular de matérias-primas
para os países investidores, sejam negociados investimentos
de repercussão permanente no desenvolvimento econômico do país. Assim, por exemplo, ao estabelecimento
da exportação de minério de ferro e manganês devem
corresponder investimentos em atividades básicas enquadradas nas alíneas do item IX, com o tratamento de
investimentos favorecidos.
XII Anteprojeto de lei de investimentos.
A Comissão recomenda que o Poder Executivo tome
a iniciativa de um anteprojeto de lei sobre investimentos
em que se sistematizem as medidas contidas nas presentes
conclusões.
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O PODER NACIONAL
SEUS MÓVEIS, INTERESSES E ASPIRAÇÕES: REALISMO E
IDEALISMO POLÍTICOS - 1953
INTRODUÇÃO
O Poder Nacional pode ser definido como sendo a
soma dos meios de que dispõe o Estado Nacional com o fito
de assegurar, na ordem internacional, o preenchimento de
seus fins.
O preenchimento dos fins de um Estado depende
parcialmente dos atas de outros Estados, ou do comportamento que tenha, em relação a eles, o próprio Estado
interessado. Pelo contrário, é por meio de atas internos
de governo, de que são partes o Estado e seus súditos,
que aqueles fins são precipuamente alcançados, salvo em
circunstâncias históricas excepcionais, quando se avantaja a
influência do fator internacional.
Não há, porém, Estado cujos fins possam ser
alcançados sem a consideração da influência atual ou
eventual dos fatores externos. Esse isolamento absoluto é
impossível, mesmo teoricamente, já que a existência de um
Estado Nacional pressupõe a de outros Estados Nacionais,
cujas esferas de interesses e de influência, ou coincidem
convergentemente, ou se desenvolvem paralelamente com
a do Estado considerado.
Na noção de Poder Nacional não se devem inserir, por
uma questão de método, todos os meios de que o Estado
dispõe para atingir os seus fins. Ficam excluídos os meios
de ação interna, e incluídos apenas os que se empregam na
ordem externa ou internacional, isto é, os que visam exercer
uma ação positiva ou negativa na esfera de determinações
de outro Estado.
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A noção de Poder Nacional está, por conseguinte,
intimamente ligada à técnica das relações exteriores de
um Estado. Isso não significa que instrumentos do Poder
Nacional operem exclusivamente no campo da ação
diplomática ou militar. Eles podem, pelo contrário, operar
no campo da administração interna da vida econômica ou
civil do país, integrando, não obstante, o Poder Nacional,
pelas consequências mediatas das relações entre Estados.
Os meios cuja soma constitui o Poder Nacional são,
portanto, meios de ação interna ou de ação externa,
conforme se exercem imediatamente sobre a vida interna
do Estado ou sobre as suas relações com outros Estados.
Em ambos os casos, o que os relaciona com o Poder
Nacional são as suas repercussões exteriores, mediatas no
primeiro caso e imediatas no segundo.

INTERESSES DO ESTADO
Antes de estudarmos o Poder Nacional e os
instrumentos de que se compõe, devemos analisar a
dependência em que um Estado pode estar de fatores
externos, para a realização de seus próprios fins. É essa
dependência que determina, quando permanente ou pelo
menos prolongada, os objetivos nacionais permanentes,
ou seja, os interesses externos, cuja proteção o Estado visa
conseguir, mediante a acumulação e o emprego do seu
Poder Nacional.
Os interesses externos de um Estado, isto é, aqueles
que podem levá-lo a intervenções fora de seu campo interno
de ação e indispensáveis ao preenchimento de seus fins,
podem ser reunidos em três grandes grupos:
Grupo I - Traduzidos na necessidade em que se
encontre de alcançar determinação sobre áreas ou sobre
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povos que estejam fora de sua própria jurisdição e, por
conseguinte, na jurisdição de outro Estado.
Neste grupo de interesses, contam-se as reivindicações nacionais que importem em anexação de territórios,
contíguos ou não, em modificações de fronteiras, repatriamento de minorias nacionais, em livre utilização de
recursos naturais encontrados fora de seu território,
em importação compulsória de mão de obra (tráfico de
escravos), em domínio de mercados, em imposição de
suas próprias ordens jurídicas no exterior (que envolve
todas essas reivindicações de estabelecimento de tribunais
consulares, de aplicação extraterritorial do direito nacional
ou as famosas Capitulações do Oriente).
A maioria dessas modalidades de influência, quando se exercem como ações permanentes, configura o
imperialismo, cujas formas tecnicamente mais perfeitas se
verificaram no Oriente durante o século XIX.
Grupo 11 - Os que visam à preservação da própria
esfera de determinações e que importem em ações de
influências contrárias à intervenção de outro Estado.
É o interesse contrário ao anterior. Se há Estados que
pretendem sujeitar à sua determinação áreas ou povos sob
a jurisdição de outro Estado, há inversamente Estados que se
têm de premunir contra aquela sujeição, efetiva ou eventual,
e que neste sentido orientam a formação e o uso do seu
Poder Nacional.
Neste grupo, enquadram-se todos os interesses
referentes à prevenção de guerras, à defesa do território
e de suas zonas de segurança contra agressões militares,
à defesa contra infiltrações políticas e culturais, visando
ao domínio do centro de decisões políticas, à defesa de
riquezas naturais e de mercados; enfim a defesa da própria
soberania contra todas as formas externas de infiltração.
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As reivindicações anti-imperialistas, que motivam a política
internacional de todos os países, prendem-se todas elas a
esse tipo de interesse.
Os Estados, onde predominam os interesses nacionais
externos do Grupo I, são considerados, em geral, Estados
potencialmente agressores, não no sentido de que eles aspirem à guerra, mas no sentido de que eles têm como tendência permanente a de obterem determinação na esfera
de interesses internos de outros Estados. Os Estados, onde
predominam interesses externos do Grupo 11, são por inversas razões considerados Estados potencialmente agredidos.
A linha de política exterior e, por conseguinte, a formação
do próprio Poder Nacional varia essencialmente de um Estado potencialmente agredido para um Estado potencialmente agressor.
Grupo III - Neste grupo, finalmente, enquadram-se
os interesses externos correspondentes à necessidade que
determinados Estados têm de obter cooperação voluntária
de outros Estados, para o preenchimento de seus fins.
Se a cooperação é obtida por meios coercitivos atuais
(via efetiva) ou potenciais (via compulsiva), a ação do Estado
interessado toma a forma de imperialismo. A obtenção
de cooperação compulsória enquadra-se nos interesses
do Grupo I. Mas a aspiração à atividade não compulsória
existe com características próprias, que escapam ao Grupo
I e tanto pode ocorrer no Estado que detém maior Poder
Nacional, como no que detém poder menor.
A obtenção de cooperação compulsória enquadra-se
nos interesses do Grupo I. Trata-se no Grupo III da obtenção
de uma cooperação voluntária, por meio de entendimentos
com um Estado estrangeiro. Cooperação política, para que
os Estados em causa possam exercer uma ação internacional
conjunta, cooperação militar traduzida na prestação de
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auxílio em pessoal ou em material, na concessão de uso do
próprio território e todas as outras formas de cooperação
que conhecemos como seja cooperação econômica,
traduzida sob a forma de empréstimos ou investimentos,
de assistência técnica, de concessões de determinadas
vantagens de intercâmbio internacional.
Esse terceiro grupo de interesses reflete a sua natureza,
especialmente na política internacional dos Estados, uma vez
que ela se processa essencialmente por meio da capacidade
que o Estado tenha de oferecer reciprocidade às formas de
cooperação, isto é, o Estado está tanto mais habilitado a
obter ou a assegurar-se da cooperação voluntária de outro,
quanto mais ele esteja capacitado a oferecer algo em troca
de determinadas formas de cooperação.
A proteção dos interesses dessa ordem se obtém,
especificamente, pela conservação de uma posição
comutativa, isto é, que permita, ao Estado interessado na
cooperação, oferecer ao Estado cooperador um interesse
em contrapartidas Bargain Power. É por meio do poder de
barganha que o Estado elabora uma parte de sua política
internacional.

INTERESSES VITAIS E OPCIONAIS
Cada Estado depende, para o preenchimento de seus
fins, da satisfação de certos interesses externos capituláveis
numa daquelas três categorias.
Esses interesses não são, entretanto, todos do mesmo
grau: há interesses que podemos chamar de opcionais; e
há interesses que podemos chamar de vitais. O interesse
opcional é suscetível de ser abandonado pela política de
um Estado, sem que isso comprometa essencialmente a
estabilidade ou o desenvolvimento daquela comunidade
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política. O interesse vital, ao contrário, é aquele que toma
um caráter imperativo, que se relaciona com as próprias
condições existenciais da comunidade política de tal maneira
que, se esta comunidade não os tem devidamente atendidos,
ela pode sofrer um daqueles processos de involução social e
mesmo de desintegração que representam as muitas formas
pelas quais se liquidam as culturas.
Os interesses vitais estão geralmente ligados à
manutenção da forma histórica de uma sociedade política
qualquer, ou à garantia de suas possibilidades de atingir um
certo nível de desenvolvimento. Sempre que esses interesses
vitais são sacrificados, a sociedade política ou perde suas
condições de manutenção e deve evoluir para uma forma
diversa, em que seu equilíbrio social seja possível, ou entra
francamente em liquidação, isto é, num desses processos
de liquidação histórica, geralmente de realização lenta,
em que a comunidade desaparece como unidade ativa no
conjunto internacional. A proteção dos interesses vitais, das
condições existenciais de uma comunidade política é, por
conseguinte, a condição básica, o ponto de partida de toda
a construção de sua política internacional e de toda a sua
programação de acumulação e emprego do poder.
À medida que se multiplicam os vínculos de ordem
internacional e que a vida política e econômica do mundo se
vai integrando numa unidade, tende a crescer o coeficiente
internacional da política de cada Estado, isto é, tendem a
predominar os interesses externos na consideração dos
fins do Estado. Esses interesses podem ser transitórios ou
permanentes.
Os transitórios estão ligados a conjunturas de curta
duração, e sua satisfação depende do oportunismo de
que for capaz o Estado onde tal interesse se manifesta.
Os permanentes estão ligados a condições geográficas
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e demográficas estáveis, a fatores históricos de longa
duração e traduzem a posição do Estado no sistema de
interdependência em que ele e os demais Estados se acham
entrosados.

INTERESSES PERMANENTES E ASPIRAÇÕES NACIONAIS
Os interesses vitais permanentes pelos quais se
modela a política internacional de um Estado podem passar
como motivações estáticas para o campo da conduta social,
isto é, a sociedade deve agir inspirada por eles, os quais
devem se tornar incentivos para determinadas atitudes,
determinadas reações de opinião pública e determinadas
aspirações.
Os interesses permanentes imprimem forma
às instituições políticas, criam reações emocionais e
convicções racionais na sociedade, dando-lhe unidade de
comportamento histórico e contingenciando suas atividades
de caráter prático. Os interesses permanentes, vistos por
meio dessa projeção na mentalidade coletiva, são chamados
de aspirações nacionais.
A palavra aspiração nacional, que hoje aparece
frequentemente indicada nos ensaios sobre esses temas,
não me parece que possa ter outro sentido senão este: uma
aspiração nacional nada mais é que a forma subjetiva que o
interesse vital assume quando se projeta nas consciências
de suas classes, tanto de suas classes dirigentes como
de suas classes dirigidas. Interesse nacional e aspiração
nacional são, por conseguinte, a mesma coisa conforme
o consideremos sob seu aspecto objetivo ou subjetivo,
conforme o consideremos na própria sociedade em que o
interesse ocorre ou se reflete na consciência dos homens
que agem e operam socialmente por essa comunidade.
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Os imperativos vitais, ou condições existenciais,
trazem, quando negados, a destruição imediata ou futura
do indivíduo ou da coletividade. Se não trazem, para só
falar de coletividade, a sua destruição física, pelo menos
desintegram sua forma histórica, anulam suas possibilidades
de expansão ou de manutenção, determinam sua evolução
material ou cultural.
São aqueles imperativos ou condições existenciais
que formam a base, o ponto de origem dos interesses
permanentes e das aspirações nacionais. Nesses há, além
da base existencial, cuja satisfação é imperativa, uma parte
opcional, que a política vigente pode conceituar de um ou
de outro modo.
Ao estudarmos a transformação dos interesses
vitais de uma sociedade em aspirações, em manifestações
conscientes dela, não podemos deixar de considerar que,
raramente, uma sociedade no seu todo apreende da
mesma forma e no mesmo grau os seus interesses vitais.
Normalmente, os estratos em que se divide a sociedade,
as classes, as camadas, os grupos em que ela se subdivide
conceituam deforma diversa o interesse vital da coletividade,
apresentam uma sensibilidade desigual por esses interesses
e não é raro que grande parte de uma sociedade se
apresente inteiramente isolada de qualquer compreensão
dos interesses vitais de que depende a manutenção desse
organismo.
A incapacidade de compreender os seus interesses
básicos existenciais é, porém, numa sociedade, o sinal
inequívoco de que a sua classe política dirigente perdeu
a capacidade de conduzi-la e, se uma outra classe não
substitui oportunamente a primeira, é a própria sociedade
que manifesta a sua mais grave crise vital: a incapacidade de
interpretar culturamente a sua própria realidade. Esta tem
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sido historicamente uma crise pela qual terminam grandes
e pequenas culturas.

A VIDA DO ESTADO NACIONAL
As comunidades políticas estão sujeitas, como todo
grupo social, a entrar material e culturalmente em processo
de manutenção, de desenvolvimento, ou de liquidação.
Considerando apenas o aspecto econômico desses três
processos, podemos dizer que uma sociedade se mantém
quando sua população e sua renda nacional permanecem
estáveis e a riqueza produzida é integralmente consumida,
com a dedução feita apenas do necessário para repor o
desgaste dos bens de produção; uma sociedade se desenvolve quando uma parcela de sua renda nacional é subtraída
ao consumo e investida em novos bens de produção, o que
permite, no período seguinte, um aumento das riquezas
produzidas e das oportunidades de emprego oferecidas à
população; uma sociedade se liquida quando o consumo
iguala ou excede a renda nacional num período dado, o
que envolve a diminuição efetiva dos bens de produção e
uma baixa tanto na produção do período seguinte como no
número de empregos.
Considerando o aspecto cultural desses mesmos
três processos, podemos dizer que uma sociedade se
mantém quando ela conserva, com o mesmo rendimento,
as mesmas técnicas pelo domínio da natureza física e das
relações humanas; que se desenvolve quando obtém novas
técnicas de melhor rendimento ou melhor rendimento das
novas técnicas; e que se liquida quando perde o uso, de
técnicas que já possuía ou passa a empregá-las com mais
baixo rendimento.
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Os processos de manutenção, desenvolvimento
e liquidação não são próprios do Estado Nacional, mas
comuns a todas as formas de sociedade. Do ponto de
vista que assumimos no presente estudo, só importam,
entretanto, os Estados, já que os outros grupos se acham
integrados na órbita do Estado, que tem autoridade interna
sobre eles e, assim, não apresentam vida internacional. É
este um resultado da evolução histórica do Ocidente. Desde
o Tratado de Westphalia (1648), que pôs fim à Guerra dos
Trinta Anos (1618-1648) e às últimas lutas internacionais de
caráter religioso, o Estado Nacional, isto é, a nação dotada
de soberania, com território fixo, passou a ser a unidade
na ordem internacional. Não é Estado o grupo político que
se acha subordinado a outro, o qual tem sobre ele poder
interno. Os Estados têm, porém, uns em relação aos outros,
poder externo e só eles possuem, consequentemente, uma
vida internacional.
É a "vida" do Estado Nacional que inspira os interesses
ou condições existenciais, pelos quais se irá motivar a sua
ação internacional. Para se manter ou se desenvolver, o
Estado depende dessas condições, e a infringência delas
representa a periclitação de sua existência histórica, o
estabelecimento imediato ou mediato do processo de
liquidação.

AS ELITES E AS MASSAS
Como se fixam, porém, na conduta do Estado e na
mentalidade dos que o compõem, esses interesses nacionais
nucleados pelos imperativos vitais?
Vejamos em primeiro lugar onde se fixam esses
interesses e, em seguida, os processos culturais dessa
fixação.
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Pode suceder que todos os indivíduos, ou pelo menos
todas as classes em que se estratifica a sociedade nacional,
apreenderam, sob a forma consciente de representação
e princípios normativos ou sob a forma inconsciente de
reações instintivas e prevenções, os interesses vitais que
condicionam o comportamento externo do Estado. Essa
participação de todos no impulso existencial é admissível
em certos momentos de periclitação, que reduzem quase à
unidade as opções possíveis.
Mais comumente a sociedade reage aos seus
imperativos existenciais diversamente, em cada um de
seus "estratos". Toda sociedade oferece duas camadas
de estratificação: a elite ou classe dirigente e a massa
ou classe dirigida. Em certas sociedades, essas duas
camadas se acham isoladas umas das outras por fatores
que impedem a circulação de indivíduos de uma para
outra (castas, diferenças raciais, nobreza e plebe). Nas
sociedades democráticas modernas, as duas camadas se
intercomunicam, dando lugar a uma circulação vertical
constante, em que se manifestam diversos processos
seletivos.
A capacidade de captar os imperativos existenciais do
Estado varia, frequentemente, entre as massas e as elites.
Há momentos em que as elites se avantajam às massas,
na sensibilidade àqueles imperativos e assumem um papel
condutor quase independente das reações populares. Há
também momentos em que as elites, deformadas por erros
de educação ou por influências estranhas, perdem aquela
sensibilidade, enquanto as massas a conservam, tomando
para si o papel condutor.
As elites nem sempre são a parte da sociedade que
mais nitidamente apreende os interesses vitais dessa
sociedade, pela sua eventual tendência para considerar,
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em primeiro lugar, os interesses da própria classe, os
quais podem, eventualmente, estar em contradição com
os interesses da sociedade como um todo. A refração da
mentalidade de classe e as deficiências de formação cultural
podem impedir que uma elite conceitue com clareza os
interesses da sociedade a que pertence, sobretudo quando
uma sociedade passa por transformações muito rápidas. As
classes intelectuais, as classes dirigentes, frequentemente,
atrasam-se em relação a essas transformações e mantêm
uma reação inadequada aos interesses vitais que já, então,
se delineiam.
Um exemplo de uma elite inteiramente insensível
aos imperativos vitais da sociedade, enquanto as massas
conservavam a plena intuição de todos eles, diante da
grave crise nacional criada pela invasão napoleônica, está
bem focalizado no romance Guerra e paz, de Tolstói, no
qual se observa o descompasso entre a elite afrancesada
da Rússia czarista e as massas russas, na percepção dos
interesses nacionais do Estado invadido. Também podemos
apontar exemplos de que, pelo contrário, uma elite, com
sua capacidade de pensar adiante das massas e apreender
totalmente o interesse nacional, conseguiu fundar quadros
estáveis dentro dos quais se desenrolou depois a vida e a
evolução da sociedade. Nenhum exemplo histórico é, neste
particular, mais eloquente do que o da elite fundadora da
independência nacional dos Estados Unidos. Quando os
interesses vitais passam para a consciência de uma sociedade,
o processo pelo qual esses interesses se revelam constitui
fator decisivo no exame de sua viabilidade, no exame do que
poderíamos chamar o seu êxito.

REALISMO E IDEALISMO POLÍTICOS
De que modo uma sociedade formula os seus interesses
vitais, para transformá-los em linha de comportamento,
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para transformá-los em motivação de seus atas políticos e
de suas reações emocionais?
É certo que os imperativos podem ser apreendidos em
alguns casos por uma intuição profunda, como a ilustrada
no caso russo do romance de Tolstói, de que falamos há
pouco. Mas a sua forma normal de fixação na consciência
da sociedade, de onde passa a motivar atas de governo e
reações da opinião pública, é o que hoje denominamos de
formulação ideológica. Não podemos deixar aqui de precisar
a noção de ideologia, talvez das mais polêmicas, das mais
controvertidas noções de sociologia moderna.
Ainda perdura, na maioria dos espíritos, uma
compreensão pejorativa da palavra ideologia. Em geral
designamos por ideologia uma convicção enunciada
insinceramente para cobrir um interesse que não se quer
manifestar. Nesta conceituação, vamos dizer psicológica
de ideologia, há vestígios importantes da sua conceituação
técnica, mas há, entre uma coisa e outra, algumas diferenças
essenciais. A elaboração decisiva do conceito de ideologia,
que permitiu a utilização do termo nos estudos sociais
modernos, com a acepção que hoje lhe emprestamos, devese a Marx, no seu livro A miséria da filosofia.
Marx mostrou, com clareza, que uma sociedade, uma
classe, muitas vezes, elabora suas ideias, seus conhecimentos,
suas convicções doutrinárias, não insinceramente para
cobrir interesses vitais, mas sinceramente; porém, sob a
pressão causal desses interesses, isto é, dos interesses que
se traduzem em opiniões ou ideias, sinceramente aceitas,
por aquela sociedade, por aquela classe. O que não impede
que aquelas ideias e opiniões sejam contingentes, tenham
nascido daquelas experiências práticas que esta sociedade e
esta classe tiveram a necessidade reiterada de consumar, de
tal maneira que a ideologia se apresenta não apenas como
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uma força cultural que influi sobre a sociedade, mas também
sobre o produto da própria sociedade, como alguma coisa
que nasce de seus problemas práticos, de sua situação
existencial. Este conceito foi depois aprimorado por Karl
Mannheim, num livro, hoje clássico, denominado ldeology
and utopia. Mannheim ainda analisou mais profundamente
este conceito, dando-lhe toda a amplitude que permite
servirmo-nos dele em vários estudos de interpretação da
história e dos problemas sociais contemporâneos.
Utilizando ambos, podemos dizer que a palavra
ideologia já não tem o sentido pejorativo de afirmação
cientificamente insincera, feita para cobrir o interesse de
quem afirma. O que hoje sabemos é que o conhecimento
e as afirmações científicas de conteúdo social não são
inteiramente independentes da posição social, diríamos
melhor, da condição existencial daqueles que os elaboram;
seja uma classe, seja uma época, seja uma geração, seja uma
nação, que tem a sua experiência intelectual condicionada
por imperativos vitais, que aspiram a se realizar. Sem que
esse processo envolva qualquer insinceridade passível de
censura ética, o espírito humano procura racionalizar o
seu imperativo vital e apresenta-o como produto de um
conhecimento objetivo e de um julgamento imparcial de
valores, o que abre caminho à realização de suas aspirações
existenciais. O existencialismo precede o racionalismo. O
exemplo já clássico da formulação ideológica é a elaboração
das doutrinas liberais, que abriram espaço à ascensão da
classe burguesa e à reforma da sociedade.
A formulação de uma ideologia, que universalize e
torne racionalmente aceitáveis os imperativos existenciais
de uma sociedade, é a missão da elite dirigente dessa
sociedade e é, talvez, o que a caracteriza como elite. As
massas seguem o imperativo existencial sem racionalizá-lo.
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As elites investem-no numa ideologia que o torna compatível
com os interesses de outras sociedades, assegurando-lhe
uma aceitabilidade geral.
Quando uma classe ou uma nação inicia um ciclo de
desenvolvimento que deve conduzi-la a uma posição de
predomínio social, cumpre à sua classe dirigente vazar em
ideologias de aceitabilidade universal o que de outro modo
não passará de grosseiro anseio vital. Nenhuma sociedade
em expansão pode realmente alcançar a plenitude de seu
ciclo evolutivo se ela não dispuser de uma classe dirigente
capaz de elaborar as ideologias que tornem viáveis os seus
imperativos vitais; é muito possível que ao estudar, no
futuro, o que bem podemos chamar o fracasso do surto
social e cultural da Alemanha, na primeira metade do nosso
século, a incapacidade da sociedade alemã em elaborar
uma ideologia aceitável por todos, pela qual os seus
interesses vitais pudessem ser protegidos, pode ter sido a
causa decisiva do colapso de seu movimento ascensional.
Ao contrário do que aconteceu com a Inglaterra no século
XIX, cujos imperativos vitais foram todos eles veiculados ao
mundo por meio de ideologias, cuja prática se generalizou,
mesmo nos países em que essas ideologias eram contrárias
a seus interesses vitais.
Esta compreensão da relação, entre ideologia e
existência, modifica profundamente a velha concepção de
um idealismo político antagônico ao realismo político. Toda
verdadeira grande política é ideológica, isto é, implica a
transmutação profunda de um imperativo existencial em
uma doutrina racional conveniente não só à nação que a
elabora, mas às outras nações. Toda ideologia é, portanto,
idealista nos seus meios e realista nos seus princípios e fins.
A contraposição de uma escola idealista a uma escola
realista, que se encontra em muitos escritores, parece não
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corresponder a nada de sólido no campo da motivação de
uma política externa. Desde que uma política externa se
faça em nome de ideologias adequadas, ela é, ao mesmo
tempo, idealista e realista. Realista no sentido de que ela
está adequada aos interesses vitais que trata de defender,
idealista no sentido de que ela não impõe esses interesses
vitais à comunidade, mas, pelo contrário, só os torna
aceitáveis por meio de fórmulas racionais, suscetíveis de
adoção universal.
Embora toda ideologia seja racionalmente aceitável
por qualquer país ou indivíduo, nem sempre ela corresponde
aos seus diferentes imperativos vitais.
Poderíamos, então, reservar a palavra idealismo, se
a quisermos empregar no sentido pejorativo, para aquela
política externa que, se orientando por ideologias, não tem,
entretanto, a preocupação de verificar se essas ideologias
convêm a seus interesses vitais e inspiram-se em princípios,
em ideias muitas vezes antagônicas ao próprio Estado,
mas cuja aceitação universal logrou validade perante a
mentalidade de sua classe dirigente.
Por exemplo, um povo que necessita criar uma
indústria doméstica, apesar de serem os seus custos
de produção comparativamente elevados, não se pode
render culturalmente a uma ideologia livre-cambista, sem
desamparar com isso os seus interesses vitais. O livrecambismo se lhe pode impor pelos seus fundamentos
racionais, mas desprotege os seus interesses vitais.
Qualquer política internacional pode apresentar,
frequentemente, essas descaídas idealistas e a sua
recuperação ocorrerá todas as vezes que, em sentido
contrário, a classe elaboradora dessa motivação for capaz de
recuperar a base existencial em que toda a política encontra
sua legitimidade.
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Por conseguinte, uma sociedade deve ser capaz, por
meio de sua elite dirigente, ou de elaborar ou de adotar
ideologias que incorporem seus imperativos e interesses
vitais.

MEIOS CONSTRUTIVOS DO PODER NACIONAL
Vejamos agora de que meios se pode servir o
Estado para a tutela de seus interesses vitais, expressos
em ideologias. Desde logo, isso nos leva a um balanço dos
meios que constituem o Poder Nacional. Sabemos que essa
enumeração, já incorporada aos estudos realizados sobre o
assunto, indica o elemento militar, o elemento demográfico,
o elemento geográfico, o elemento econômico, o cultural e o
político como meios do Poder Nacional.
No campo do elemento militar, devemos situar
não somente o poder acumulado de que dispõe o Estado
Nacional para fazer valer seus interesses vitais, como,
sobretudo, o poder potencial, isto é, a capacidade que
tem o Estado de refazer seu poder militar de acordo com
o ritmo das necessidades das eventuais ações agressivas
ou defensivas a que ele seja conduzido. O elemento
demográfico desempenha um papel militar e um papel civil.
Desempenha um papel militar no tocante ao fornecimento
de homens para uma ação militar e desempenha um papel
civil como um elemento de ocupação do próprio território
e, eventualmente, de ocupação do território alheio, quando
os interesses nacionais apontam para fórmulas de ocupação
do território, alheio. No que tange à ocupação do próprio
território, é importante considerar os vários aspectos dessa
ocupação, pelos reflexos que traz nos campos do Poder
Nacional, não só pelos efeitos econômicos de uma ocupação
intensiva do território nacional, como pelos efeitos políticos
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dessa ocupação, dado que a rarefação de população
representa sempre uma debilidade política, em qualquer
território. O elemento geográfico desempenha o seu papel
pelas facilidades e dificuldades criadas pela geografia física
em relação à utilização do Poder Nacional.
O elemento econômico, pelos recursos naturais, pelos
recursos tecnológicos com que habilita o Estado Nacional,
seja para sustentar a sua eventual economia de guerra, seja
em tempo de paz para sustentar a sua própria economia,
garantindo-lhe certa independência em relação a outros
Estados que assistirão a obter determinação sobre eles, seja
ainda pelo poder de barganha de que o Estado fica dotado
para poder obter a cooperação voluntária de outro Estado
que esteja em condições de com ele cooperar.
O elemento cultural representa igualmente um papel
decisivo, já que o preparo das elites, dentro da compreensão
de seus interesses vitais e dentro da formulação dos conceitos
ideológicos capazes de recobri-los, constituem condição
indispensável para que a sociedade possa conceituar
o próprio emprego de seu Poder Nacional. Tem ainda
importância, que merece um estudo especial, o problema
da formação da opinião pública, dentro do Estado Nacional.
Isso leva ao famoso antagonismo entre disciplina e criticismo
e à discussão repetida tantas vezes sobre as vantagens
comparativas de uma opinião pública solidamente fundida,
num único partido, numa única tendência, numa única
convicção, contra uma opinião pública, dividida em mais
de um partido, dotada de várias tendências, dividida em
suas convicções e capaz, por conseguinte, de exercer sobre
o Poder Público um grau maior de criticismo. A tendência
contemporânea é que a opinião pública dividida em várias
correntes e exercendo criticismo sobre o poder público é
mais eficaz, no tocante ao emprego do Poder Nacional, do
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que a opinião pública fundida em um só bloco e, portanto,
mais disciplinada. É certo que aqueles que dispõem do
emprego do Poder Nacional obtêm, mais facilmente, reações
de uma opinião pública fundida num só bloco, mas o desvio
do emprego desse Poder Nacional, a que a classe dirigente
está sujeita, não encontra correção. E entre os dois riscos,
indiscutivelmente o segundo é o maior, o que constitui uma
vantagem técnica do regime democrático sobre os regimes
totalitários.
Finalmente, o elemento político que se faz sentir por
meio da ação diplomática, por meio da política de integração
em organismos coletivos, eles próprios detentores de
poder, a ação internacional conjunta e os sistemas de
segurança coletiva influem sobre o Poder Nacional. Nesse
campo, podemos situar um dos meios mais eficazes para
a proteção dos interesses nacionais, que é a sua defesa
jurídica. Isto é, numa ordem internacional, toda ela imbuída
multissecularmente da ideia de legitimidade. Ter a seu
favor a legitimidade representa um extraordinário reforço
de poder em qualquer conflito de interesses que possa se
apresentar. A causa legítima, em primeiro lugar, impõe-se
mais facilmente ao espírito dos que a sustentam, desarma
o espírito dos que com ela contendem e impressiona o
círculo social dos neutros, dos espectadores, dos que
devem participar do conflito. A convicção racional e moral
é sua aliada. Na época em que se desenvolvem cada vez
mais os aparelhos de segurança coletiva, o princípio da
legitimidade passa a avultar excepcionalmente como um
dos meios de proteção dos interesses nacionais, uma vez
que é em função dessa legitimidade que se movimenta
o aparelho da segurança coletiva. Por conseguinte, a
proteção jurídica é, realmente, o último dos elementos
mais importantes dos meios com que se fecha o sistema
de proteção dos interesses vitais.
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CONCEITUAÇÃO DO CASO BRASILEIRO
O Brasil apresenta-se como sociedade política,
também sob o império de interesses vitais, que devem
representar a motivação permanente de sua política externa e, de acordo com esses interesses vitais, devem ser
conceituados e enumerados os meios de que dispõe o
Estado para a sua proteção.
Como já disse, considero esses conceitos de natureza
mui to provisória, como verdadeira tentativa de enquadramento
sistemático de algumas ideias que ainda são hoje tratadas,
em geral, sob a forma de problemas, mas que todos nós
sentimos uma grande necessidade de pôr em ordem, o que
é de suma importância. Penso que nada demonstra mais essa
necessidade do que a programação própria deste curso, que é
uma tentativa de teorizar as relações internacionais e a política
externa de um Estado.
Se é verdade que os conceitos emitidos até aqui, nesta
conferência, têm um caráter tentativo, mais importante ainda
é encarar da mesma forma as considerações que se seguem.
Confesso, mesmo, que só me abalanço a fazê-lo como uma
provocação, para suscitar a minha própria meditação e a
meditação dos senhores, pois, reconheço que nada se poderia
fazer de válido numa pesquisa dessa ordem de grandeza,
concretamente sobre um país, senão por meio de um trabalho
coletivo, de uma documentação considerável, de uma
investigação histórica e acima de tudo de um estudo de área,
isto é, de uma comparação entre os problemas brasileiros e os
problemas de outros países, que tenham, em comum com o
nosso, a condição social e a etapa do desenvolvimento.
Por conseguinte, a rigor, esta minha palestra está
terminada e o que agora vou fazer nada mais tem do que
o caráter de um debate, no qual sou eu mesmo o primeiro
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arguente. Parece-me que se nós nos pusermos a meditar
sobre os interesses brasileiros, enquadrados no conceito
de interesses vitais que acabamos de examinar, desde logo,
verificaremos que o Brasil não apresenta, no momento
atual, interesses vitais da primeira categoria; isto é, não
temos a subsistência da comunidade nacional, e o seu
desenvolvimento econômico, na dependência de obtermos
determinação sobre áreas compreendidas na jurisdição de
outro Estado. Pelo contrário, as grandes dificuldades da
sociedade brasileira estão todas elas relacionadas com a
própria utilização da sua área, com a própria valorização dos
seus recursos territoriais, naturais e demográficos. Podemos
dizer que o preenchimento dos fins do Estado Nacional
Brasileiro consiste, essencialmente, em desenvolver,
dentro de suas atuais possibilidades territoriais, naturais e
demográficas, uma sociedade que ainda se apresenta no
grupo das nações de baixo nível de vida no mundo. Para
alcançarmos a realização desses fins, para os quais sentimos
que se orientam as atividades governamentais e as próprias
atividades privadas, não estamos na dependência de
alcançarmos determinação sobre áreas externas. Temos,
entretanto, nitidamente interesses vitais dos outros dois
grupos.
Desde logo, a circunstância de vivermos num
mundo onde os problemas demográficos e os problemas
econômicos avultam todos os dias, gerando a necessidade
de uma participação franca dos países adiantados nos
recursos dos países mais atrasados, criam para nós os
interesses vitais do segundo grupo, ou seja, a necessidade
de fazermos uma política externa que impeça qualquer
pretensão alheia de alcançar determinação dentro da nossa
própria área. Isto é verdade indiscutível para um país cuja
densidade demográfica não ultrapassa, segundo o último
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censo, 6,22 habitantes por quilômetro quadrado, uma das
mais baixas densidades de população do mundo, sendo de
notar que em duas áreas particularmente extensas, o Norte
e o Centro-Oeste, a densidade de população não chega à
unidade; é de 0,53 no Norte e de 0,94 no Centro-Oeste. Por
conseguinte, trata-se de um dos países que apresenta uma
das mais débeis ocupações demográficas de seu próprio
território.
Acrescentemos a isso o fato de que uma sociedade, com
as características da nossa, mantém, em estado potencial,
uma soma considerável de recursos naturais. Desde a
Carta do Atlântico, vem-se afirmando internacionalmente
a doutrina do livre acesso às matérias-primas. A ideia de
que os países têm direito ao acesso às fontes de matériasprimas e de que nenhuma sociedade pode subtrair à
utilização coletiva de matérias-primas que não estão sendo
aproveitadas, vai ganhando, em nosso tempo, foros de
ideologia. Estamos aí, diante de uma elaboração ideológica
que cobre a necessidade vital para muitos países, de
encontrarem matérias-primas de que não dispõem e, se
não existe hoje, no mundo, uma pressão política em relação
aos países detentores de matérias-primas não aproveitadas,
é porque os detentores do poder político do mundo se
acham, neste momento, inteiramente concentrados nas
mãos de um país que possui a grande maioria das matériasprimas que utiliza. Fosse outro o dispositivo internacional,
estivessem em plena expansão do poder político, países
como a Alemanha, que não dispõe de reservas de matériasprimas, e esta reivindicação internacional se faria sentir com
pressão internacional, muito maior do que aquela que nós
verificamos no nosso tempo.
Por conseguinte, examinando esse problema na
dimensão do tempo, não podemos duvidar que um Estado
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como o nosso tem diante de si o problema de preservar
a integridade de suas áreas de determinação, seja pela
debilidade de sua ocupação demográfica territorial, seja
pelo fato de permanecerem em estado potencial a maioria
dos seus recursos. Ora, todas as vezes que, no quadro dos
interesses de um Estado, predominam os interesses do
segundo grupo, em vez dos interesses do primeiro, este
Estado merece a capitulação, já hoje generalizada em muitos
documentos, de Estado potencialmente agredido.
Já que chamamos de Estado potencialmente agressor
aquele que pela linha de seus interesses externos tem
necessidade de obter determinação sobre outro Estado,
este Estado pode estar planejando a guerra ou não, isto
é uma questão tópica, mas o que é verdade é que, pela
predominância desses interesses, a sua linha internacional
é a de Estado potencialmente agressor.
No nosso caso, nós estamos no grupo dos Estados
potencialmente agredidos, e o tipo predominante de
interesse vital, que se traduz na nossa política externa, há de
ser o de preservação de nossa integridade territorial, social e
econômica, para aquilo que hoje constitui, quase que por um
entendimento tácito, o verdadeiro programa da sociedade
brasileira: a utilização de seus recursos a longo prazo.
Estamos todos nós vivendo o problema de nossos recursos a
longo prazo. Toda a motivação política externa brasileira, se a
observarmos, sobretudo depois da Segunda Grande Guerra,
que deu ao nosso país a consciência de país subdesenvolvido
e de portador dos problemas dos países subdesenvolvidos,
é no sentido de uma utilização das nossas potencialidades
a longo prazo e de uma abreviação desse prazo; em outras
palavras, de uma política de desenvolvimento intensivo.
Daí surge, por conseguinte, nosso primeiro grupo de
interesses e nosso segundo grupo de interesses: somos
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daqueles países que procuram obter cooperação voluntária
internacional. Não podemos deixar de ser um país que
procura obter cooperação voluntária internacional, visto
que somos um país subdesenvolvido, não temos senão
dois caminhos para obtermos o desenvolvimento intensivo.
O primeiro é a cooperação internacional, o segundo é a
radical socialização do Estado, a qual pode promover o
desenvolvimento intensivo, mas o promove dentro de uma
técnica que não é aceita pela sociedade brasileira e que
envolve o poder totalitário, o isolamento em relação ao
exterior e a imposição de um sistema de taxa compulsória
dos consumos, para poder aumentar o coeficiente dos
investimentos.
Sem proceder à baixa radical do nível de vida para
transferir uma parte maciça da renda nacional para
investimentos produtivos, não é possível desenvolver um
país, a não ser na base de cooperação; por conseguinte,
a opção política, já feita pelo nosso país, envolve como
linha de consequência a necessidade de alcançar
cooperação voluntária no campo internacional. Para isto,
o país está particularmente bem-situado, pois, embora
figuremos entre os países subdesenvolvidos do mundo,
figuramos, concomitantemente, entre aqueles em que se
apresentam os fenômenos dinâmicos de uma economia em
desenvolvimento. Isto se caracteriza pelo fato de o aumento
da nossa população se vir fazendo, na última década,
segundo uma porcentagem de 2,5% anuais, enquanto as
estimativas de nossa renda nacional acusam um aumento
na base de 3% anuais; quer dizer que, ao contrário do que
sucede com a grande maioria das áreas subdesenvolvidas
do mundo, na nossa, o crescimento da renda nacional vai
um pouco à frente do crescimento da população. Em vez
de estar, portanto, se acentuando o pauperismo, está se
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acentuando uma elevação do rendimento nacional per
copito.
Isto constitui uma posição favorável para que um país
possa, realmente, tentar uma política de desenvolvimento
intensivo e este desenvolvimento intensivo depende
essencialmente de uma série de medidas, que só podem ser
alcançadas no campo da cooperação internacional. Desta
situação brasileira, nascem, indiscutivelmente, algumas
construções ideológicas e, desde logo, a mais válida, a
menos discutível das ideologias que presidem a nossa
política externa é um produto direto de nossa posição de
Estado potencialmente agredido, de nosso interesse vital
de preservar o nosso território de qualquer tentativa de
determinação alheia, é a ideologia pacifista.
O pacifismo é o fundo da conduta internacional
brasileira, é a doutrina reiteradamente afirmada pelo Brasil
como um padrão de civilização, como um traço marcante
de sua superioridade cultural e, nesse ponto, a cultura
brasileira, desde muito cedo, teve um papel pioneiro,
indicando a rapidez com que se projetou, na consciência
da primeira geração republicana, a ideia de que o país
deveria tomar a linha da defesa de sua integridade contra
qualquer agressor eventual. À ideologia pacifista se soma
a ideologia arbitralista. O Brasil é um campeão sistemático
da arbitragem, das soluções jurídicas. Por quê? Porque
é um país de posição solidamente protegida por títulos
jurídicos e tem uma posição legítima no tocante à livre
disposição de área. Toda a superestimação do Direito na
vida internacional corresponde aos interesses vitais de
nosso país. É inacreditável como se vê, num país como o
nosso, frequentemente, as classes intelectuais se deixarem
permeabilizar por essas doutrinas que, pelo contrário,
proclamam o direito ao espaço vital, à expansão dos países
de acordo com as suas potencialidades naturais.
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Nós somos, por destinação ideológica, os homens da
posição jurídica e não os homens da posição vital, e isto
precisamente porque a posição jurídica é o que convém
à nossa posição vital. No mesmo sentido, desenvolveu-se
no Brasil uma formação ideológica que essa já precisa ser
meditada, de um modo mais atento; nós todos hoje, ou pelo
menos uma grande maioria das correntes que se debatem na
vida política do país, condenamos as formas de nacionalismo
econômico, que se estimularam entre nós naquela época
em que o nacionalismo se generalizou em quase todos os
países, na década de 30. É sabido que, depois da grande
depressão de 1929, 1930, todo o mundo ocidental marchou
para o nacionalismo, como uma forma de defesa de suas
estruturas econômicas, contra as interferências alheias.
Também o Brasil, naquela época, fez o seu caminho
no sentido do nacionalismo econômico e ele deitou entre
nós muitas raízes, criando extraordinárias repercussões
emocionais, inclusive, como todos sabemos, no tocante
à utilização das riquezas nacionais, desde o problema do
petróleo até o problema de qualquer minério explorado. Nessa
atitude, sem dúvida, de hoje em diante predominantemente
emocional, não podemos deixar de reconhecer que existe
uma elaboração ideológica daquele receio próprio de todo
organismo ameaçado de ver proclamar sobre ele o princípio
de livre acesso às matérias-primas, que pode comprometer o
nosso programa de utilização de riquezas a longo prazo. Por
assim dizer, o organismo nacional, temeroso de ver os seus
recursos potenciais submetidos a um regime de espoliação,
antes de chegado o momento de utilização efetiva pela
nossa comunidade, reage ideologicamente por meio de um
simples nacionalismo negativo. Negativo no sentido de que
nega a prática de alguma coisa e não afirma propriamente a
de outra. Nega a exportação, nega a exploração, nega isto ou
aquilo.
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Esta segunda ideologia, ao contrário da primeira,
parece-me que merece uma cuidadosa revisão por parte
das classes a quem compete examinar os fundamentos das
posições ideológicas assumidas por um país. E por quê?
Precisamente pelo conflito dessa ideologia com a nossa
necessidade de promoção de nosso próprio desenvolvimento.
Como esta ideologia cobre um perigo efetivo, ela é legítima e
constitui uma reação de opinião pública, um pouco primária,
e que se limita a condená-la como uma aberração, como
um preconceito sem fundamento no espírito de uma parte
da população, mas, à medida que essa ideologia se choca
com a nossa necessidade de promover o desenvolvimento
a curto prazo, ela como que se nega a si mesma, porque,
procurando defender uma riqueza para que a possamos
utilizar, cria um embaraço para que essa utilização se acelere.
E, por conseguinte, constitui uma ideologia contraditória,
uma ideologia polêmica. Entra na categoria daquilo que
os historiadores de hoje, seguindo nisto a terminologia de
Toynbee, procuram denominar um desafio.
Desafios são essas contradições de interesses que se
apresentam na vida de uma comunidade e que fazem com
que a comunidade se apresente, em face de um problema,
em duas posições antagônicas, ou melhor, com interesses
que se entrechocam, que se destroem. Toda vez que uma
situação contraditória dessa natureza se delineia na vida
de uma comunidade, urge encontrar aquilo que o próprio
Toynbee denomina a resposta. A resposta ao desafio, isto é,
a posição ideológica, a linha de comportamento social que
supere aquela contradição e que permita vencer os termos
críticos em que ela se acha colocada.
De que modo um Estado como o nosso pode alcançar
esse superamento é uma investigação que já ultrapassa os
limites, já de fato bastante ultrapassados, desta palestra.
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O PODER NACIONAL- SEUS TIPOS DE
ESTRUTURA -1955
INTRODUÇÃO
Hoje vamos estudar a mesma noção de Poder que
tratamos em outra conferência na qual abordamos o Poder
Nacional - Seus Móveis, Interesses e Aspirações; Realismo
e Idealismo Políticos, agora sob outro aspecto interno.
Diríamos melhor, sob o seu aspecto estrutural.
Podemos dizer que, até aqui, a noção de Poder
foi considerada tendo em vista, principalmente, a sua
orientação para o exterior, isto é, a sua aplicação nos
problemas da política externa; orientação para os fins do
Estado, tais como eles se realizam através de uma ação ou
de uma cooperação internacional.
Agora, vamos considerar, sobretudo, o Poder em seu
aspecto interno, tal como se forma dentro da comunidade
política, tal como se define segundo as várias formas
estruturais admissíveis.
( portanto, o Poder como força permanente de
comando na sociedade política o que interessa a esta
dissertação. Não importa realmente que este Poder se
dirija para a ação externa ou para a ação interna, já que não
é possível, estruturalmente, diferenciar o Poder, conforme
a sua orientação para os problemas exteriores ou para os
problemas interiores, que ele é chamado a resolver.
De um modo geral, sabemos que o Poder se exerce
sobre os indivíduos que, isoladamente, compõem os grupos
políticos e sobre os grupos que se acham inscritos na órbita
do Estado, e que o Estado se inclina a seus fins gerais ou aos
interesses particulares que ele mesmo procura prover.
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***
Para lidarmos com esta noção é indispensável certa
limitação do campo de estudo. Não podemos considerar
aqui o Poder em todas as suas manifestações como
fato social. Não podemos considerar o Poder sob todas
as manifestações sociais em que se apresenta. Vamos
considerar apenas o Poder como autoridade (primeira
limitação) e o Poder tal como ele se exerce na sociedade
política plenamente desenvolvida, que é o Estado moderno
(segunda limitação).
Essas duas limitações, a consideração do Poder apenas
como autoridade e o seu exame apenas na sociedade
política plenamente desenvolvida, que é o Estado moderno,
deixam fora do campo do nosso estudo várias manifestações
de Poder habitualmente analisados pelos sociólogos. Fica
excluído desde logo o estudo do Poder como simples
dominação.
O conceito de Poder Autoridade é uma espécie de
gênero mais amplo, no qual se incluem todas as formas
sociais de dominação. A dominação dentro de um grupo
social resulta de processos vários, como, por exemplo, da
imposição de interesses econômicos pelas situações de
monopólio.
O sociólogo que mais se aplicou ao estudo do Poder
e cujas ideias em torno deste problema parecem ter
contribuído mais para uma boa sistematização das nações,
Max Weber, inicia justamente a análise desse assunto pelo
tratamento das formas sociais mais amplas de dominação.
Uma delas é esta: a imposição de interesses
econômicos pelo sistema de monopólio. Desde que uma ou
várias entidades se encontrem numa situação de monopólio,
esta situação lhes permite impor os seus interesses sobre a
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comunidade onde se encontrem. As formas de dominação
de mercado são, sob esse aspecto, formas de dominação
monopolística. Não nos interessa aqui analisar em todas
as suas formas o estabelecimento dessas situações de
monopólio.
Outra manifestação de Poder, como simples
dominação, é a imposição de processos culturais, que se
verifica no seio de um grupo social, quando um segmento
dele consegue impor ao restante um processo cultural
qualquer, que lhe seja próprio. Exemplo disto, encontramos
na imposição da língua. Um segmento da sociedade impõe
a sua língua aos segmentos restantes. São os casos em que
um dialeto se eleva sobre os outros modos de falar daquele
grupo e consegue assumir a forma de língua nacional.
Algumas vezes, isso se realiza por meio de processos
espontâneos, outras vezes, por processos coercitivos.
Outro exemplo é o da imposição de uma religião, quando
um segmento da sociedade impõe a sua religião, por quaisquer
dos processos de proselitismo, aos segmentos restantes. Outro
exemplo, a imposição do gosto. O gosto estético, normalmente,
é imposto por um segmento da sociedade aos demais. E todas
essas formas, através das quais os pontos de vista, os interesses
e as perspectivas culturais de uma parte da sociedade se
impõem às outras, cabem numa sociologia do Poder; mas são
formas muito amplas e ficam, por este motivo, fora do âmbito
das nossas considerações.

***
Vamos tratar somente do Poder que se exerce sob a
forma de autoridade e que se exerce sobre o grupo político
mais evoluído, que é o Estado moderno. Por aí, também,
ficam excluídas as formas de autoridade que aparecem nos
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grupos pré-estatais, quer sejam a tribo, o clã, quer sejam
outros semelhantes, e as formas de Poder que aparecem nos
grupos intraestatais, nos grupos que se inscrevem dentro
do Estado. E hoje também surgem problemas de chefia,
problemas de Poder Autoridade, que são resolvidos por
outros critérios específicos. O Poder Autoridade na família,
o Poder Autoridade nas sociedades civis e, até mesmo, o
Poder Autoridade nas sociedades irregulares, seja qual for o
seu objetivo, seja qual for a sua licitude.
Nosso campo é, portanto, mais limitadamente o de
estudo do Poder Estatal. O Poder de Comando, tal como ele
se apresenta na comunidade política mais ampla, que é o
Estado.
É óbvio que só aparece uma sociologia do Poder Estatal, quando o Poder Estatal deixa de depender exclusivamente
do seu Poder de coação. O estabelecimento da autoridade
pela coação pura, a sua manutenção exclusivamente por
meio da coação existe socialmente, mas ainda representa
uma manifestação da autoridade a respeito da qual todo o
estudo sociológico tem um caráter bastante rudimentar.

LEGITIMIDADE
O problema do Poder realmente apresenta toda a sua
complexidade quando consideramos as condições de sua
aceitação espontânea, isto é, os motivos, os fundamentos
pelos quais uma determinada forma de Poder, uma
determinada acumulação de Poder, em certos órgãos da
sociedade, passa a ser aceita por toda essa sociedade,
desenvolvendo, portanto, aquele fenômeno de aceitação
coletiva, de obediência, que torna possível a continuidade
do Poder.
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Esse problema da aceitação, quando nós o analisamos
de um ponto de vista jurídico, denomina-se melhor como
problema da legitimidade. Porque normalmente o Poder
que se aceita é o Poder legítimo, embora aquilo que
constitui a legitimidade, aquilo que torna um determinado
Poder legítimo e outro não possa variar, conforme o tipo
desse Poder. Mas essa aceitação voluntária do Poder pela
sociedade em que ele se exerce se traduz na consciência
coletiva, no juízo sobre a sua legitimidade.
A consciência coletiva, ao aceitar o Poder, reconhece
nele um valor ético, jurídico, que se traduz no conceito de
legitimidade. Portanto, um estudo dos tipos de Poder Estatal,
em última análise, é um estudo sobre os fundamentos da
sua aceitação ou sobre os seus tipos de legitimidade.
Ninguém empreendeu melhor esse estudo do que
Max Weber. A sua concepção, sobre este ponto, passou a
muitos escritores e pode ser hoje tratada como uma teoria
geral, perfeitamente compatível com muitas orientações
sociológicas.
Max Weber, analisando as estruturas do Poder,
procurou determinar três tipos puros de Poder; ficando
entendido que esses tipos em estado de pureza não existem
talvez senão teoricamente, já que os exemplos históricos
apresentam sempre, num grau maior ou menor, associações
dos elementos característicos ou componentes desses tipos
puros. Em todo caso, nas formas elementares do Poder, os
tipos puros ou quase inteiramente puros aparecem.
O primeiro tipo é o Poder tradicional; o segundo, o
Poder burocrático, e o terceiro, o Poder carismático.
Todas as formas de aceitação do Poder se reduzem,
em ultima análise, a uma dessas três modalidades que
poderíamos chamar de investidura.
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***
O Poder tradicional encontra a sua exemplificação
mais pura no patriarcalismo primitivo. E entre os grandes
exemplos históricos de organização do Poder, aquele em que
o predomínio desse tipo se faz sentir melhor é o feudalismo.
O que caracteriza o Poder tradicional é que ele deriva a
sua legitimidade da sua própria estabilidade no tempo. É a
capacidade que tem todo organismo social de conservar a
sua forma ao longo do tempo, de fazer com que essa forma
sobreviva mesmo aos impulsos vitais que a criaram, que
serve de motivação à consciência coletiva, para que esta
aceite o Poder como legítimo.
A consciência coletiva dá a sua aceitação, dá a sua
obediência a um determinado Órgão do Poder, porque
encontra, em momentos anteriores, a subsistência da
mesma forma. Sua capacidade de comportamento residual
é suficiente para a adesão voluntária e para a elaboração do
sentimento da legitimidade.
Todo tradicionalismo, em geral, corresponde à
implantação de uma base econômica para o Poder.
É sempre a capacidade que tem o órgão depositário
do Poder de manter, durante um período prolongado, em
suas mãos, certos instrumentos de controle econômico da
sociedade, que lhe permite manter a sua forma e dar-lhe
este conteúdo ideológico que o tradicionalismo vai depois
fixar.
É o caso do patriarcalismo, regime em que o
patrimônio se concentra na disponibilidade do chefe. É o
caso do feudalismo, isto é, de um regime político todo ele
baseado numa forma de exploração econômica agrária e de
concentração do Poder, precisamente, nas mãos daqueles
que detém o bem de produção por excelência: o solo.
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Note-se que, muito frequentemente, o Poder
tradicional vaza a sua essência em outros moldes, que
servem de veículo a esta estabilidade, a que o próprio Poder
tradicional tende. Assim, é muito comum que os elementos
sociais, em que o Poder se concentra, assumam as formas
estamentais de casta, de classe dominante, de nobreza ou
qualquer outra dos muitos exemplos que podemos encontrar
nos casos históricos. E é também admissível que, algumas
vezes, o Poder tradicional invoque os privilégios raciais, já
que os privilégios raciais são extremamente favoráveis à
afirmação de qualquer forma estável de dominação.

***
O Poder burocrático é o Poder no qual encontramos
o exemplo mais perfeito nas democracias. Aqui, em vez
de um mecanismo de legitimidade, baseado na tradição,
procura-se um mecanismo racional destinado a assegurar
uma distribuição de funções dentro da sociedade e a fazer
com que essa distribuição de funções, em vez de repousar
sobre critérios variáveis, mutáveis, de aptidão pessoal,
de merecimento ou de oportunidade, assuma um caráter
estável, um caráter de fórmula, que funciona mudando
de conteúdo, sem que, entretanto, se deixe de acreditar
no sistema pelo qual este conteúdo é selecionado e
transformado. Por conseguinte, todo regime burocrático é
um regime de institucionalização do Poder.
Em vez de o Poder permanecer nas mãos de um
determinado segmento da sociedade, em virtude de uma
razão qualquer, que lhe dá uma preferência absoluta, existe
um quadro institucional rígido, dentro do qual mudam os
indivíduos, mudam os grupos, haurindo, entretanto, sua
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legitimidade (sua aceitabilidade pela sociedade) do fato
de serem selecionados, escolhidos, revezados, através do
quadro institucional que se fixou anteriormente.
O nome burocrático, reservado por Weber a este
tipo de Poder, nada tem de depreciativo. A burocratização
está aí, no mesmo sentido do que poderíamos dizer: a
institucionalização. Quer dizer, apenas, a substituição de
um critério pessoal ou grupal, por um critério de fórmula,
por um critério de instituição. Dentro dessa instituição,
mudam indiferentemente as pessoas ou os grupos. O
quadro institucional, isto é, a burocracia permanece.
Tanto a forma tradicional como a forma burocrática
de governo se apresentam como formas estáveis, isto é,
como formas que pretendem durar. Sua capacidade de
valerem como estruturas de Poder depende, precisamente,
de sua aptidão para essa estabilidade. Se a burocracia se
desintegrar, ao embate com novas realidades sociais, é
a prova de que ela não estava formulada com o grau de
automatismo suficiente para receber novas motivações
conteudísticas.
Do mesmo modo, se um regime, baseado na tradição,
não resistir ao impacto de fatos novos, é porque ele não
conquistou, nessa dimensão da continuidade, os elementos
de resistência que lhe permitiriam atravessar novas posições
sociais. Um e outro são feitos para durar, são tentativas de
Poder estável.
A associação entre o burocratismo e o tradicionalismo
é constante. E certamente o exemplo mais conspícuo é o da
democracia inglesa.lntensamente burocratizada, verdadeira
democracia burocrática, com todas as características desse
sistema, mas associando elementos tradicionalistas que lhe
permitem criar um equilíbrio de forças dentro do sistema.
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***
O terceiro tipo de poder, o carismático, afasta-se por
completo desta característica.
O exemplo histórico mais próximo que podemos
encontrar é o da chefia religiosa em grupos primitivos. E
pode-se dizer que mesmo as ideias de Weber, na concepção
do carisma político, foram orientadas pelos estudos de um
romanista, sobre a autoridade religiosa na Igreja primitiva.
O que há de essencial no carisma é que aí a autoridade
de um indivíduo sobre o grupo resulta de um vínculo
subjetivo entre este indivíduo e o grupo, de um traço de
confiança que não pode ser resolvido com base racional.
O governo carismático é necessariamente um
governo em que a autoridade se legitima por motivos de
confiança íntima, de adesão do grupo dirigido à figura do
seu dirigente. Nas sociedades religiosas primitivas, isso se
soma, normalmente, à convicção de que o chefe dispõe de
uma investidura sobrenatural. E a ideia de sobrenatural é
admitida como uma realidade técnica, para esse tipo de
grupo social.
Na sociedade política evoluída, a autoridade
carismática não se justifica com o critério da investidura
sobrenatural, mas se justifica também com um motivo
vocacional, com uma justificativa fundada nos próprios
valores da personalidade do chefe, cuja aceitação decorre,
exclusivamente, de um ato espontâneo de aceitação dos
seus dirigidos.
A forma por excelência do poder carismático é o
cesarismo. Todo cesarismo é carismático, isto é, o que
seleciona a figura de César e o que determina a aceitação
de sua autoridade por parte do grupo político que ele dirige
não é nenhuma investidura institucional, como sucederia
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na burocracia. Não é nenhuma investidura tradicional,
como sucederia nas formas de autoridade tradicional.
É uma investidura pessoal, é uma relação entre o chefe
como indivíduo e o grupo que aceita a sua autoridade. E
o ato psicológico de aceitação dessa autoridade é um
ato sintético, em que a comunidade reúne elementos de
confiança, elementos emotivos, elementos de admiração
de toda sorte, gerando um produto psicológico, que resiste
à análise intelectual. A autoridade carismática apresentase sempre como uma forma extremamente rígida e
extremamente eficaz de autoridade. Precisamente, porque
ela não se fundamenta em nenhum motivo susceptível de
análise e de revisão crítica.
Do mesmo modo, a retirada da aceitação, a retirada
da obediência ao César é um ato insusceptível de controle
ou de retenção. O resultado é que o carisma sempre se
apresenta aos regimes que nele se baseiam, como uma
fase, como um estádio evolutivo do Poder. E a primeira
preocupação desse tipo de autoridade é engendrar para
si próprio, ou um tradicionalismo, ou uma burocracia.
Quer dizer: o carisma encontra a sua estabilidade, não na
sua própria economia, mas na sua capacidade de criar, em
torno de si, um tipo de poder filiado a um daqueles outros
tipos considerados e, de que ele, carisma, passa a ser,
simplesmente, um instrumento, uma causa aproximativa.
Isso é o que faz com que, normalmente, não exista governo
carismático puro, numa sociedade politicamente evoluída.
O governo carismático puro existe, momentaneamente, e logo se transforma em outro tipo em que aparecem associações, ou da forma tradicional, ou da forma burocrática.
Um exemplo, sem dúvida, plenamente aceitável, de um tipo
composto, burocrático e carismático, foi o fascismo.
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O fascismo foi a maior tentativa de organização
burocrática, partindo do carisma. Tomando o carisma
como ponto de partida, para aceitação da autoridade dos
chefes e construindo, daí para baixo, uma burocracia. É
sabido que a estrutura política do estado fascista, na sua
forma tecnicamente mais perfeita, que foi o estado alemão
nazista, repousa sobre o que se chama o Führer Prinzip. O
Princípio do Führer não é outra coisa senão a derivação da
legitimidade, de cima para baixo. Em vez de, como sucede
normalmente nas burocracias democráticas, derivar-se a
legitimidade do Poder, de baixo para cima, isto é, partindo
de segmentos sociais de maior amplitude, para segmentos
sociais de menor amplitude, que se legitimam pela aceitação dos anteriores. No Estado organizado segundo o
Führer Prinzip, cada autoridade deriva a sua investidura e,
portanto, a sua legitimidade, da autoridade que lhe fica
imediatamente superior. É esta autoridade que lhe confere
a legitimidade.
E, no topo do sistema, está o Führer, cuja investidura
é carismática, isto é, cuja investidura não repousa em
nenhum critério institucional ou tradicional, mas apenas
numa aceitação sintética da sua chefia, pelo conjunto dos
seus dirigentes.
Uma associação entre o tradicionalismo e o carisma
parece ter sido a fórmula para a qual tendeu o regime
napoleônico. Em vez de burocratizar intensamente em
torno de si, o critério de duração procurado pelo carisma
Napoleônico foi a geração rápida de uma estrutura que se
pudesse impor como tradicional. E para isso encontrou sua
motivação nas formas sociais anteriores, que ainda davam
vitalidade aos sistemas tradicionalistas, na consciência dos
grupos sociais da época.
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***
Tal é a análise dos tipos de poder, como nós a
encontramos em Weber e que é de um grande préstimo para
interpretação dos fatos políticos de que estamos tratando.

***
Em todos aqueles tipos, entretanto, o que observamos
é que a nossa preocupação é explicar a aceitação da
autoridade já acumulada nos órgãos dirigentes da sociedade, pelo resto da sociedade. Estamos supondo que o
Poder já se acumula nos órgãos dirigentes da sociedade,
isto é, que o Poder já se acha investido nos órgãos que
vão exercer, sobre as sociedades, as suas expressões
autoritárias. E desejamos saber por que a sociedade os
aceita como tais. Ora, há outra pesquisa, sem a qual não
se completa o interesse da primeira. É que verificamos
que, em toda sociedade, o Poder que se vai concentrar
nos órgãos dirigentes, normalmente, lhes é transferido por
determinados segmentos da sociedade, que se apresentam,
assim, como fontes do Poder.
Com exceção do governo carismático puro, em que,
possivelmente, numa sociedade muito rudimentar, a
investidura do Chefe pode resultar de um movimento quase
humano e da consciência dos seus dirigidos, normalmente,
a atribuição de Poder a um órgão dirigente provém de
determinada parte da sociedade.
Podemos admitir que, em certos casos, essas
partes sejam maiorias ocasionais, mas não é comum.
Normalmente, durante um período histórico considerado,
são os mesmos segmentos da sociedade que comparecem
periodicamente, renovando ou assegurando a investidura
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dos seus órgãos dirigentes. Os órgãos dirigentes são criados,
são alimentados, são mantidos, pela conexão em que se
colocam com determinados segmentos da sociedade, que
se apresentam como fontes do Poder.

SEGMENTAÇÃO DA SOCIEDADE
Não é possível estabelecermos uma teoria das
fontes do Poder, sem uma prévia análise da segmentação
da sociedade, o que leva, naturalmente, a um estudo
perfunctório das classes e dos estamentos.
Todos estes conceitos são susceptíveis de um emprego
muito livre. Essas expressões podem ser usadas com uma
grande amplitude, imprimindo, de cada vez, uma nuance
conceituai diferente à palavra, na qual, para dar uma
utilidade doutrinária a estes termos, é indispensável que
limitemos um pouco a nossa liberdade de sentir com eles.

***
Assim, a palavra classe, no uso que hoje dela fazemos,
corresponde, geralmente, a uma segmentação econômica
da sociedade. O fator econômico por excelência, segundo o
qual classificamos as classes, é a sua forma de participação
na produção, e esta é uma das heranças definitivas dos
ensinamentos de Marx à sociologia moderna.
Classificam-se esses segmentos sociais (as classes) de
acordo com a modalidade de sua participação na produção.
Note-se que essa modalidade de participação gera fatores
qualitativos e fatores quantitativos, que imediatamente
vão influir em toda a conduta social dos indivíduos que
compõem a classe.
Dessa forma, se a classe participa da produção de um
determinado modo, os bens econômicos vêm ter às suas
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mãos de um modo correspondente. Se a classe participa da
produção, como detentora dos bens de produção, o produto
do trabalho econômico dessa sociedade vem ter às suas
mãos, sob a forma de lucro. Se ela participa da produção,
como prestadora de trabalhos, vem ter às suas mãos sob
a forma de salário e ainda pode vir sob a forma de renda,
quando ela, sem participar diretamente da produção,
do comum da produção, dispõe, entretanto, do controle
econômico de determinados bens, utilizados por outros.
Tudo isso determina a conduta social da classe, a
posição dos seus interesses na sociedade em que ela se
encontra. Podemos dizer que, entretanto, não é possível
atingir uma apreciação da conduta social das classes, sem
estabelecer certas subdivisões entre elas, decorrentes
ou do nível de sua participação nos bens econômicos
produzidos, ou da modalidade específica de cooperação,
que a classe tem na produção desses bens.
Uma divisão que, por exemplo, se impõe é a divisão
em classe alta, média e baixa ou popular. Essa divisão
corresponde, de maneira muito grosseira, à ideia de uma
classe proprietária de bens de produção, de uma classe
proprietária de bens de consumo ou de altos salários e
de uma classe remunerada através de salários comuns. A
conduta social dessas três classes difere necessariamente
de maneira profunda. A classe proprietária de bens
de produção apresenta, na sua conduta social, uma
característica tão constante, tão homogênea, que hoje se
prefere denominá-la, simplesmente, classe produtora, por
oposição à classe que vive de salários ou de rendas, que
hoje se costuma denominar classe consumidora. Não que
esta não produza; produz como a primeira, e a primeira
consome como a segunda. Mas é que, na conduta social da
primeira, a participação no processo produtivo representa
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uma motivação mais imperiosa do que os seus interesses de
consumidora. Enquanto que, na segunda, os seus interesses
de consumidora prevalecem sobre os interesses que podem
ter naquele desenvolvimento e na manutenção da produção coletiva. Portanto, a oposição (classes produtoras e
classes consumidoras) não significa que haja uma classe
que só produz e outra que só consome; significa que há
uma classe em que os problemas da produção prevalecem
e motivam a conduta social e há uma classe em que os
problemas do consumo prevalecem e motivam também a
conduta social e coletiva.
Ainda dentro de qualquer uma das classes sociais,
encontramos diferenciações de alto interesse sociológico,
decorrentes do tipo de sua ocupação profissional. Assim,
por exemplo, nas classes produtoras, constitui uma
diferenciação importante saber se a classe é agrária ou
industrial, isto é, se os bens de produção, controlados
por determinado grupo desta classe, são bens industriais,
destinados à produção manufatureira etc. ou o solo.
A conduta social de cada uma dessas subdivisões da
classe proprietária de bens de produção reflete as diversas
motivações dos seus problemas; e a própria diferenciação,
em classes urbanas e classes rurais, gera uma conduta
diversa em cada um desses agrupamentos.

***
A divisão da sociedade em estamentos é muitas vezes
de grande importância, mas vai nos interessar menos,
dentro dos limites restritos em que nos devemos conter.
Weber salienta que assim como a diferenciação em classes
decorre essencialmente da participação dos indivíduos
na produção, a diferenciação em estamentos decorre de
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certos tipos de participação no consumo. Podemos dizer
que a divisão estamental das sociedades é essencialmente
uma divisão baseada no nível de vida, no tipo de vida dos
indivíduos.
Assim, podemos encontrar unidos no mesmo
estamento indivíduos da classe proprietária de bens de
produção e assalariados, bastando para isso, que pelo seu
tipo de vida, pela sua participação no consumo dos bens,
eles tenham a mesma forma de atividade.
Os tipos estamentais são, em geral, tipos que
tendem a representar, na sociedade, um grande fator
de interpenetração entre as classes. Um exemplo típico
de estamento, nós temos no que se chama a classe
mundana, isto é, uma classe constituída por indivíduos que
economicamente se classificam nas classes mais diversas,
mas que têm como traço comum a convivência esta mental,
isto é, um determinado tipo de vida, um determinado tipo
de convivência intensa, em torno dos mesmos hábitos, em
torno de um mesmo padrão de valores.
É sabido que a classificação estamental corresponde
intimamente a essas ideias que nós denominamos, em
sentido impróprio, ideias de clã, quer dizer, preconceitos,
expressões verbais, hábitos mentais, características de um
grupo, características de uma roda e que fazem com que os
indivíduos que a ela pertencem, muitas vezes, se conduzam
completamente fora do que seria a sua mentalidade de
classe. O estamento, neste sentido, prepondera sobre a
mentalidade de classe e motiva um tipo de conduta social,
às vezes, totalmente discordante da posição econômica do
indivíduo nas sociedades.

***
Desde o momento em que concebemos as sociedades
como divididas em segmentos dessa natureza - insistimos
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em dizer que esta análise de segmentos poderia ir muito
mais longe - nós compreendemos que a elaboração do
Poder Político, do Poder Autoridade, dentro do grupo
social, resulta de uma interação de todas essas classes
e estamentos, uns sobre os outros. Todas as classes
dispõem dos seus meios próprios de domínio. Meios de
domínio econômicos - classes que dispõem de controles
econômicos eficazes procuram, por meio deles, imprimir
a predominância dos seus interesses na sociedade.
Meios culturais - classes economicamente débeis, mas
culturalmente muito aparelhadas conseguem exercer, sobre
a sociedade, um controle muitas vezes superior ao que
classes economicamente mais robustas alcançam.
Pelo fato de já ter ocupado uma determinada soma
de Poder Político, o homem continua a dispor de uma força
residual, que lhe permite exercer uma ação de comando
sobre as demais classes e sobre a sociedade.
Esta não é, aliás, senão a definição do que se
costuma chamar política profissional. Político profissional
é aquele que, sem ter um fundamento econômico, nem
fundamento social para dispor de uma parcela de comando
da sociedade, mantém, entretanto, a sua participação
nesse comando, graças aos resíduos das posições políticas
ocupadas anteriormente, isto é, graças a uma conservação
esta mental. Tendo pertencido à atividade política, conservase no estamento e, pelas suas relações de grupo, mantém
uma participação ativa na formação do Poder. Quando uma
classe política dirigente vive exclusivamente da sua posição
residual estamental, podemos dizer que se profissionalizou
por completo, isto é, que ela deixou de encontrar raízes na
sociedade de onde sai e que conserva o seu poder apenas
pela incapacidade de as demais classes organizarem um
novo time político dirigente.
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Mas a verdade é que toda estruturação de Poder
nada mais é do que a dinâmica dessas classes e estamentos.
Deve-se, ainda aí, a Marx e a Engels, no seu livro sobre as
origens da Família e do Estado, a concepção mais radical
do Estado, como um produto do conflito de interesses de
classes, dentro da sociedade. A concepção marxista do
Estado leva à observação desse fato, dessas modalidades
de inter-relação, a um esquematismo rígido, traduzindo a
própria essência do Estado, exclusivamente no conflito de
classes, em sua forma mais radical, que é o conflito entre
a classe proprietária dos bens de produção e a classe
do assalariado. Daí a impossibilidade, para o marxismo,
de conceber, numa forma de sociedade isenta de luta de
classes, uma sobrevivência do Estado.
A abolição do Estado, na última etapa do comunismo,
depois de vencido o período de transição de ditadura do
proletariado, não pode deixar de ser uma decorrência da
concepção marxista e Ieninista, de que o Estado nada mais
é do que a fórmula jurídico-política, através da qual a classe
proprietária dos bens de produção consegue motivar, de
um modo permanente, o seu tipo de opressão sobre a
classe assalariada.
Dentro de uma concepção que, pelo contrário, veja
o Estado como um resultado de entrechoque contínuo de
todas as classes e estamentos que se formam na sociedade,
é difícil conceber o desaparecimento do Estado, como uma
etapa final de qualquer processo evolutivo. O provável é
que, pelo contrário, o Estado represente sempre uma
fórmula de equilíbrio e de compensação entre os deslocamentos de Poder que se vão operando entre as classes,
à medida que cada uma delas acumula um determinado
coeficiente de Poder e tende a preponderar sobre as
outras, nesse equilíbrio instável que continuamente
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se processa. O Estado se apresenta, então, com uma
superestrutura jurídica destinada a conter esse conflito,
a conter essas reações recíprocas, a dar-lhes disciplina,
cedendo, naturalmente, em sua superestrutura, em
suas fórmulas constitutivas, à medida que determinados
interesses consigam avantajar-se aos outros e impor-lhes
os seus interesses vitais, as suas ideologias.

FONTES DO PODER
Essa ideia de que determinadas classes ou segmentos
da sociedade desempenham um papel preponderante
na construção do Poder, isto é, na investidura dos órgãos
dirigentes, nos permite fazer uma distinção entre fontes
reais e fontes formais do Poder, frequentemente esquecida
pelos que interpretam a estrutura do Estado de um ponto
de vista exclusivamente jurídico. Na análise jurídica do
Estado moderno, avulta o tratamento das fontes formais.
Desde que nós consideremos o Estado, não de um ponto
de vista exclusivamente jurídico, mas de um ponto de vista
sociológico, nós nos damos conta de que, muitas vezes,
poderíamos mesmo dizer que, quase sempre, essas fontes
formais, de onde o Poder deriva, não coincidem com as
suas fontes reais. Elas operam juridicamente, mas sob um
impulso, sob a motivação, sob o comando de outras partes
da sociedade, onde o Poder se acha como que armazenado.
Há classes, há segmentos da sociedade, que são verdadeiras
rochas armazenadoras do Poder. Ali, é que nós encontramos
as reservas de autoridade, que são periodicamente
delegadas a órgãos dirigentes, permitindo que o Estado
atinja o seu funcionamento e os seus fins.
Uma organização de Estado apresenta, talvez, o
máximo em seu rendimento jurídico social, quando há,
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entre as fontes reais e as fontes formais, senão uma perfeita
identidade, pelo menos uma grande adequação.
O completo desencontro entre as fontes reais e as
fontes formais determina as chamadas crises institucionais.
As instituições não funcionam. Sente-se a insinceridade do
mecanismo do Estado. Todo o edifício do Poder Público,
em sua aparência jurídica, revela a falta de conteúdo,
pelo completo desencontro dos seus órgãos com aquilo
que na sociedade efetivamente gera o Poder. Essas crises
institucionais, às vezes, assumem grandes proporções e se
resolvem ou catastroficamente, por meio de revoluções que
liquidam as instituições, que dão origem a novos tipos de
Poder que, gradualmente, se vão institucionalizando, ou
então graças a grandes processos políticos de transformação
da superestrutura. Algumas vezes esse processo de
transformação é devido a uma parte da sociedade dotada
de qualidades de liderança para tomar em suas mãos o
Poder e operar as necessárias modificações, ou, então, à
ação efetiva do homem de Estado; em qualquer dos casos,
sem uma ruptura, pelo menos completa, da legalidade.

***
O exemplo mais notável que podemos apontar,
historicamente, de uma crise institucional resolvida pela
ação do homem de Estado é a mudança de estrutura do
Estado romano sob a ação de Augusto. É sabido que, nos
últimos tempos da República, o Estado romano apresentava
um desses casos típicos de completo desajustamento, entre
as fontes formais do poder e as suas fontes reais.
O Estado estendera a sua dominação a um grande
número de territórios. Os interesses econômicos do Estado
já não eram mais os interesses de uma cidade dominando
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uma pequena área provincial, eram realmente os interesses
de uma grande constelação de comunidades políticas, todas
elas ligadas por um sistema comercial, por um sistema
de interdependência. E ao mesmo tempo em que isso se
passava, a força mantenedora daquela constelação em
equilíbrio não podia deixar de ser a rocha armazenadora
de um grande Poder que, entretanto, não tinha nenhuma
tradução institucional no quadro das fontes formais do
Poder.
Essa fonte real era o Exército, pois que de sua ação
dependia, naquele momento, a manutenção da constelação
imperial. Contudo, as instituições continuavam a ser as de
um Estado-Cidade. O resultado era a crise completa das
instituições, a subserviência do Senado aos generais, isto
é, o militarismo e a demagogia, a facilidade com que o
povo encontrava pelo princípio carismático, os seus chefes.
O aparecimento do princípio carismático corresponde às
instituições que funcionam no vazio; é uma crise específica
dos desajustamentos entre as fontes formais e as fontes
reais. E o militarismo, no caso, traduzia o despojamento de
autoridade dos órgãos formalmente legítimos, diante dos
órgãos realmente idôneos.
A capacidade de Augusto foi a de superar essa crise,
fundando, sobre novas bases, o poder civil. Augusto foi,
realmente, quem liquidou o militarismo. E liquidou-o como?
Dando uma posição ao Exército nos quadros institucionais
e permitindo que aquela fonte real do poder, que agia
independentemente dos quadros institucionais, passasse a
ser uma superestrutura, por meio da qual a sua influência
chegava, dentro de uma proporção adequada, aos centros
de decisão. E ele próprio, revestindo-se da tribunicia
potestas, assumiu, de fato, o direito de controlar o Senado,
constituindo-se numa investidura à demagogia. Ao mesmo
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tempo em que, fundando a religião do imperador, isto é,
fazendo da personalidade do imperador o objeto de um
culto, encontrou, para a sua autoridade, um denominador
comum a todos os territórios congregados no Império. Ao
que, como é evidente, o pálido culto cívico em que consistia
a religião romana era de tudo estritamente municipal e
não poderia uni-los dentro de um mesmo sistema de ideias
comuns.
Isto se encontrou na divinização do imperador. Augusto
salvou, assim, sobre uma base institucional, o Estado, no
momento em que se proclamara a crise das instituições e
que o curto governo de Cesar não fora capaz de superar, já
que Cesar representava, realmente, o apogeu da crise, sem os
preliminares de suas soluções. Esse exemplo histórico é útil,
porque nos dá uma ideia de jogo macroscópico da crise entre
as fontes reais e as fontes do Poder.
Note-se, entretanto, que, não considerando o processo histórico dessa grandeza, nós podemos encontrar
muitos exemplos, na distinção entre as fontes reais e as
fontes formais, dentro da estrutura do Estado Moderno,
dentro dos tipos de funcionamento das instituições de que
somos testemunhas. Vale a pena, descendo a exemplos que
não oferecem tão amplo panorama demonstrativo, observar
o modo por que, dentro de um Estado, o jogo entre as
fontes reais e as fontes formais do poder opera-se, algumas
vezes, através de expedientes, que, moralmente, não são
aprovados, mas que a ética política acaba por sancionar,
pela sua perfeita correspondência aos objetivos que os reais
detentores do poder têm em mira.

***
Um exemplo que não pode deixar de nos interessar
é o da própria sociedade brasileira, no fim do século XIX e
começo do século XX.
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A quem estuda a sociedade brasileira daquela época,
não pode deixar de surpreender, imediatamente, a clara
diferenciação entre as fontes reais e as fontes formais
do poder na época. A fonte real do poder, na sociedade
brasileira, do fim do século XIX e do começo do século
XX, era indiscutivelmente a classe agrária, isto é, a classe
proprietária dos bens de produção, que desempenhava
papel decisivo na estrutura econômica, por intermédio da
qual se mantinha a sociedade. Era a classe produtora dos
bens de exportação, cuja venda ao exterior possibilitava a
manutenção do nível de vida, tanto do Estado, quanto dos
particulares.
A classe agrária brasileira representava uma pequena
minoria, detentora efetiva do poder real. Entretanto, a fonte
formal do poder, pela construção da democracia brasileira,
sobre a base das doutrinas de sufrágio, era o eleitorado,
eram as massas populares. Somente a técnica eleitoral da
época permitia à classe agrária conservar, através do jogo
das instituições formais, a manutenção de seu predomínio.
Praticamente, era uma eleição de censo alto. Não se dizia
que apenas determinados indivíduos eram dotados de
poder de voto e que somente eles contribuíam com seu
pronunciamento, para a construção do poder público, mas
era o que se passava na realidade, por meio de um sistema
eleitoral, que assegurava um extraordinário predomínio dos
chefes locais, cada um deles ligado aos interesses da classe
agrária de sua região.
A divisão territorial do eleitorado, correspondente
aos interesses da classe agrária, o sistema das chefias
locais, confiado aos interesses da classe agrária, e a
própria flexibilidade do sistema eleitoral, facilitando o que
se chamou no jargão político da época a eleição de bico
de pena, tudo isso, nada mais era do que uma técnica de
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dominação da classe agrária, graças à qual ela mantinha o
seu predomínio no Poder. Note-se que a única interrupção
do controle da classe agrária sobre a vida brasileira ocorre
na Proclamação da República. Mas essa interrupção é
sempre destruída pelas voltas da classe agrária ao poder,
com os grandes Presidentes do café e a reforma Campos
Sales. É a reforma eleitoral de Campos Sales, isto é, seu
mecanismo eleitoral, que garantiu, durante uma sucessão
de quadriênios, a manutenção da oligarquia.
Isso quer dizer que a classe agrária nunca realizou
outra técnica senão a técnica eleitoral flexível, que permitia
obter um governo altamente representativo, mas altamente
representativo em relação às fontes reais do poder.

***
Desejaria multiplicar um pouco os exemplos para que
pudéssemos ver, através do exame da democracia inglesa,
da ditadura soviética e das repúblicas americanas, o modo
pelo qual se processa essa estruturação das fontes em reais
e formais. Mas o tempo não o permite, de modo que vou
limitar-me a uma pequena consideração sobre um aspecto,
que me parece de grande interesse para nós. É o que diz
respeito às repúblicas americanas.
Uma característica da acumulação de poder, nas
repúblicas americanas, é que ali se apresentam duas rochas
armazenadoras do Poder, isto é, a classe proprietária dos
bens de produção e o Exército.
O papel do Exército no funcionamento do Estado, nas
repúblicas americanas, é completamente diverso do papel
que ele desempenha em outros tipos de sociedade que
nós observamos, em diferentes áreas europeias, e mesmo
asiáticas.
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Ali o Exército se apresenta de duas formas. Podemos
considerar um primeiro grupo de países e um segundo. É
curioso observar que este papel é quase sempre do Exército
e não da classe militar no seu conjunto, embora uma
participação maior ou menor dos demais ramos da classe
militar se verifique sempre. A participação na elaboração
propriamente do Poder Público tem sido nas repúblicas
americanas, quase sempre, uma situação específica do
Exército.
No primeiro grupo, nós encontramos os países onde
o Exército desempenha um papel direto na constituição
da autoridade política. Ele intervém, frequentemente,
como órgão imediato de constituição do órgão dirigente.
A transmissão do Poder, entre a fonte real do poder e
o órgão dirigente que vai exercer sua autoridade sobre
o país, se faz, digamos, num só tempo. Essas reiteradas
intervenções assumem como sabemos, quase sempre,
um caráter revolucionário, ou de revolução, pelo emprego
da violência efetiva, da vis-effectiva; ou pelo emprego da
vis-compulsiva, isto é, pelos pronunciamentos.
Essas duas formas de exercício do Poder geram
a constituição do órgão dirigente e suas renovações
frequentes.
É curioso observar que isso só sucede no país onde o
Exército não logrou um alto grau de burocratização.
Como toda instituição social, o Exército passa,
dentro de seu destino de grupo, pelos mesmos fenômenos
de constituição do poder Carismático, Burocrático ou
Tradicional. Todos nós conhecemos os Exércitos, em
que o poder Tradicional se traduz no predomínio de
uma determinada casta militar, que continuamente é a
detentora da chefia, dentro daquele grupo.
167

Poder Nacional, Cultura Política e Paz Mundial

E conhecemos os Exércitos Carismáticos de que são
exemplos esses exércitos que exercem uma função mais
imediata na constituição do Poder.
São os exércitos em que ainda se verifica, com
frequência, a chefia de fortuna. Um chefe de fortuna
consegue pelo seu poder Carismático empolgar o
Exército e usá-lo ao sabor das motivações políticas. Isso é
característico de todas as repúblicas americanas, onde os
exércitos ainda não entraram em quadros institucionais.
À medida que o Exército entra em quadros institucionais
(para usarmos a expressão de acordo), à medida que
ele se burocratiza, perde aquele papel de constituição
direta de autoridade e passa a exercer um papel político
potencial. Não desaparece a sua influência na vida política
dessas repúblicas, mas o seu papel se torna estritamente
potencial e quase que poderíamos dizer que se torna
fiscal do sistema, no sentido de que suas intervenções só
se fazem sentir nos momentos de ruptura das instituições,
nos momentos de crise institucional.
A crise institucional conduz ao pronunciamento do
Exército, como numa estrutura que cede em suas partes
superiores Uma estrutura mais rígida, que se mantém,
intervém pelo dinamismo natural de sua constituição,
para restabelecer o equilíbrio em crises momentâneas.
Essa evolução política é uma evolução política muito
característica dos países americanos. E é, sem dúvida
alguma, uma evolução muito característica do nosso país.
Talvez não se possa compreender bem esse papel político
do Exército, pelo menos no que diz respeito ao nosso caso,
sem explorarmos um pouco o assunto. E desejamos chamar
a atenção dos senhores, embora infelizmente não possa
fazê-lo com o desenvolvimento que a matéria requer, para
o seguinte ponto: o Exército Brasileiro, a classe militar no
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seu conjunto, mas principalmente o Exército, tem o seu
comportamento, na sociedade brasileira, em grande parte
influenciado pela profunda coincidência estrutural entre o
Exército e a classe média.
Faz parte da formação brasileira, faz parte das próprias
origens da instituição militar entre nós, um curioso divórcio
entre a classe agrária, que rege a vida política do país, como
sua principal fonte real do poder, e a formação do Exército
nos últimos decênios da monarquia, dentro de quadros
institucionais permanentes.
Os decênios finais da monarquia, os anos 70 e
os 80 do século XIX, assistiram, entre nós, à floração de
uma classe média, que até então não existia no país. Não
surgiu como classe média robusta, tendo a característica
por excelência da classe média, que é a propriedade de
bens de consumo, porque a classe média em geral não é
proprietária de bens de produção, mas é proprietária de
bens de consumo, proprietária de casa própria, proprietária
de bens relacionados diretamente com sua vida.
Surgiu, entretanto, como uma classe urbana, empreendedora, orientada por determinados interesses
industriosos; deve-se a ela, a criação das primeiras iniciativas
industriais do país e as primeiras atividades que não se
enquadravam rigidamente no esquema da sociedade agrária
e exportadora de bens de produtos primários, nos anos
que antecederam de perto a Proclamação da República.
Essa classe média, alimentada inclusive por correntes
estrangeiras e também desenvolvida sob a influência
de outros fatores que, naquela época, se fizeram sentir
no país, não poderia ter, sobre a vida brasileira, a menor
influência, nem desempenhar algum papel construtivo no
Estado brasileiro, se não tivesse encontrado uma expressão
institucional imediata, na formação do Exército Nacional.
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O Exército e a monarquia não se entenderam, porque
o Exército e a classe agrária também não se entenderam.
A classe agrária não contribuiu para a formação dos
quadros do Exército Brasileiro, como sucedeu em outros
países onde se desenvolveram tipos de classes militares
estritamente aristocráticas. Pelo contrário, entre nós, foi
a classe média que deu uma grande contribuição humana
para a formação dos quadros militares. E permitiu, assim,
que se constituísse sem impedimento social, independente
por completo, em sua formação cultural e em seus
interesses econômicos, do quadro institucional do Estado
que desaparecia. O Exército não se solidarizou com a
monarquia, como o Exército não se solidarizou com a Igreja,
como o Exército não se solidarizou com nenhuma daquelas
atividades ou daqueles moldes institucionais, que eram
característicos do Estado monárquico. O Exército obteve,
nos primeiros anos 70, a sua formação educacional própria;
criou os seus centros próprios de educação, separando-se
dos centros educacionais onde se formava a juventude da
classe agrária, que eram as Faculdades de Direito.
O Exército encontrou as suas motivações ideológicas
nas ideias que eram revolucionárias para a época. E, por
conseguinte, pôde modelar o movimento republicano,
rigorosamente, como um movimento de libertação da classe
média e de um novo espírito progressista, que, naquela
época, começava a se delinear no país.
Isso pôde ser sentido logo no início da administração
republicana, e a administração republicana, violentamente
inflacionária, foi toda ela uma administração de classe
média. Toda ela uma administração de abertura de
novas possibilidades e de expansionismo artificial para a
sociedade, inclusive, nos recursos extremos de que lançou
mão, desviando os financiamentos tradicionais da classe
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agrana Como se recordam, a monarquia desapareceu
numa era de grande penúria de numerário, para encaminhar
os novos recursos engendrados pelos novos planos de
emissão para as iniciativas novas, para os empreendimentos
desenquadrados daquele primitivo quadro social que
desaparecia.
Esta coincidência, entre a formação do Exército
e a ascensão da classe média no país, fez com que,
realmente, o papel permanente do Exército na evolução
do regime democrático brasileiro tivesse este caráter que
lhe é constante, de organismo tendente à destruição de
privilégios, e que é uma característica profundamente
esporádica, dentro do funcionamento das classes militares
em geral, pois as classes militares em geral pertencem ao
que há de mais conservador na estrutura de uma sociedade.
E, portanto, entre nós, as classes militares pertencem não ao
que há de mais conservador, mas, pelo contrário, ao que há
de corretivo no mecanismo conservador da sociedade, pela
sua intensificação de mentalidade como uso imperativo da
classe média.

A ESTRUTURA DO ESTADO DITATORIAL E A ESTRUTURA DO
ESTADO DEMOCRÁTICO
A diferença entre essas duas estruturas tem sido
procurada sob muitos ângulos e por muitos autores. Era
minha intenção expor a doutrina do Estado ditatorial, como
Estado de transição, tal como a apresentou Lenine, no seu
livro O Estado e a revolução. E mostrar as caracterizações
do Estado democrático, como nós a vemos, por exemplo,
na obra de Schumpeter sobre o capitalismo e a democracia.
Mas, vamos diretamente à nota diferencial que
propomos. Em primeiro lugar, todos os esforços feitos para
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caracterização do Estado Democrático vêm sempre ao ponto
de partida da Constituição do Poder Democrático. A ideia
de que o poder democrático se constitui por um sistema de
livre competição, assegurado através de um mecanismo,
que é o mecanismo eleitoral do Estado, parece estar na
base da maioria das opiniões, no que diz respeito à oposição
entre o Estado Ditatorial e o Estado Democrático.
Desse modo, o Estado Ditatorial se apresenta, quase
sempre, sob uma forma de autoridade usurpada. O Estado
Democrático apresenta-se como uma forma de autoridade
constituída através de uma concepção entre os governados.
Essa colocação, que serviu durante muito tempo
de critério discriminativo, pode hoje ser considerada
imprestável. É imprestável, em primeiro lugar, porque
não é exato que o Estado Ditatorial tenha suas raízes na
usurpação. O Poder legitima-se sempre através de um
sistema de derivação. Devido à solução de continuidade,
a autoridade seguinte é que pode ser considerada uma
autoridade de fato. Sua legitimação faz-se a posteriori.
Ora, as mais típicas ditaduras do nosso tempo foram
estabelecidas por processos legítimos. A ditadura hitlerista
resultou da competição eleitoral. Daí em diante, a máquina
do Estado, já estando a serviço do poder dirigente, não
precisou, para transformar o Estado, de operar soluções
de continuidade na cadeia das derivações. De modo que
não é na origem do poder que nós devemos encontrar o
critério diferenciador, mas precisamente no modo como
ele funciona. Da mesma maneira que um Estado pode se
estabelecer por um processo de usurpação e construir uma
estrutura democrática, também pode estabelecer-se por um
processo legítimo e competitivo e fixar-se numa estrutura
ditatorial.
A melhor conceituação neste ponto, nós só podemos
obter, partindo da ideia de que o Estado, para atingir os seus
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fins, promove duas ordens de iniciativas: iniciativa do próprio Estado, que nós podemos denominar, simplesmente,
ação governamental; e iniciativa dos indivíduos e dos grupos, que se movem dentro do Estado, que podemos chamar
ação individual.
A ação individual desenvolve-se nos quadros sistemáticos do Estado, contra a ação do Estado e se desenvolve,
dentro também desses quadros, com o que ele autolimita o
seu Poder.
Surge, porém, necessariamente, na economia de qualquer Estado, o conflito possível entre a ação governamental
e a ação individual. Se os fins da coletividade política se
perseguem, através de ações de indivíduos e de ações
do Poder Público, é frequente, é natural, é inevitável
que, algumas vezes, entre a ação dos indivíduos e a ação
governamental, exista um antagonismo. Qual a técnica de
superação desse antagonismo, pois que esse antagonismo
necessariamente tem de ser superado? É aí que nós vamos
encontrar a diferença conceituai profunda, entre a estrutura
democrática e a ditatorial.
No regime democrático, toda a construção do edifício
do Estado obedece ao propósito de encontrar uma técnica
para proteger eventualmente o indivíduo contra o seu
governo.
A possibilidade de que no conflito, entre a ação
individual e a ação governamental, o interesse a prevalecer
seja do indivíduo, deixa antever a necessidade de protegêla contra o eventual predomínio da ação governamental
sobre ele. As técnicas com as quais se procura atingir
esse resultado variam. Podem ser mais eficazes ou menos
eficazes; quando forem muito pouco eficazes, diremos que
o contingente democrático naquele regime é baixo; quando
forem muito eficazes, diremos que é mais elevado. Mas, em
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primeiro lugar, alinhemos a própria doutrina da divisão de
Poderes, que, pelo que vemos no programa, os senhores já
tiveram ocasião de examinar neste ciclo.
A doutrina da divisão de Poderes nada mais é do que
uma técnica para proteger a ação individual, perante a ação
governamental, em determinados casos. Para isso, divide a
ação governamental, especializando-a para que ela própria
tenha, na sua economia interna, um sistema de controle.
As ações, os habeas-corpus, os mandados de segurança,
os remédios judiciários, são técnicas democráticas
para proteger a esfera de ação individual frente à ação
governamental.
A criação de um Poder Judiciário estável, colocado em
condições de invulnerabilidade no quadro das instituições, é
outra técnica democrática para proteger o indivíduo contra
a ação governamental.
E, finalmente, a obra-prima do sistema é a própria
existência de uma declaração de direitos, isto é, o próprio
fato de o Estado incorporar a afirmação de uma área dos
direitos individuais intransponíveis.
Com todos esses instrumentos jurídicos, o que se
procura é dar à ação individual uma eventual proteção
contra a ação do governo, devido à possibilidade de que
a ação do governo não promova efetivamente o bem
individual e social.
A técnica totalitária repousa, neste ponto específico,
sobre o princípio oposto. Sobre o princípio de que nada
protege melhor o interesse do indivíduo do que a ação
governamental. A ação governamental, pelo modo por
que ela é estruturada, pelos motivos que a inspiram, pelas
raízes do Poder Público, constitui, dentro de uma concepção
totalitária do Estado, a melhor e a mais eficiente proteção
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que se possa dar aos interesses individuais. Pretender que
o interesse individual possa ter uma defesa própria contra
a ação governamental é uma contradição no objeto, quer
dizer, é conceituar alguma coisa que não se pode conceber,
a não ser pela prévia alteração de todas as premissas desse
raciocínio.
Não há, por conseguinte, no chamado totalitarismo,
um abuso de autoridade no sentido vulgar da palavra, no
sentido valorativo dela. Não. Existe uma conceituação
sincera do governo: a de que a estrutura de governo é um
modo eficaz de proteger os interesses individuais e sociais e
que, por conseguinte, toda atribuição de um ato de poder a
um indivíduo, para lutar contra um Estado, longe de vir em
favor desse indivíduo, vem contra os seus interesses últimos.
Este é o ponto conceituai, em que, a meu ver, podemos
fazer, com uma nitidez maior e com maior honestidade, a
oposição entre as duas estruturas de governo.
Houvesse mais tempo e iríamos tentar, através de
exemplos mais numerosos, envolver as consequências
dessa oposição, mostrando em que ponto ela prova a sua
validade.
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INTERPRETAÇÃO DA REALIDADE
BRASILEIRA*- 1955
INTRODUÇÃO
Ao receber o convite da direção desta Escola para
realizar uma conferência apresentando uma interpretação da
realidade brasileira, confesso que meu primeiro movimento
foi o de recuo. Em primeiro lugar, porque não custa crer
que algum estudioso tenha, sobre tema tão complexo,
conclusões definitivas. Em segundo lugar, porque, no meu
caso particular, ainda não me ocorrera uma tentativa de
reduzir à síntese as reflexões sobre ele, que muitas vezes
tenho apresentado parcialmente, inclusive nesta Escola.
Mas confesso que, familiarizado como estou com
este auditório, ao qual tantas vezes tenho tido a coragem
de apresentar reflexões inconclusas, achei que não haveria
mal em submeter-lhe, uma vez mais, algumas tentativas
de conceitos, com o propósito de receber mesmo, deste
contato e desta oportunidade, sugestões construtivas
que me permitissem amadurecer mais depressa aquelas
reflexões.
São, portanto, reflexões in fieri as que apresento, sem
a pretensão de que elas contenham nada de comprovado e
definitivo, mas apenas algumas ideias em caminho, ideias
que espero um dia reduzir à síntese mais válida.

***
O ponto de partida de qualquer reflexão sobre a
realidade brasileira parece-me ser uma investigação do
*Texto inacabado. Conferência proferida em 18 de agosto de 1965.
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objetivo, a que tem sido endereçada até hoje, consciente
ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, à
experiência de civilização realizada em nosso meio. Tanto
a América inglesa como a América espanhola e a América
portuguesa parecem ter estado empenhadas, desde a época
da colonização, numa grande experiência -a experiência da
transplantação da Civilização Ocidental.
A civilização ocidental, tal como se constituíra na
Idade Média e no Renascimento, foi transplantada para este
hemisfério por um esforço colonizador deliberado, que se
comunicou aos povos e continuou a orientá-los depois que
alcançaram a independência política. Esse objetivo tornouse a nota mais geral e permanente com que podemos
caracterizar essa civilização.
No tocante à América portuguesa, porém, bem como
no tocante a uma grande parte da América espanhola, essa
experiência adquiriu uma característica especial: o fim
proposto apresentou-se como tentativa de implantação
da civilização ocidental dos trópicos. Esta peculiaridade do
meio- onde ia ser experimentado aquele sistema de ideias
e de normas étnicas e técnicas - não podia deixar de ter
um papel determinante no esforço de implantação daquela
civilização, criando estimulas e condicionando respostas, de
que dependeram os sucessos e insucessos da experiência
conduzida.

***
Implantar uma civilização é, em primeiro lugar,
adotar uma atitude em face do universo. As civilizações se
distinguem umas das outras por um cabedal de instituições,
de normas técnicas, de princípios morais e complexos
de conduta, que variam entre elas. Remontando ao
funcionamento dessas normas e princípios, deparamos com
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uma atitude fundamental em face do universo, que parece
ser o ponto de onde decorrem, ou pelo menos onde se
unem, todas as outras manifestações mais particulares. A
essa atitude fundamental ligam-se uma ética e uma técnica,
isto é, um sistema de controle do homem, da natureza
humana em sua subjetividade e um sistema de controle
do meio exterior, do meio físico, posto, em todas as suas
manifestações, a serviço do homem e da sociedade.

***
Adotar a atitude da civilização ocidental em face do
universo parece ser uma tendência geral, característica
do mundo na época contemporânea. O mundo se acha
em processo de ocidentalização. A civilização ocidental,
por toda parte, transbordou dos seus limites geográficos
e históricos; as comunidades de fundamento cultural
mais diverso parecem todas empenhadas em assimilar a
civilização ocidental, na totalidade ou em alguns de seus
aspectos.
No que diz respeito às grandes comunidades da Ásia e a
certas comunidades culturalmente mais definidas da África,
o processo de ocidentalização oferece uma característica
especial. Ali, pré-existia uma cultura, ali já se constituíra
multissecularmente uma civilização, com a necessária
premissa de uma atitude já estabelecida em face do universo,
e o processo de ocidentalização tem sido conduzido com o
esforço maior ou menor, mais ou menos generalizado, de
preservar a cultura anterior.
Daí, a ocidentalização nas grandes comunidades
do Oriente tomar principalmente um caráter de absorção
da técnica ocidental, sem comprometer a atitude préexistente daquelas civilizações em face do universo e a
ética correspondente. Absorver a técnica do Ocidente,
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conservando a ética do Oriente. Manejar os instrumentos
com que o Ocidente domina a natureza, sem perder os
instrumentos com que o Oriente domina a própria natureza
humana em sua objetividade; tal vem sendo, para um grande
número de comunidades asiáticas, o problema político e
cultural a que têm sido dadas soluções, ora mais, ora menos
satisfatórias.
O que é curioso é que, dentro mesmo dos países
ocidentais, podemos apontar um movimento que, à falta
de melhor termo, podemos chamar de reocidentalização.
Dentro do Ocidente, é sabido que os países anglo-saxões,
notadamente os Estados Unidos da América, levaram mais
adiante do que os outros o avanço da técnica contemporânea. Tal desenvolvimento da técnica, acarretando a modificação inevitável de certos aspectos da atitude filosófica
fundamental e da ética decorrente, marcou, no próprio seio
do Ocidente, uma atração das culturas, que se deixaram
permanecer tecnicamente mais atrasadas, pela cultura dos
países anglo-saxões. De modo que, no próprio Ocidente,
existe um processo de reocidentalização, se assim podemos
dizer, ou melhor, de fixação de determinadas características,
oriundas dos setores mais evoluídos da cultura ocidental e
que vão sendo absorvidas e assimiladas por outros setores,
repetindo a mesma tentativa de incorporar a técnica sem
abdicar, simultaneamente, da ética e da posição metafísica
fundamental.

***
Completamente diferente foi a ocidentalização verificada no hemisfério americano. Esta ocidentalização não é
a ocidentalização tipicamente moderna. Ela se processou
a partir do século XVI, e sua característica essencial foi a
total inexistência de qualquer objetivo de preservação de
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uma cultura anterior. Talvez porque as culturas anteriores
encontradas pelo colonizador fossem culturas débeis, talvez
porque a modalidade de desenvolvimento dessas regiões
tivesse sido, não a importação de uma cultura, mas a
ocupação por uma cultura vinda do exterior, o certo é que a
ocidentalização na América foi deliberadamente a extinção
de uma cultura pré-existente e a implantação de uma cultura
ocidental com todas as suas características.
Se alguma sobrevivência se verificou nas culturas
locais, na nova civilização formada neste hemisfério, essa
sobrevivência foi justamente na parte técnica e não na
parte étnica, no sentido que os sociólogos têm apontado,
de uma sobrevivência de certas técnicas e complexos
materiais rudimentares do indígena, em hábitos sociais do
brasileiro ou do hispano-americano em geral. Sobrevivência
técnica e não sobrevivência étnica, já que, no tocante à
atitude do universo e dos princípios morais compatíveis
e decorrentes, a civilização da América portuguesa, como
da inglesa ou espanhola, endereçou-se deliberadamente
para a implantação da cultura colonizante. Nos nossos
dias, entretanto, a América portuguesa e a espanhola vêm
sofrendo também o seu processo de reocidentalização,
uma vez que elas derivam do Ocidente latino e, portanto, se
acham expostas ao mesmo problema de reassimilação da
técnica contemporânea, que atinge as comunidades latinas
europeias.

***
O objetivo dessas civilizações - a implantação da
cultura ocidental no meio geográfico peculiar onde se
constituíram- poderá ou não ser alcançado de uma maneira
perfeita, conforme:
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- a civilização ocidental revele-se aplicável ao meio
tropical e ao meio racial, isto é, às condições demográficas e
geográficas que se deparam à implantação desejada;
- a sociedade americana revele-se capaz, ou não, de
assimilar os recursos oferecidos pela civilização ocidental,
a ponto de aplicá-los sem inferioridade permanente. Pois a
aplicação dos recursos de uma civilização debaixo de uma
inferioridade temporária é normal, mas a inferioridade
permanente não pode deixar de conduzir, de uma ou
de outra forma, à necessidade de atacar o próprio ponto
fundamental a que esta civilização visa.

***
É este o momento de analisar as características
fundamentais da civilização ocidental, cuja implantação
no novo meio vem sendo o objetivo primordial do esforço
político e social dos brasileiros e em geral dos americanos.
Implantar uma civilização é essencialmente adotar e impor
determinada atitude em face do universo, e desta atitude
deduzir uma ética e de acordo com ela adotar e desenvolver
uma técnica.
Em que consiste essa atitude fundamental em face
do universo que nos parece própria da civilização ocidental,
sobretudo quando a opomos à civilização oriental nos seus
fundamentos, nos seus pontos de partida que são, afinal
de contas, as suas constantes? A civilização ocidental, tal
como a conhecemos, é um produto da união, da fusão
do classicismo greco-romano com o cristianismo e do
desenvolvimento dessas ideias, que se interpenetraram
no fim do mundo helênico e que a partir do século VIII se
definiram com uma crescente coerência, acabando por
criar um sistema moral e uma atitude metafisica de que
participavam as elites e mesmo as classes não intelectuais.
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Essa civilização tem características que naturalmente variam de uma comunidade para outra e, mesmo, de uma
para outra época. Mas alguns traços fundamentais parecem
definir, de modo permanente, o que é e não pode deixar
de ser esta civilização. A primeira dessas características é a
atitude positiva em face do universo (Albert Schweitzer, Les
grands penseurs de 1'/nde).
Compreende-se bem o que seja a atitude positiva em
face do universo, quando se contrapõe esta atitude àquela,
que parece estar na raiz da civilização oriental, ou seja, a
atitude negativa em face do universo. Toda ideia de integral
realização do destino humano, ideia que religiosamente se
exprime na salvação e que no plano humano e social significa
a plena realização do destino de cada um, depende, segundo
o Ocidente, de que o homem intervenha no universo, de que
o aceite como um meio natural e único conveniente para
realização de sua personalidade e plena consumação do seu
destino. Pelo contrário, a ideia básica no Oriente, que guiou
as manifestações primordiais das suas culturas, é a ideia
de que o homem deve se retirar do universo, deve, tanto
quanto possível, superar a fragilidade da condição humana,
fugir às peripécias cósmicas, tornando-se invulnerável a
elas e renunciando à participação neste mundo ilusório,
aparente, onde a atividade do homem espiritualmente
inferior se desenvolve.

***
Daí resultam consequências importantes para a
caracterização da Civilização Ocidental. A primeira é que ela
chega espontaneamente, sem necessidade de um debate
filosófico preliminar, à justificação da procura do bemestar. Procurar o bem-estar do indivíduo e o bem-estar
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da coletividade parece a todos algo que, de tão natural,
de tão evidente, poucos se preocupam em investigar os
fundamentos filosóficos dessa afirmação.
Entretanto, a atitude negativa em face do mundo,
própria de tantas correntes da cultura oriental, procura
exatamente o oposto, procura afirmar a necessidade de uma
ética de privação, de resistência às privações, objeto que em
sua forma mais perfeita se realiza nos seres de exceção, mas
que acaba por impregnar a comunidade.
Daí também vem o extraordinário estímulo que a
civilização ocidental dá à técnica e ao desenvolvimento
econômico, ao contrário do estímulo discreto que a
civilização oriental dispensa a ambos, por não considerá-los
realmente envolvidos na resolução do essencial.

***
Outra característica que se prende a esta é a afirmação
da supremacia do homem sobre o universo. A supremacia
do homem sobre o universo, a sua franca faculdade de
utilização de todos os bens cósmicos, particularmente dos
seres vivos, é própria do homem ocidental, enquanto o
homem oriental se sente inibido diante do universo e muitas
vezes proibido de participar do desfrute de certas riquezas,
pela oposição que encontra entre a sua própria condição e
aquela utilização.
A esta supremacia do homem sobre o universo, o
ocidental ligou a convicção da perecibilidade da alma ou
de que a alma tem um destino estritamente sobrenatural.
Jamais admitiu, porém, que o homem, na sua individualidade
interior, estivesse vinculado para sempre àquele universo
físico de que participa. Pelo contrário, é sabido que a
civilização oriental, sobretudo a partir de um certo tempo,
foi tomada do pânico filosófico da transmigração.
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A conv1cçao de que o homem não consegue se
libertar do meio físico, de que sua alma tem necessidade
de se reencarnar, ideia que nos parece extravagante e
incompreensível, tornou-se uma constante do pensamento
oriental e está na base de muitas religiões e filosofias que
ainda têm extraordinária vitalidade e regem a vida da maior
parte da população do mundo. Essas doutrinas traduzem
o sentimento de inclusão do homem no universo físico, do
qual ele aspira incessantemente a libertar-se.

***
Do mesmo modo, a predominância da vida sobre
a morte, a importância da vida, como único meio de
identificação com o cosmos, é característica do Ocidente.
O Ocidente tem horror à morte e faz da vida um bem
absoluto, condição essencial de todos os outros. Enquanto
muitas doutrinas orientais veem na autodestruição um ato
supremo de aperfeiçoamento espiritual, o Ocidente sempre
mostrou horror à morte voluntária, sempre excluiu o suicídio
do número das soluções eticamente admissíveis e mesmo
nos combates militares não admite a morte deliberada, mas
apenas o aumento indefinido do risco. Ainda agora estamos
assistindo à perplexidade moral do Ocidente diante do
emprego das armas nucleares, não porque estas sejam
tecnicamente mais eficazes do que os meios de destruição
até aqui conhecidos, mas porque elas, segundo a convicção
geral, tornam certa a destruição de todos, em vez de
criarem um simples aumento de risco. Aprovar um método
de extermínio que impõe a morte, e não o risco da morte,
é para a cultura do Ocidente uma quebra de seus valores
fundamentais.
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ÉTICA E TÉCNICA
Dentro desta atitude fundamental em face da vida,
que é a sua atitude afirmativa, o Ocidente elaborou uma
ética e uma técnica. Faz-se a diferença entre a ética e a
técnica dizendo que a ética é o conjunto dos meios com os
quais o homem governa a sua própria natureza, e a técnica,
o conjunto dos meios com que o homem governa o mundo
físico, com que o homem submete a si mesmo a natureza
exterior.
Numa civilização, técnica e ética desempenham papéis
complementares, mas é característico de determinadas
épocas a elevação e aperfeiçoamento da ética e a
estagnação ou decadência da técnica, como é característico
de outras épocas o desenvolvimento da técnica, dos meios
de controle da natureza, sem o desenvolvimento paralelo
da ética, dos meios de controle do homem. A Idade Média
é sempre apresentada como exemplo de uma fase histórica
em que os controles éticos se elevaram, ao mesmo tempo
em que os controles técnicos tinham decaído sensivelmente
em relação à sociedade anterior.
De mesmo modo, os nossos tempos têm sido
apresentados por mais de um pensador, notadamente
por Johan Huizinga, como uma época em que os controles
técnicos se desenvolveram sem que os controles éticos
se desenvolvessem paralelamente e, até pelo contrário,
entrando estes em decadência por falta de fundamentação
filosófica adequada na consciência das elites e das massas.

***
Essa conceituação da ética e da técnica, respectivamente, como controle do homem e controle do mundo
físico, merece, porém, retificação. A verdade é que a ética
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é, sobretudo, o controle subjetivo, ou melhor, o controle
da natureza humana, por meio da consciência. A técnica
é toda a forma de controle objetivo, .de controle que se
alcança sem ser por meio da consciência, o que permite
que o próprio controle do homem seja ao mesmo tempo
procurado através de meios éticos e de meios técnicos.
Um dos esforços típicos da cultura contemporânea
consiste na tentativa de submeter o homem a controles
técnicos, e não a controles éticos. Desde as técnicas especiais, aplicadas em sistemas judiciários, políticos ou não, para
obter a verdade mediante confissões, substituindo a livre
deliberação da consciência por uma ação condicionada ou
estímulo irresistível, até os vários sistemas de propaganda,
que visam obter do homem determinada atitude, ou
conduta, sem prévia elaboração por meio da consciência~
tudo são aplicações da técnica, e não da ética, ao controle
da natureza humana.
E o que há de grave quando submetemos a natureza
humana ao controle técnico e não ao controle ético é que o
controle ético não desaparece, apenas deixa de ser o fator
em virtude do qual determinado indivíduo ou determinada
coletividade se comporta, de certo modo, porque tal
comportamento está pré-determinado pela técnica que
se empregou, mas o emprego dessa técnica, a faculdade
de usá-la, com este ou aquele objetivo, continua a ser um
ato livre de outro indivíduo ou grupo anterior, e este, por
conseguinte, só tem sua própria conduta dependente da
ética, isto é, de uma deliberação que ele toma por si mesmo,
sem haver sido objeto de uma impregnação técnica anterior.
O desenvolvimento das técnicas de controle da
natureza humana, portanto, em última análise, conduz
à transferência da responsabilidade ética para minorias
deliberantes, vale dizer, dirigentes, as quais, pouco a pouco,
se vão tornando as responsáveis por toda a forma de
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controle exercido, seja sobre a natureza humana, seja sobre
a natureza física que a cerca.

***
A supremacia da ética, ou seja, o governo do homem
por meio da consciência pode ser considerado uma constante da civilização ocidental. A civilização ocidental sempre
procurou atribuir, em última análise, a responsabilidade de
toda e qualquer atividade voluntária à consciência. Aquilo
que a consciência delibera, aquilo que a consciência decide
é o ponto final de imputação de qualquer cadeia de causas,
o que estabelece a supremacia da personalidade moral, e
condena aquelas formas de ascese e de obliteração da razão,
de que a consciência oriental se serve com tanta facilidade
para substituir a deliberação moral, por uma forma de ação
intuitiva ou endopática do homem. Por isso, as grandes
correntes religiosas e filosóficas do Oriente, notadamente
da Índia, se mostraram refratárias à elaboração de uma
ética e sua evolução moderna, que tanto tem aproximado o
Oriente e o Ocidente e que tem consistido principalmente na
invasão do pensamento oriental pela preocupação ética, que
o vai empolgando progressivamente. Ética e técnica, numa
sociedade, estão a serviço da resolução dos seus problemas.
Toda sociedade é um organismo, que nasce, se desenvolve e
que, em certos casos, se liquida. Quer a manutenção, quer
o desenvolvimento dependem da sua capacidade de dar
resposta aos problemas que a condicionam.
Esses problemas são criados, em parte, pelo meio
físico, no qual podemos incluir o geográfico e o demográfico.
As condições do clima, da fertilidade, da salubridade e
dos recursos naturais contingenciam o equilíbrio e as
transformações do grupo social, do mesmo modo que
a composição étnica. As raças e etnias formadoras do
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grupo, com suas características físicas e psíquicas e seus
antecedentes e experiências sociais transformados em
motivação e tipo de conduta, criam problemas a que o
grupo deve dar resposta adequada.
Outros problemas provêm do próprio contorno político
em que a sociedade se inscreve. Uma sociedade vive entre
outras sociedades e, assim sendo, os problemas de expansão,
de manutenção e de liquidação destas repercutem na
primeira, criando-lhe desafios a que ela também tem de dar
respostas adequadas, visando à sua própria manutenção ou
desenvolvimento.

***
Além desses, que são os do meio externo, físico ou
político, há problemas que decorrem da vida social em si
mesma e que constituem o desafio do meio social. A sua
solução já depende dos controles éticos e técnicos com
que a sociedade conta para o seu autogoverno. O que os
robustece é, em primeiro lugar, o grau de coincidência
alcançado entre o sistema ético, especialmente em suas
manifestações políticas e ideológicas, e os interesses vitais da
comunidade; e, em segundo lugar, o grau de racionalização
e de universalidade alcançado pelas normas e princípios
propostos.
Toda sociedade, por meio dos indivíduos e grupos de
que se compõe, trabalha na solução dos seus problemas.
Como grupos e indivíduos, perseguindo seus fins próprios,
esses elementos têm sua capacidade específica de resolver,
dentro de determinada medida e de determinados objetivos,
os problemas do conjunto social. Muitos problemas de
uma sociedade encontram, assim, solução na atividade dos
elementos que a compõem, dos grupos que nela se incluem,
dos diversos segmentos sociais, cada um deles movidos
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pela preocupação de resolver o seu próprio problema, mas
espontaneamente harmonizando-se algumas vezes, outras
vezes não, com o problema comum da sociedade.
Outras vezes, entretanto, este problema só encontra
solução através do poder público. Temos tido nesta Escola,
mais de uma vez, oportunidade de analisar e estudar o poder
público e de conceituá-lo como soma ou transferência de
várias parcelas de poder existentes na sociedade, as quais
procedem de fontes reais e se delegam a um sistema de
órgãos capacitados para exercê-lo. O exercício do poder,
através dos órgãos autorizados, cabe sempre a um segmento
da sociedade. Esse segmento constitui a sua classe dirigente.

***
A classe dirigente é aquela parte da sociedade onde
se acumula o poder capaz de se exercer sobre a sociedade
como um todo, para o fim precípuo de dar resposta aos
problemas, que não são espontaneamente resolvidos pela
interação dos elementos de que a sociedade se compõe.
Entre classe dirigente e classe dirigida não existe
fronteira rígida, nem sequer definida. Os elementos da
sociedade, os indivíduos e os grupos, circulam entre a
classe dirigente e a classe dirigida. Podem hoje estar de um
lado e amanhã de outro e podem, sobretudo, participar de
forma maior ou menor nas atividades dirigentes exercidas
por um dos segmentos. Assim é que determinados grupos e
indivíduos participam da classe dirigente em relação a certas
atividades e são nitidamente classe dirigida em relação
a outras, às quais não conseguem fazer chegar qualquer
parcela do poder que representam.
Toda classe dirigente contém, entretanto, núcleos
estáveis. Isto é, há certos segmentos da sociedade que
logram ocupar na classe dirigente uma posição permanente
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e que, desde o momento em que alcançam essa posição,
procuram firmar-se nela através de uma estrutura
institucional. Manter-se na posição de dirigente é o objetivo
vital desses núcleos, que desenvolvem uma atividade
de criação institucional para se assegurarem a posição
dirigente.

***
Aqui devemos introduzir outra noção: só excepcionalmente os núcleos da classe dirigente assumem o poder
diretamente. Em geral ocorre o fenômeno do vicariato.
Toda classe, todo núcleo dirigente numa sociedade atua
por meio de vicarii, isto é, por meio de outro grupo que dá
desempenho ao efetivo exercício do poder. O grupo vicarius,
que exerce o poder público como representante do núcleo
ou dos núcleos dirigentes, normalmente é a classe política.
A classe política é mais um estamento do que uma classe,
cujo fundo de autoridade provém da transferência de força
de um núcleo dirigente para ela. O vicariato não é suscetível
de apreciação ética e, como processo social, como veremos
dentro em pouco, exprime um valor positivo, pois uma classe
política perde sua razão de ser e decai de sua função no dia
em que perde o vicariato. Como classe política, ela tem que
representar um núcleo permanente de formação de poder
no seio da classe dirigente e, no momento em que ela perde
o seu vicariato e passa a exercer o poder por si mesma, tem
início a profissionalização da política, que conduz, em quase
todos os casos, aos desenvolvimentos negativos, que vamos
dentro em pouco considerar.
Um exemplo de vicariato ocorre no chamado governo
do proletariado. Numa sociedade que se ache sob a ditadura
do proletariado, o proletariado, evidentemente, exerce o
poder por meio de uma importante classe vicária, é uma
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burocracia administrativa, recrutada no partido. O papel do
partido único é vital e a sua legitimidade para exercer o poder
resulta da sua capacidade de exprimir a força transferida da
classe, em cujo nome exerce o poder. Toda e qualquer classe
ou grupo, que dirija uma sociedade, se serve, assim, de uma
classe vicária, que é normalmente a classe política, seja qual
for a forma do seu recrutamento e da sua constituição.
O Brasil ofereceu a oportunidade ao longo da sua
evolução social para a aplicação dessas observações.
No período colonial, o desenvolvimento da sociedade
foi à obra de fecundas e importantes antinomias. Forças
contraditórias, cada uma delas procurando a solução de
seus próprios problemas, contribuíram para o dinamismo
social e político em que a sociedade brasileira se formou.
Como observa o ilustre sociólogo Sr. Gilberto Freire,
em mais de um de seus livros, o primeiro rudimento de
classe dominante que tivemos no país foi a aristocracia
agrária, a aristocracia dos engenhos de açúcar, a qual teria
chegado, por meio dos privilégios que lhe foram concedidos,
a deter uma parcela importante de poder na sociedade. E os
seus choques com outras forças sociais de sentido diverso
representaram uma daquelas antinomias construtivas, que
se verificaram ao longo da história do Brasil.
Assim começa a oposição entre o homem de plantation e o homem de fronteira (Uma interpretação do Brasi/J
de Gilberto Freire), isto é, entre o homem já vinculado aos
objetivos de uma agricultura estável e latifundiária e o homem que, pelo contrário, percorria o país como sertanista,
deslocando a fronteira através de suas atividades econômicas erradias.
E é sabido que de cada uma dessas correntes e grupos
vieram, para a composição moral e psicológica do país,
contribuições distintas. Abandonemos, porém, a formação
colonial, e volvamos a atenção para o fim do Império ...
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A CULTURA POLÍTICA COMO FATOR DE
PODER NACIONAL* - 1956
De início conto com as escusas dos que me ouvem pelo
caráter muito apressado das reflexões que se apresentam
em torno do tema de hoje. Se me animei a tomar a
palavra sobre este assunto e a apresentar um estudo tão
provisório, foi porque ele se encadeava a outros estudos
anteriormente feitos nesta Escola, e, por conseguinte, me
permite, sem necessidade de rever certos fundamentos
conceituais, extrair algumas consequências, aplicar algumas
noções já estabelecidas, delimitando melhor, sobretudo, a
terminologia que tenho empregado muitas vezes em outros
desses trabalhos e que tem sempre um conteúdo opcional,
isto é, são termos que podem ser aplicados com esta ou com
aquela extensão de sentido e que, portanto, exigem sempre,
de quem se prepara para usá-los no desenvolvimento de um
trabalho, uma prévia demarcação de fronteiras conceituais.
O tema que me foi confiado- A Cultura Política como
Fator de Poder Nacional - tem uma série de pressupostos
que obrigam a considerações metodológicas e filosóficas
em torno dos conceitos próprios que serão empregados
nesse desenvolvimento. Por isso, o meu principal objetivo
será dar um contorno a esses conceitos, para poder aplicálos com vantagem na sequência do raciocínio.
A primeira dificuldade, que se apresenta sempre a
quem aborda um estudo deste tipo, é o próprio conceito
de política. Todas as vezes que se procura iniciar um
estudo em torno de política e se procura, neste início,
definir o terreno da política, depara-se com um desses
conceitos imprecisos que variam muito de alcance e que,
*Conferência realizada em 17 de abril de 1956
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muitas vezes, se prestam não apenas a duas, mas a muitas
conceituações. Pode-se dizer que a palavra política, como
a palavra direito e tantas outras, contém, debaixo da sua
etiqueta, vários conceitos diferentes. E a minha primeira
tentativa, portanto, deve ser para delimitar tais conceitos
e verificar se eles, de certo modo, se inter-relacionam e se
completam.
O conceito mais geral da palavra política, aquele que
ocorre mais frequentemente nos autores, é o de ciência e
arte do governo. Normalmente, estas palavras, ciência e
arte, vêm juntas, para salientar o caráter de ciência prática,
próprio da política, do conhecimento e da ação política.
Desse modo, a política passa a ser, simplesmente, a conduta
dos negócios públicos ou se quiserem, aprofundando mais
a ideia de conduta dos negócios públicos, a solução dos
problemas de uma coletividade que ficam confiados ao
poder público.
Mas este conceito não exaure as acepções da palavra
política. Há outra que logo se impõe e que não se pode banir
da esfera das cogitações. É a política como arte de obtenção
e de conservação do poder.
Para exercer o poder público, para conduziras negócios,
resolver os problemas da coletividade, é indispensável
deter o poder. A detenção do poder constitui, por sua vez,
o objeto, pode-se dizer, de uma arte. Ela também tem seus
fundamentos éticos e pragmáticos, e a palavra política indica
com precisão a capacidade de obtenção e conservação do
poder, que tanto pode ser apreciada na conduta de um
grupo social, como na conduta de uma individualidade,
dentro dos quadros de um sistema governativo qualquer.
Há, ainda, uma terceira acepção da palavra política,
indispensável a todo estudo que se deseje empreender neste
terreno. É o sentido de encadeamento de ações, visando a
um determinado fim. Todas as vezes que uma série de ações
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se desenvolve segundo um encadeamento finalístico, isto
é, para aproximar ou garantir um determinado resultado,
é lícito dizer que está sendo seguida uma política. Neste
sentido, a palavra política pode mesmotranscenderos limites
da ciência ou arte de governar e pode-se falar da política
com que qualquer indivíduo ou qualquer grupo conduz suas
atividades no sentido de alcançar um determinado objetivo.
Essas três acepções da palavra política poderiam levar
alguém a pensar que ainda existem três conceitos distintos,
cobertos com o mesmo vocábulo. Mas a verdade é que,
entre estas três acepções, existe uma inter-relação muito
estreita e não tardarei a demonstrar que elas se fundem na
construção de um exato conceito de política.
Em primeiro lugar: o encadeamento finalístico das
ações faz parte da ciência ou arte de governar. Se a ciência e a
arte de governar têm por objeto, essencialmente, a condução
dos negócios públicos, ou melhor, a solução dos problemas
da coletividade que se acham ao alcance do poder público,
é claro que os atos praticados pelo poder público em relação
a esses problemas podem e devem ter um encadeamento
finalístico. O encadeamento finalístico é o laço de coerência
e, ao mesmo tempo, o princípio dinâmico que faz com que os
atos do governo percam o seu caráter isolado, fragmentário,
e se integrem numa única ação, visando a um fim principal
ou a fins parciais determinados. É justamente a presença ou
a ausência do encadeamento finalístico que geralmente nos
permite fazer, com maior nitidez, a oposição entre esses dois
conceitos tão frequentemente confrontados: o conceito de
política e o conceito de administração.
Na administração existe a ciência e a arte de governar,
mas, em geral, quando falamos em administração como
algo distinto da política, o que se quer é indicar o ato de
governo tomado em si mesmo, como solução adequada a
um determinado problema ou a uma determinada situação,
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sem levar em conta o encadeamento finalístico, no qual
ele se deve entrosar. Por isso pode-se dizer, algumas vezes,
que determinado ato de governo, como ato administrativo,
é correto, mas censurá-lo como ato político, no sentido de
que ele pode ser considerado uma solução tecnicamente
adequada entre várias que o problema comporta, mas não
se entrosa naquela relação de fim que seria indispensável
para situar-se dentro de um tratamento político daquele
problema.
Do mesmo modo, a ciência do governo pressupõe a
detenção dos meios de governar. Não se governa apenas
com a capacidade de aplicar os meios de coação social de
que se dispõe à solução dos problemas existentes. Não
basta pôr em equação os meios existentes e os problemas
que pedem solução. É necessário, também, resolver o
problema da posse desses meios. Uma das maneiras de
governar, ou melhor, o ponto de partida de toda ação de
governo é a detenção do poder. Ora, deter o poder integrase, por conseguinte, na política; obter o poder e conservá-lo
quando já se o tem, não constitui, portanto, algo fora da
política ou outra concepção da política, mas um elemento
indispensável a toda conceituação de política que se deseje
apresentar na sua plenitude.
Portanto, para obter um conceito perfeito de política,
em vez de destroçar as diferentes acepções desta palavra
como se fossem estanques reciprocamente, o que se tem a
fazer é fundi-las numa unidade conceituai. Há que conceber,
dentro do conceito de política, a ciência e a arte de governar,
acepção tradicionalmente apresentada deste vocábulo,
a obtenção e a conservação do poder para esse fim e a
capacidade de um encadeamento finalístico em todos os
atas com os quais se atendem aquele objetivo fundamental:
governar, solucionar os problemas.
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Sente-se muito bem a estrita inter-relação
desses elementos, quando se consideram as distorções
conceituais resultantes da falta de alguns deles, ou do
desenvolvimento proporcional que um deles possa tomar
em relação ao outro. Quando se considera a conduta
política, quando se considera a ação política em pleno
desenvolvimento, pode-se observar muitas vezes que um
desses elementos de que se constrói o conceito falta ou não
existe proporcionalmente aos demais. E, se isto acontece,
o conceito de política, a própria realidade política sob
consideração, apresenta logo certo número de distorções
por todos conhecidas e qualificadas de maneiras diversas.
Por exemplo, pode perfeitamente faltar numa ação
política qualquer, o terceiro elemento: o encadeamento
finalístico. A falta do encadeamento finalístico, como dizia
há pouco, conduz a política ao empirismo, empresta-lhe um
caráter fragmentário. Isso porque todos os problemas que
se apresentam diante do homem de Estado, reclamando
solução e que comportam várias soluções opcionais,
passam a ser resolvidos sem um princípio de unidade e,
principalmente, sem um princípio de unidade no tempo, isto
é, de encadeamento, de condução a um resultado distante;
cada um deles passa a encontrar sua solução específica e
essas soluções podem ou não ser, de um ponto de vista
lógico, coerentes entre si, mas, sobretudo, são soluções que
não se engendram mutuamente no sentido de alcançar um
resultado final.
Daí resulta o empirismo político, aquilo que já se
denominou o gerencialismo político, isto é, a transformação
da política numa atividade gerencial que tem, em geral, o
caráter de extrema passividade, ou seja, o poder público
passa a ter uma atividade de resposta. Em vez de ter ele
próprio uma atitude de propulsão em relação aos problemas
da coletividade, a sua atitude passa a ser uma atitude de
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resposta; ele age provocado pela premência dos problemas,
e as suas respostas são dadas de acordo com exigências
tópicas, desaparecendo, gradualmente, a possibilidade
de um tratamento sistemático das questões. A política
desintegrada de um dos seus elementos fundamentais não
tarda a desaparecer como política e a ser substituída por
uma atividade sucedânea que não tem o sentido da ação
política tal como se a tinha concebido inicialmente.
Também, pode faltar o segundo elemento: a ciência
ou a arte de governar, isto é, a capacidade de resolver os
problemas da comunidade. Isso só é importante quando
consideramos a perda dessa capacidade num grupo político
dirigente. A inexistência dessa capacidade num indivíduo
é irrelevante para as considerações que estou fazendo. O
que tem grande importância é quando todo um segmento
da sociedade que detém o poder público e que tem, por
conseguinte, sobre si a responsabilidade da solução dos
problemas comuns perde a capacidade de resolvê-los.
Esta perda da capacidade de resolver problemas - já tive
oportunidade de estudá-lo nesta Escola, num estudo mais
desenvolvido, no ano passado- é mesmo hoje caracterizada
como o próprio fato essencial da decadência da sociedade.
Esse princípio de decadência inicia a separação entre a classe
dirigente e a classe dirigida e leva ao processo de secessão
social. É, portanto, um fenômeno de maior transcendência,
porém não é o que, neste momento, nos interessa fixar.
Quanto à falta do primeiro elemento - capacidade
de obtenção e conservação do poder - ela destrói toda a
realidade da política. Quando ocorre a falta de capacidade
de obter ou de conservar o poder num indivíduo, ou
numa coletividade política, a consequência natural dessa
deficiência é a distorção que chamamos de "academismo
político". A política perde o sentido de uma intervenção
efetiva, pois que ela não pode mais deixar de ser senão ou
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uma simples reflexão sobre os problemas da comunidade
e os meios de resolvê-los ou uma ação vicariante, isto é,
uma ação que alguém pode desempenhar por delegação
de outrem. Desaparece por completo a natureza política
da atividade, pois que, não havendo um controle do poder,
não havendo um domínio exercido sobre o poder e os meios
de coação de que ele dispõe, necessariamente, a política
se transforma ou numa simples crítica dos fatos sociais
e administrativos ou numa atividade feita por conta de
outrem.
Esta conceituação de política, envolvendo estes três
11
elementos complementares, a obtenção e conservação do
11
11
poder", a arte de governar ou de resolver problemas" e 0
encadeamento finalístico dessas ações", coloca-nos a todos
diante da natureza política como ciência, mostrando que ela
é uma daquelas ciências práticas, isto é, daquelas ciências
em que o conhecimento necessariamente se resolve em
ação. Neste ponto, a política tem a mesma natureza da
ética, a mesma natureza da moral; há nela um conteúdo
especulativo, enquanto a política é uma ciência dos
problemas relacionados com o poder e com suas aplicações
aos problemas da coletividade, mas há, ao mesmo tempo,
um conteúdo prático, um conteúdo normativo. Esses
conhecimentos não se esgotam na simples formulação
de uma representação intelectual da realidade; eles vão
adiante e se transformam em ação prática. Vale dizer que
eles interessam às faculdades do homem, não apenas à
inteligência cognoscitiva, mas também à vontade. Regem a
vontade, depois de haverem esclarecido as ideias.
Isto não quer dizer que não seja possível uma ciência
política puramente especulativa. Uma ciência política que
nada tenha que ver com a ação política é também possível.
Apenas, tal ciência é de outra natureza e, normalmente, tem
que ser transposta para outro campo metodológico; pode
199

Poder Nacional, Cultura Política e Paz Mundial

ser uma parte da filosofia, pode ser uma parte da sociologia,
a sociologia política, mas, certamente, perde o seu caráter
específico de ciência política. Também a moral pode prestarse à construção de uma ciência puramente especulativa;
pode haver uma investigação de ordem puramente
especulativa em torno da vida moral e da conduta moral dos
indivíduos ou das coletividades.
Esta ciência especulativa será no caso, certamente,
uma sociologia. Nada mais será do que a procura das
causas e das correlações da conduta moral dos indivíduos
e dos povos. Do mesmo modo pode haver uma procura das
causas e das correlações da conduta política dos indivíduos
e dos povos. Mas esta ciência puramente especulativa, com
seus métodos hauridos na filosofia ou na sociologia, não é
a ciência política tal como é normalmente conceituada. A
ciência política, assim conceituada, é uma ciência prática
e, neste sentido, ela se aparenta à ética, em que todo
conhecimento se transforma em conduta, e a todas as outras
ciências que têm uma dupla natureza de ciência e de arte.
Vale salientar que o elemento cognoscitivo se completa por
um elemento ativo, com uma tradução e uma consequência
do anterior.
Se for o caso de se conceituar a política como ciência
prática, como ciência que necessariamente se desfecha
numa ação, é de toda importância definir se ela é uma
ciência de todo e qualquer indivíduo ou se ela é reservada
ao dirigente. Esta questão preocupou muito a todos os que
fizeram, principalmente nos séculos XVII e XVIII, meditações
sobre o conhecimento político, a exemplo das meditações
feitas sobre a arte militar, se é uma arte do chefe ou se
é um conhecimento de que participam todos os que se
empenham na ação militar. E o paralelo entre a arte política
e a arte militar não é, neste particular, nada despropositado.
Numa como noutra, o conhecimento se oferece em graus
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diversos de importância e de motivação, à medida que se
aproximar mais daqueles pontos em que a possibilidade de
ação prática aumenta.
A possibilidade de ação prática não é a mesma em
relação a todos os indivíduos que participam de uma
comunidade politicamente organizada. Como somente
alguns deles têm acesso aos meios coercitivos que, somados,
constituem o poder público, é natural que a participação dos
indivíduos na política e o grau de conduta política de cada um
deles se diferencie, desde um ponto de maior concentração,
quando se consideram os indivíduos participantes do poder ou
que podem disputá-lo, até os indivíduos que não participam
do poder e que se acham, por conseguinte, na sociedade,
formando aquele segmento esparso, sem fronteira definida,
mas com conduta própria, muito determinada, que permite
envolvê-los na noção de classe dirigida.
A oposição entre classe dirigente e classe dirigida é
criticada por muitos que querem ver nestas duas expressões
uma tentativa de tornar rígido o que na realidade é móvel
e se acha em constante renovação. Não tem, entretanto,
nenhuma importância essa mobilidade. Entre a classe
dirigida e a classe dirigente numa sociedade, pode existir
intensa circulação de elementos; indivíduos que se acham
em uma podem passar a outra com grande rapidez. Tudo isto
depende dos índices de mobilidade social observados em
cada caso, do tipo moral e institucional daquela sociedade,
e de uma série de outros fatores de segmentação e de
isolamento, que não tenho agora, aqui, a oportunidade de
examinar. O que é certo é que, seja intensa a mobilidade ou
seja, pelo contrário, muito grande a rigidez dos segmentos
em que a sociedade se divide, esses segmentos existem,
porque existem indivíduos que participam do poder público,
no sentido de que podem dar solução, com meios ao seu
alcance, a problemas da coletividade, e existem indivíduos
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que estão fora praticamente de qualquer acesso imediato
aos meios do poder público e que, por conseguinte, se
limitam a seguir a ação daquele outro grupo que, por esse
mesmo motivo, é chamado de "grupo dirigente".
A ideia de que a sociedade apresenta uma classe
dirigente e uma classe dirigida, pelo menos quando se
considera a conduta dos negócios públicos, é quase
indispensável para se poder entender uma série de processos
que se operam no seio dessa sociedade, principalmente os
processos de afirmação e de declínio dessa classe dirigente
no seio da sociedade a que ela pertence.
Ao considerar a política como uma ciência que se
traduz em conduta coletiva e individual, é importante
indagar até que ponto a classe dirigente e a classe dirigida
se impregnam desta ciência e desta conduta política. É a
isso que se faz necessário responder quanto se quer indagar
o papel da cultura política na vida política de um país. O
que se quer saber então é até que ponto a formação política
dos indivíduos e dos grupos sociais que se incluem na
grande coletividade política, que é o Estado, desempenha
um papel na política desse Estado, na conduta do Poder
Nacional e em todas as ações que o Poder Nacional procura
desenvolver, seja dentro do próprio país, seja em relação a
outros Estados. O grau de participação da sociedade como
um todo ou dos grupos de que ela se constitui na política
forma, propriamente, a cultura política dessa sociedade.
Não se pode dizer que a cultura política seja um
número de noções especulativas que uma sociedade possui
a respeito das instituições, das normas jurídicas ou mesmo
desses fatos relacionados com o poder público e com a
estrutura da sociedade, e que se investiga por meio da ciência
política puramente especulativa; não, não é disso que se
trata. Quando falo na cultura política de uma coletividade,
é como quando falo na sua cultura moral, isto é, o grau de
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impregnação intelectual e prática que essa sociedade obtém
no terreno político, que ela obtém necessariamente de um
modo desigual, conforme se considera a sua classe dirigente
ou a classe dirigida.
A política sob todos os seus aspectos, com todas essas
conotações conceituais, consideradas desde a obtenção
e a conservação do poder até o encadeamento finalístico
das ações, passa para a consciência dos indivíduos e dos
grupos e torna-se uma motivação da conduta individual e
da conduta coletiva. E é à medida que essa impregnação
da consciência individual e coletiva, que se opera por meio
das ideias e da capacidade de se reger por ela a conduta,
a vontade operante dos indivíduos, que se pode dizer que
existe um teor de cultura política naquela coletividade.
Nota-se desde logo que, na consciência política dos
indivíduos e das coletividades, entram elementos refletidos
e elementos instintivos. A cultura política não é formada
apenas de ideias e de atas de conduta fundados nessas
ideias. Em grande parte, a conduta política é formada
de elementos instintivos e como elementos instintivos
devemos entender todas aquelas intuições finalísticas que
não se delineiam com clareza na consciência, sob a forma de
ideias, sob a forma de princípios, sob a forma de raízes, mas
que, não obstante, influenciam a vontade, determinando
uma conduta.
Há elementos intuitivos e há elementos refletidos
na conduta política dos indivíduos e na conduta política
das coletividades. Na conduta política dos indivíduos, a
oposição entre elementos instintivos e elementos refletidos
corresponde às velhas e tradicionais elucubrações em
torno da preponderância do dom natural ou do preparo. É
sabido que todas essas ciências que tendem à ação concreta
encontram nos indivíduos uma larga base em pendor
natural. O pendor natural do chefe militar, como o pendor
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natural do chefe político, representa um papel na sua
conduta militar ou política, às vezes maior e às vezes menor
que o preparo e os elementos refletidos que eles absorvem,
e todos sabem que a falta completa de um desses elementos
ou a exagerada preponderância de um deles sobre o outro,
normalmente, conduz a um rendimento inferior, quando se
considera o julgamento de uma individualidade.
Tanto o chefe militar como o chefe político, completamente destituídos de elementos instintivos em suas condutas,
não conseguem suprir este déficit por meio de uma sobrecarga do elemento refletido em sua formação. Mas isto é muito
mais um julgamento experimental; alguma coisa que se observa quando analisamos a conduta de determinadas personalidades e quando acompanhamos o desenvolvimento de certos
episódios históricos.
O mesmo acontece nas coletividades. Também
as coletividades apresentam, na sua conduta política,
elementos instintivos e elementos refletidos. Os elementos
refletidos resultam de um maior esclarecimento intelectual
alcançado pelas coletividades; de uma maior penetração de
suas ideias naqueles problemas fundamentais que a política
é chamada a dar solução e pelo conhecimento lógico de seu
encadeamento finalístico.
Numa coletividade politicamente inculta, os atas de
governo não podem ser apreciados no seu encadeamento
finalístico. A coletividade consegue apreciar o valor isolado
de uma solução; consegue julgar de maneira tópica um ato
entre outros praticados pelos detentores do Poder Público e
formar, em relação a isso, a sua reação específica. À medida
que a formação política dessa coletividade melhora, no que
concerne aos seus elementos refletidos, mais ela vai sendo
capaz de julgar os atas no seu encadeamento finalístico e,
por conseguinte, vai elevando o teor de sua cultura política
para acompanhar esses mesmos fatos.
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Os elementos instintivos na conduta das coletividades
são, igualmente, de um valor histórico singular. É sabido
que um dos maiores estudos, jamais empreendidos,
sobre a conduta política instintiva das coletividades, foi
feito no romance Guerra e paz. Nesse romance, Tolstói
demonstrou o extraordinário papel que a intuição política
das massas populares, certa conduta instintiva em completa
contraposição com a orientação intelectual estabelecida
pelas elites, pôde desempenhar no desfecho de um dos
episódios políticos fundamentais do povo russo, que foi,
como sabemos, a Invasão Napoleônica.
Esses fatores instintivos tiveram um valor preservativo da conduta política coletiva que chegou a modular os
elementos negativos que provinham, naquele momento,
de uma classe dirigente completamente sem contato com
as realidades para as quais ela tinha que dar resposta e
oferecer soluções. Esses fatores instintivos existem. São
formados obscuramente na consciência dos povos e suas
ações, seu papel construtivo na cultura política é decisivo.
Esses fatores não se chocam, pelo contrário, se completam
com os fatores de formação propriamente cultural. A
consciência política é, portanto, construída dessas duas
contribuições, e uma apoia a outra e, assim, assegura o
seu desenvolvimento no sentido de determinados fins.
Quando se aprecia paralelamente a conduta política da
classe dirigente ou da classe dirigida, vê-se que o que se
espera como conduta de cada uma delas é, em geral, algo
de específico. Não se espera da classe dirigente o mesmo
tipo de conduta política que se espera da classe dirigida,
visto que o papel que cada uma delas desempenha
no mecanismo do poder público e da sua aplicação é
diverso, embora os seus papéis convirjam para um mesmo
resultado. De modo que assume grande importância o
estudo da relação que pode existir, num Estado, entre a
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cultura política da sua classe dirigente e a cultura política
de sua classe dirigida.
Esta cultura política raramente se desenvolve em
paralelo. A classe dirigente, pelas suas origens, pela sua
estabilidade no poder, muitas vezes, pela sua composição
racial que pode ser diversa, pela sua procedência histórica
que muitas vezes é outra, pois, não raro, num povo, a
classe dirigente e a classe dirigida são dois segmentos
originariamente separados e que se justapuseram num
determinado momento histórico por um processo qualquer
de dominação; tudo isto pode contribuir para que a cultura
política de um e de outro segmento da sociedade ofereça
grandes diferenças, seja quanto ao seu teor, mais ou menos
elevado, seja quanto à sua própria concepção das finalidades
a alcançar por meio da ação política.
É importante considerar, também, o fator de
enraizamento da classe dirigente, que já tive oportunidade
de examinar aqui em ocasião anterior. Normalmente, a
classe dirigente mantém esta posição porque ela é detentora
de uma parcela do poder real. Ela o obtém do mecanismo
institucional do Estado que lhe assegura a posse das funções
políticas; mas ela não o obtém em virtude de uma posição
previamente assegurada, ou de natureza econômica ou de
uma natureza diversa qualquer. Quando a classe dirigente
perde esta base numa realidade econômica e deixa de ser a
expressão de uma supremacia social efetiva, normalmente
esta classe política inicia um movimento de transformação
do seu próprio papel histórico, que se reflete no nível de sua
cultura política e que determina um abaixamento dele em
vários pontos que vou indicar.
De modo geral, sobretudo nos países atrasados, cuja
estruturação política nos interessa mais de perto, pela
similitude com a nossa, as classes dirigentes apresentam
uma cultura política mais elevada do que a cultura política
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das classes dirigidas. As classes dirigidas, normalmente,
não tem a mesma capacidade de conceber a solução dos
problemas da comunidade e, por conseguinte, dispõem de
uma capacidade crítica limitada, para acompanhar a ação
da classe dirigente em relação aos problemas comuns.
Ela não chega a conseguir realizar, na sua cultura política,
aquele elemento preponderante de toda ciência política,
que consiste na visualização do ato de governo, da resolução
dos problemas específicos do governo. A ciência e a arte de
governar faltam à classe dirigida, e, por conseguinte, ela
não pode acompanhar o tipo de ação que a classe dirigente
desenvolve neste particular.
Em segundo lugar, esta classe dirigida não tem o senso
do encadeamento finalístico das ações desenvolvidas pela
sua classe dirigente. Desse tipo de inter-relação resulta,
em geral, uma passividade preponderante nas relações
entre classe dirigente e classe dirigida: a classe dirigida não
se revela; a classe dirigida acompanha a classe dirigente.
Este é um tipo de estrutura social em que geralmente se
mantém aquilo que Toynbee chamou de mimetismo, dentro
da sociedade politicamente organizada. Quer dizer, a classe
dirigente obtém liderança sobre a classe dirigida, consegue
arrastá-la atrás de si, fazer com que ela acompanhe sua
própria ação e lhe traga confiança. A tendência para imitar,
que não é outra senão a tendência para acompanhar, faz
com que a classe dirigida acompanhe a classe dirigente, que
lhe dá solução aos problemas e lhe resolve as dificuldades
atuais, cujos desígnios ela não compreende, senão
imperfeitamente, pois que não consegue traduzir, na sua
consciência política, o encadeamento daquelas ações.
Esses efeitos que se podem chamar de positivos,
pois que são extremamente favoráveis ao grau de coesão
do organismo político, ao grau de solidez desse amálgama
de classe dirigente e classe dirigida, são naturalmente
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contrastados por certos efeitos negativos. O primeiro
desses efeitos negativos é que todas as vezes que a classe
dirigente não pode ser compreendida, na ação política que
desenvolve, pela classe dirigida que a acompanha, ela tende
a não resolver os problemas da coletividade, de um ponto
de vista comum, mas tende a resolver seus problemas como
classe dirigente. Quer dizer, toda a classe dirigente que
consegue acaudilhar completamente a sua classe dirigida,
tende a criar um tipo de política em que os problemas
da coletividade são interpretados à luz dos problemas da
própria classe dirigente, aos quais naturalmente se concede
uma situação prioritária.
A classe dirigente está livre de qualquer contraste
crítico com a classe dirigida que a acompanha, sem
cultura política suficiente para compreendê-la, e, como
consequência natural, a classe dirigente tende a dar
solução aos problemas que lhe são específicos, e a classe
dirigida, por conseguinte, pouco a pouco, começa a sentir
que os problemas da coletividade como um todo deixaram
de constituir o ponto principal de aplicação de atividade
política da classe dirigente. Por isso, toda a sociedade onde
existe uma classe dirigente de teor cultural mais elevado,
com uma cultura política eficaz, mas cercada por uma
classe dirigida de baixo nível de cultura política, representa
um tipo extremamente instável e tende, fatalmente, a
estabelecer a supremacia dos problemas da classe dirigente
sobre os problemas da coletividade e a iniciar um processo
de segmentação.
A situação oposta, que se apresenta também
frequentemente nas coletividades, ainda é mais instável
e representa a última fase de um processo qualquer de
decadência política. Équando as classes dirigentes involuem
culturalmente, no plano político naturalmente, e as classes
dirigidas, pelo contrário, elevam o teor de sua cultura
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política. Se as classes dirigidas começam a ser capazes de
adquirir consciência do encadeamento finalístico da ação
política e a compreender a adequação ou a inadequação
das soluções dadas aos problemas comuns, ao mesmo
tempo em que a classe dirigente começa a se revelar
incapaz de fornecer as soluções adequadas e de manter
aquele encadeamento finalístico, a consequência natural é
o rompimento desse laço de liderança que faz com que a
classe dirigida acompanhe a classe dirigente e a conserve
no poder.
O mimetismo desaparece, porque o que alimenta
o mimetismo, o que faz com que a classe dirigida preste
obediência institucional à classe dirigente, é a convicção que
ela tem de que a classe dirigente resolve os seus problemas
e assume a responsabilidade das soluções. O desaparecimento dessa convicção conduz à gradual autonomia da classe
dirigida, a qual passa a um estado de disponibilidade. Esse
estado de disponibilidade é provisório; a classe dirigida, à
medida que perde a relação de dependência para com a
classe dirigente, não se orienta segundo uma nova classe
dirigente, nem tem, ela própria, capacidade para engendrar
sua direção; o que ela fica é em disponibilidade e é esse
estado de disponibilidade da classe dirigida que constrói o
clima próprio da demagogia e do cesarismo.
Desde que a classe dirigida esteja em disponibilidade,
ela está ao alcance de qualquer empreendimento político
de tipo cesarista, ao mesmo tempo em que ela fica
extremamente vulnerável ao que se chama demagogia; quer
dizer, sem liderança, sem liderança estabelecida, ela fica à
disposição da liderança emocional. Não há verdadeiramente
melhor maneira de definir demagogia senão como liderança
emocional; é o momento em que alguém alcança a liderança
por fatores emocionais; não propriamente por fatores
decorrentes de uma experimentação política já assentada,
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já reiterada ou por um motivo lógico qualquer, mas por
meio de afinidades emocionais que criam vínculos rápidos,
homogêneos e colocam o líder diretamente em relação
com a massa. Normalmente, a verdadeira liderança política
não é a liderança de indivíduos, é liderança de uma classe
em relação à outra classe. A liderança de um indivíduo
em relação a uma classe é sempre um resultado dessa
disponibilidade e desses fatores emocionais.
Portanto, todas as vezes que, numa sociedade a
cultura política se desnivela em proveito da classe dirigida,
pode-se estar certo de que há um processo político de
desintegração. A classe dirigente provavelmente decaiu,
perdeu e capacidade de resolver os problemas, sejam
problemas físicos, sejam sociais.
Um estudo muito interessante, citado por Toynbee,
a propósito da perda de capacidade de direção da classe
dominante, é a perda da capacidade de direção da elite
grega nas últimas fases do helenismo.
Outro exemplo muito interessante, nas civilizações
antigas, também, foi a perda de liderança da classe dirigente
daquelas civilizações da Mesopotâmia em que mesmo os
problemas físicos que a classe dirigente até então resolvia,
como por exemplo, problemas da seca, problemas do
abastecimento de água naquela região e da manutenção
de certo nível de salubridade, foram, pouco a pouco,
ultrapassando a capacidade da classe dirigente e esta não
lhe soube mais dar solução, acabando por perder a liderança
por meio da incapacidade de resolver os problemas visíveis
que a sociedade da época oferecia.
Numa sociedade mais complexa, isto também se
estende a outros campos ainda mais delicados. Portanto,
a solução ideal e a base da estabilidade política e do
desenvolvimento de uma ação de governo, permanente
e construtiva, é a elevação simultânea do teor de cultura
política da classe dirigida e da classe dirigente.
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Quando se consegue obter a convergência no
desenvolvimento dessa cultura política, é então que se
obtém aquela complementaridade entre os dois segmentos
em que a sociedade se divide do ponto de vista do poder,
que permite a cada um deles desempenhar efetivamente
o seu papel, dentro de um ideal da estabilidade. As classes
dirigidas podem assim desempenhar efetivamente o seu
papel de seleção das classes dirigentes e de correção das
distorções eventuais de sua conduta, pela capacidade que
elas adquirem, não só de dar, como de tirar, o poder. Aí é
que caberia então inserirmos algumas considerações sobre
o papel dos regimes de opinião.
Os regimes de opinião, como se sabe, são os regimes
que só podem florescer de uma maneira perfeita e ter o
seu funcionamento adequado, quando se consegue obter a
elevação da cultura política das classes dirigidas até o ponto
de equilíbrio com a cultura política que devem apresentar as
classes dirigentes. Então, a opinião pública desempenha um
papel preponderante, porque ela constitui uma limitação da
liberdade do dirigente no tocante ao uso do poder público.
Todo regime político que não se apresenta como um
regime da opinião caracteriza-se pela extraordinária latitude
do arbítrio dado à classe dirigente, para imprimir finalidades
à conduta dos negócios públicos. A finalidade a alcançar é
dada pela classe dirigente, ela própria, sem o contraste de
uma opinião pública, que nos Estados onde existe um regime
de opinião, pelo contrário, contém e emoldura a ação dos
dirigentes. Esse problema mereceria um desenvolvimento
maior, que infelizmente agora não posso fazer, mas é
evidente que ele está diretamente relacionado, atualmente,
com o problema fundamental da segurança mundial.
O problema de segurança mundial repousa
diretamente sobre o fato de existir uma grande massa
de Poder Nacional acumulado num grupo de Estados do
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mundo, o grupo soviético, onde a ação da classe dirigente
não é baseada num sistema de opinião, vale dizer, onde a
capacidade de alteração de manobra da classe dirigente é
praticamente ilimitada, onde a classe dirigente dispõe de
meios de ação política suficientes para lhe fazer imprimir
aos negócios públicos uma direção, ou a direção oposta,
sem o contraste de opinião pública, que pudesse, neste
momento, ter um caráter, ter uma função seletiva e
retirar os dirigentes da posição institucional em que se
encontram.
O mundo assistiu na última guerra a esta capacidade
de inversão rápida de conduta política, que o grupo soviético
realizou durante a própria guerra. E desta experiência
resultou esta convicção muito nítida, de que os regimes
autoritários, sendo regimes onde a classe dirigente não tem o
contraste da opinião pública, são regimes de conduta política
imprevisível, no sentido de que a conduta política depende,
exclusivamente, de decisões individuais. Pelo contrário,
onde prevalecem os regimes de opinião pública, a liberdade
de ação das classes dirigentes é extremamente limitada,
haja vista que aquilo que se encontra na consciência política
da classe dirigida tem um valor limitativo e imperativo para
a conduta das classes dirigentes.
Não há, assim, exageros em dizer que o desenvolvimento da ordem internacional, no sentido do estabelecimento
de um regime permanente de paz, depende, em grande
parte, de dois fatores complementares, ou melhor, de dois
fatores que nada mais são do que a apreciação do mesmo
fenômeno sob dois aspectos: o primeiro é o da elevação
da cultura política das classes dirigidas, da sua participação
cada vez maior na ação política, pela compreensão dos
seus elementos conceituais e pela capacidade de traduzir
na sua própria conduta aquilo que existe na ação política
governamental; o segundo é que, graças a isso, da criação de
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regimes de opinião, em que a liberdade da classe dirigente
está contida por zonas de determinação muito mais lenta,
as ideias ganham um grau de estabilidade, de cristalização,
muito mais perfeito, muito mais prolongado.
Agradeço a atenção com que me ouviram e peço
desculpas pelo laconismo dessas considerações. Muito
obrigado.
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AS DOUTRINAS POLÍTICAS
E O ESTADO MODERNO- 1961
Tenho o prazer de iniciar estas palavras, exprimindo
a minha satisfação pelo fato de retornar hoje ao convívio
da ESG. Em anos anteriores, tive a oportunidade de assistir,
como conferencista e como amigo, a este esplêndido labor
intelectual, de que a ESG se tornou um exemplo e que,
de certo modo, tem representado um esforço pioneiro no
nosso meio universitário, pois os processos de ensino, um
pouco arcaizados em todos os setores do ensino superior,
entre nós, têm sido revitalizados por essa experiência, que
transforma um aluno em estagiário e que, deste modo,
faz com que o estudo deixe de ser apenas exposição
de alguém, recebida por um auditório, para tornar-se
verdadeiramente uma tarefa comum, um intercâmbio e um
debate de ideias. Grande admirador da ESG, senti muito
nos últimos anos não ter podido manter a frequência com
que vinha acompanhando os seus trabalhos e, por isso, foi
hoje para mim uma grande satisfação vir da Capital Federal,
até aqui, para mais uma vez sentir o calor deste convívio
e ter a honra de falar à turma deste ano. Sou, entretanto,
obrigado a pedir desculpas pela natureza mesma desta
exposição, pois não é bem uma exposição didática.
Não é bem um plano de apresentação sistemática e
total de ideias em torno do tema da palestra -é antes uma
reunião de observações, um caminho traçado através de
conceitos que nem sempre se delimitam muito exatamente,
numa tentativa de ordem, em relação a alguns conceitos,
que precisamente por serem muito vizinhos e por estarem
sujeitos a variações de emprego de cada autor, cada um
deles fiel a uma terminologia e obediente a uma concepção
própria da matéria que versa, nem sempre se apresentam
como dados estáveis, capazes de servirem indiferentemente
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aos trâmites de todos os raciocínios. O ponto de partida
dessas considerações não poderia deixar de ser a ideia de
Estado.
Como sabemos, o conceito mais genérico que
nós podemos fazer do Estado, se o considerarmos não
apenas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto
de vista sociológico, é o de que o Estado é uma forma d_e
institucionalização do poder.
O poder, que se diferencia em toda a sociedade
organizada, por intermédio do qual a classe dirigente, o
cetra dirigente da sociedade imprime o seu comando ao
conjunto, dirige os governados. O poder, em agrupamentos
políticos rudimentares, apresenta-se apenas como uma
força, como um tipo de domínio que se mantém de uma
ou de outra forma, segundo os seus fundamentos, mas não
atinge, senão ao longo de uma evolução desse organismo
social, a forma de uma instituição.
Como instituição, o poder passa então a obedecer
a um tipo determinado, adquire uma superestrutura jurídica, legitima-se através de determinados fundamentos
racionais e dessa forma pode ser aceito e pode ser praticado
pela sociedade, como um instrumento próprio de seu
aperfeiçoamento e de sua manutenção.
No Estado moderno, é sabido que os elementos que
entram em formação para conduzir essa instituição são,
em primeiro lugar, uma comunidade nacional, isto é, uma
sociedade diferenciada através de um fator puramente
social, quer dizer, de um fator não jurídico que nos permite
qualificá-la como comunidade nacional; e, em segundo,
essa comunidade social se fixa num território, ocupa uma
região espacial definida.
Desde que uma comunidade nacional se fixa num
território é que ela adquire, então, através de órgãos
engendrados por ela própria, a capacidade de governarse. Estamos diante do processo de institucionalização do
Estado. Qual é o tipo de relação que existe nessa sociedade
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entre governante e governados? Qual é a maneira pela qual
os governantes são selecionados? Quais são os critérios que
nos permitem distinguir no seio dessa sociedade o governo
legítimo do governante ilegítimo? Ou melhor, quais são os
fundamentos consentidos da obediência que os governados
dão aos governantes e graças à qual aceitam a autoridade
por eles exercida?
Esses são os critérios, os processos da institucionalização. No momento em que todos esses critérios são
estabelecidos em regras gerais e que graças a essas regras
é que se identifica o poder e que se aceita o seu exercício, o
processo de institucionalização terminou. O que caracteriza o
advento do Estado e o que permite diferenciá-lo de qualquer
outro agrupamento político organizado é precisamente esse
grau máximo de institucionalização que ele atinge, graças,
sobretudo, a dois elementos: primeiro, que os órgãos de
comando engendrados por essa comunidade não fiquem
sujeitos ao controle de nenhuma outra; e, segundo, que
toda limitação, que porventura esses órgãos de comando
aceitem para sua atividade, seja uma limitação por eles
mesmos consentida.
Não estão, portanto, os órgãos de direção de uma
comunidade, que atingiu a forma do Estado, debaixo da
autoridade compulsória de nenhum outro grupo ou de
nenhum outro órgão. Podem limitar-se, podem diminuir a
margem de arbítrio de que gozam para exercer o governo.
Mas o que caracteriza essa diminuição é que ela parte
livremente dos próprios órgãos de direção do Estado e,
portanto, constituem uma limitação, mas não uma revogação
da plenitude de sua autoridade. Esse conceito é justamente
aquele que a tradição do direito público ocidental procurou
identificar sob o nome de soberania.
Hoje em dia, é frequente ouvir dizer que o conceito
de soberania é um conceito em crise e, mesmo, de certa
forma, um conceito em via de perecimento. Até que ponto
essa observação é exata é algo que só podemos saber se
217

Poder Nacional, Cultura Política e Paz Mundial

definirmos primeiro, um pouco melhor, a natureza dessas
limitações, das limitações que levam a essa observação.
Na verdade, se entendermos que o conceito de soberania
floresce nas épocas em que ele se afirma em tal plenitude,
que nem mesmo o órgão soberano aceita para si próprio
qualquer espécie de limitação, pode-se dizer que, no
nosso tempo, o conceito de soberania é um conceito em
declínio, isto é, que tende cada vez mais a aceitar uma regra
de convivência entre os Estados, regra essa que impõe
limitações, que impõe deveres a quem anteriormente só
tinha autoridade.
Mas, se considerarmos, entretanto, que essas limitações
provêm da própria autoridade do Estado, isto é, que não é
uma autoridade exterior que o limita, que lhe impõe essas
restrições, mas é a própria autoridade interna, oriunda da
comunidade nacional, podemos afirmar que o conceito de
soberania permanece intacto. Pelo menos podemos dizer
que a soberania permanece intacta conceituai mente, embora
nas suas manifestações práticas ela aceite cada vez mais
um número considerável de restrições. É o que acontece,
aliás, em outro domínio, no domínio do direito privado ou
do contrato. É comum ouvir dizer que o contrato é uma
instituição em declínio no nosso tempo, porque cada vez são
mais numerosas as limitações que se impõem à liberdade de
contratar. Na verdade, essas limitações, em gênero, existiram
sempre. Sempre se aceitou que a vontade das partes não
tinha força para ultrapassar certos limites impostos pelo
interesse comum. O que tem havido, o que caracteriza uma
época de vínculos de solidariedade social mais numerosos é
o aumento do número de casos em que o interesse público
se constitui em limite para a liberdade de contratar, sem que
a liberdade de contratar, em si mesma, tenha sido atingida,
sem que ela tenha sofrido uma alteração conceituai. Apenas
a área dentro da qual ela se manifesta é que tem sido objeto
de um processo crescente de restrição.
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No caso da soberania ainda se pode dizer mais,
porque, se é verdade que a vontade contratual tende a se
ver cerceada por uma série de limitações impostas, não
por ela própria, mas pelo poder público, a soberania do
Estado tende a se ver cerceada também por uma série de
limitações, mas que, em vez de serem impostas por um
poder extraestatal, derivam das limitações que o próprio
poder do Estado cria a si mesmo. É esse fato, de não se achar
cerceado por nenhuma esfera de poder predominante, que
marca com clareza o traço distinto entre o Estado e os outros
agrupamentos políticos institucionalizados. Podemos dizer,
ainda, que outros elementos se juntam a este, mas esses
outros elementos podem até ser aceitos por determinadas
doutrinas, mas são contestados por outras, como, por
exemplo, a personalidade jurídica.
É sabido que, na concepção moderna e de raízes
tradicionais mais distantes do Direito Público, um
dos elementos fundamentais do Estado é também a
personificação, isto é, o Estado se apresenta como uma
unidade. O conjunto de indivíduos de que se compõe a
comunidade nacional, no Estado, se reduz à unidade, uma
unidade corporativa, que se recobre da personalidade
jurídica. Assim, o Estado pode contrair direitos e obrigações,
o Estado fala como uma só pessoa e o seu patrimônio se
distingue do patrimônio de todos os seus súditos, assim
como o patrimônio de uma pessoa jurídica, de uma
sociedade, de uma associação profissional, distingue-se do
patrimônio de cada um de seus membros associados.
Essa noção de personalidade jurídica, como requisito
essencial do Estado, foi, entretanto, muito contestada pela
chamada Escola Realista do Direito Público, que pretende
ver, no esforço para se atribuir personalidade jurídica ao
Estado, mais uma ficção de ordem técnica do que uma
realidade, mesmo que apenas uma realidade conceituai.
Por isso, não podemos, numa tentativa de atribuir ao
Estado características que se imponham a todos, incluir
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um elemento que, embora reconhecido pelas correntes
dominantes do pensamento jurídico moderno, não seja
líquido para todas elas e, pelo contrário, seja controverso
entre algumas das mais importantes correntes deste mesmo
pensamento; pois essa noção, vamos dizer, mais abrangente
do Estado, é que constitui, no seu funcionamento, na sua
constituição, o que chamamos de Regime Político.
Na verdade podemos dizer que o Regime Político é o
conjunto de regras que presidem ao exercício do poder. O
Estado se organiza para dar lugar ao exercício do poder e por
meio dessa institucionalização, uma parte da comunidade
nacional assume, em relação à outra parte, o papel de
governante, enquanto a parte que ocupa a posição de
dirigida e que constitui, naturalmente, a grande maioria da
comunidade nacional assume a posição de classe dirigida,
isto é, a posição de governados. A relação entre governantes
e governados, ou seja, o modo pelo qual os governantes se
constituem como tais e, em seguida, o modo pelo qual eles
exercem a sua autoridade sobre os governados, tudo isso
constitui o conjunto de regras que preside o exercício do
poder e esse conjunto de regras é o Regime.
Já foi observado por um escritor de ciência política,
hoje reputado (Émile Durkheim, o mestre de Bordeaux),
que, durante longo tempo, esse conjunto de regras, ou
seja, o regime, apresentava-se inteiramente indiferente ao
aspecto propriamente social da vida que se desenrolava
no seio da comunidade. É uma maneira de exprimir em
termos mais atuais a diferença entre o Estado moderno e o
Estado de polícia, isto é, aquele Estado que, na verdade, só
se empenhava na manutenção de um sistema de equilíbrio
e de ordem pública, voltando as costas aos diferentes
aspectos sociais de competição e de cooperação entre os
indivíduos que constituem a comunidade nacional.
Não é certo, pelo menos não é certo de uma maneira
absoluta, que tenha havido épocas em que o regime político
tenha sido completamente indiferente às estruturas sociais,
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às estruturas socais observadas em cada comunidade
estatal. Équase, podemos dizer, conceituai mente impossível
admitirmos que uma determinada estrutura social não tenha
nenhum vínculo de solidariedade funcional com o regime,
com o tipo de organização do Estado que nela prevalece. O
que sucede é que quando uma comunidade estatal, quando
uma comunidade nacional, consegue verdadeiramente
engendrar um regime em que se concretizem as condições
ideais para a defesa, para a manutenção daquela estrutura,
esse regime é apresentado como um regime ideologicamente neutro, isto é, como um regime que não está engajado na
produção de qualquer resultado social determinado, mas
que constitui um conjunto de regras universalmente válidas
e que todos aceitam como meras regras jurídicas para o
desenvolvimento da convivência naquele determinado
grupo social.
Se, entretanto, nós formos procurar um pouco mais
a fundo, não tardaremos em verificar que esse conjunto
de regras, em vez de se assentar nesse indiferentismo, em
relação às estruturas sociais que ajudam a manter, são
regras que resultam dessas estruturas, que são articuladas
com elas e que constituem justamente uma técnica através
da qual aquela forma de sociedade tende a perdurar. Essa
observação nos permite chegar a um ponto fundamental:
existe sempre uma relação entre o regime político, isto
é, entre esse conjunto de regras que preside ao exercício
do Poder e a estrutura social daquela nação, daquela
comunidade em que o Regime é aplicado.
Essa relação desenvolve-se de duas maneiras: em
primeiro lugar é uma relação entre o Regime e as estruturas
sociais presentes; em segundo lugar é uma relação entre
o Regime e outras estruturas sociais para as quais o poder
deseja fazer evoluir a comunidade nacional. Quer dizer, há
um sentido de equilíbrio, um sentido de manutenção do
status quo e há, ao mesmo tempo, um elemento dinâmico,
uma linha através da qual o regime político tende a produzir
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na sociedade que o pratica uma determinada transformação.
Com relação às estruturas sociais de hoje, a primeira coisa
que nós temos que observar é que, de modo geral, o regime
político é em grande parte um produto dessas estruturas.
Todos conhecem o magnífico trabalho de Jean Bodin.
Até que ponto doutrinas como aquelas, em que se fundou
a monarquia absoluta, no advento dos tempos modernos,
responderam rigorosamente à necessidade de manter
estruturas sociais que se estabeleciam naquele instante e
que tinham necessidade de perdurar. E todos têm, numa
grande medida, a ideia de quanto o regime liberal que marca,
vamos dizer, o início do direito público moderno, foi ele
próprio um instrumento para manter as estruturas sociais
que a primeira revolução burguesa introduziu no mundo
moderno e que exigiram outro tipo de mecanismo estatal,
em oposição ao absolutismo do período anterior. Quer dizer,
aquelas estruturas sociais, aquele tipo de relação entre as
classes, aquele modo de organizar para a produção exigiu
um tipo de estrutura do poder político que permitisse não
só a conservação, mas o funcionamento daquelas relações
sociais nascentes e que através daquele regime esperavam
afirmar-se.
Desse modo, podemos dizer que a observação de
Lenine de que o Estado sempre traduz uma determinada
fórmula de dominação social é uma observação fundamental
para a interpretação das formas de governo e dos regimes
políticos em qualquer época. Não há Estado que não seja
na sua forma, no seu regime, nesse conjunto de regras
que presidem o seu funcionamento, a expressão de uma
determinada estrutura social que através desse regime
pretende prevalecer. Mas, nem sempre as estruturas do
Estado têm esse sentido puramente conservador, nem
sempre podemos dizer que a manutenção do status quo
esgota o sentido daquele conjunto de regras que constitui
o regime. Muitas vezes, esse conjunto de regras, ao mesmo
tempo em que traduz a consagração de determinadas
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estruturas sociais estabelecidas, traduz também o propósito
de evoluir dessas estruturas para uma outra.
Desse modo, nós encontramos outro aspecto que
podemos chamar o aspecto dinâmico do regime público e
que é o seu relacionamento com um outro tipo, com um
objetivo social determinado, perseguido pelos detentores
do poder público. Nem sempre o detentor público considera
a estrutura social reinante com uma estrutura social que
deva manter. E, por isso, a sua tendência é construir o
regime público, de maneira que esse regime público seja um
instrumento para alcançar as estruturas sociais seguintes
àquelas estruturas que ele, poder, deseja fazer prevalecer
naquela sociedade determinada. Essa concepção de que o
regime tem algo a preservar e algo a atingir é que pode ser
verdadeiramente considerada o ponto de partida de uma
perfeita conceituação da doutrina política.
As doutrinas políticas não são o mesmo que o
regime político. Esses dois conceitos devem ficar muito
claramente separados no nosso espírito. O regime político
é esse conjunto de regras a que me refiro e que preside
ao exercício do poder numa determinada sociedade; a
doutrina política é esse conjunto de princípios e de fins que
orientam o governante, o detentor do exercício do poder ou
aqueles grupos políticos que aspiram ao poder, no tocante
à defesa das estruturas sociais presentes e à implantação
de estruturas sociais futuras. Aquele que exercer o poder
ou aquele que aspirar a esse exercício leva para essa tarefa
um julgamento de valor sobre as estruturas sociais e mais
um julgamento de valor sobre outras estruturas sociais para
as quais ele deseja, ou não deseja, que a sociedade evolua.
Esse julgamento de valor, que se traduz então em medidas
programáticas, constitui a doutrina política. Essa doutrina
política é que o governante ou grupo político que aspira ser
governante procura infundir no regime, fazendo com que o
regime seja a expressão dessa doutrina, seja modelado por
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ela e de certo modo seja a sua tradução em forma prática,
em forma normativa.
Creio, portanto, que aí temos claramente duas ou
três noções distintas, embora intimamente aparentadas.
O Estado em si mesmo, que é essa institucionalização do
poder, quando atinge a forma total da autodeterminação. O
regime político, que é esse conjunto de regras que presidem
o exercício do poder e que estão sempre relacionadas às
estruturas sociais de hoje e a outras estruturas sociais, para
as quais esse regime caminha, ou não deseja caminhar. A
doutrina política, que é esse juízo de valor sobre as estruturas
sociais de hoje e sobre outras estruturas sociais possíveis,
juízo de valor que o governante ou grupo político procura
infundir no regime e fazer com que o regime se torne a sua
expressão normativa.
Podemos dizer que em todas as épocas é lícito observar
a maneira pela qual as doutrinas políticas se infundem no
Estado procurando moldar os regimes políticos à sua feição
e fazer com que os regimes políticos sejam a expressão de
suas finalidades. Aristóteles, por exemplo, para tomarmos
assim isoladamente e numa breve alusão o exemplo do
pensador político mais completo da antiguidade. Ele punha
o ponto focal de seu pensamento num problema que ainda
hoje podemos considerar o problema básico da construção
de todo o regime, o ponto de partida de todos os tipos de
governo que, porventura, nos seja dado examinar. Esse
ponto focal era a relação entre governantes e governados, o
modo pelo qual o poder seria exercido numa determinada
sociedade e a tendência dos governantes para oprimir os
governados.
Em torno dessa ideia foi que Aristóteles criou a sua
famosa teoria das formas de governo e de sua corrupção;
vendo, por exemplo, na monarquia e no despotismo duas
formas, uma das quais ele considerava forma equilibrada e
a outra, a forma corrompida desse tipo de relação. Vendo
na temocracia ou na democracia, como nós diríamos, uma
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forma equilibrada; e na demagogia uma forma corrompida,
o que representa sempre essa tendência para romper o
ponto de equilíbrio na relação interna entre governantes
e governados. E explicado dessa forma, nós apenas temos
o regime visto como conjunto de regras, o que temos que
ressaltar é que Aristóteles orientava toda a sua concepção
de Estado para um tipo de estrutura caracterizado pelo
predomínio da classe média. A sua ideia era obter o
equilíbrio de Estado, graças ao reforço de uma estrutura
social intermediária, que era a classe média, a qual
deveria ser verdadeiramente o setor da sociedade onde se
armazenasse o poder, visto que tanto a classe superior, a
classe mais rica e poderosa, como o proletariado, digamos
assim, eram classes com maior instabilidade política e com
maior tendência para passarem a essas formas de opressão,
que constituíam o desequilíbrio do sistema; enquanto a
classe média tinha a possibilidade de guardar esse equilíbrio
e de assegurar dessa forma a relação constante entre
governante e governados, que ele preconizava.
Quer dizer, o pensamento de Aristóteles tinha
precisamente essas características que eu há pouco apontei.
Em primeiro lugar, era um pensamento nitidamente
relacionado com a manutenção de uma determinada
estrutura social e inclinado a fazer com que essa estrutura
social evoluísse no sentido do seu robustecimento. Colocar a
classe média no centro da sociedade, fazer dela a verdadeira
classe política dentro do Estado; e é com esse pensamento
que a sua Doutrina se relaciona. Podemos dizer que toda
a sua exposição racional nada mais é do que a legitimação
desse tipo de estrutura social com o qual o seu pensamento
estava solidário.
Quando nós nos aproximamos dos tempos modernos,
como bem sabemos, o tipo de governo, o regime político,
que surge como característico dos nossos tempos, é
aquele introduzido com a revolução burguesa e com o
estabelecimento da economia capitalista, por ocasião
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do advento da máquina a vapor, da possibilidade de uma
economia expansiva voltada para a produção e não mais
de uma economia regida pelo consumo, como fora toda a
economia do período anterior. A relação entre essa estrutura
econômica e o advento do regime liberal escapa ao objetivo
desta nossa palestra. O que temos que observar aqui é a
relação entre esse regime político, entre esse conjunto
de regras presidindo o exercício do poder e as doutrinas
políticas que surgiram na mesma época, para vermos de que
maneira essas doutrinas políticas influíram nesse regime,
solidarizando-se com determinadas estruturas sociais.
É sabido que a primeira forma de Estado que
correspondeu ao advento dessa revolução industrial foi o
Estado liberal. O Estado liberal encontra os seus antecedentes teóricos em primeiro lugar em algumas experiências
históricas que se ajustaram, de maneira particular, às
necessidades do novo tipo social que se implantara. Em
grande parte, esta experiência foi a experiência inglesa,
pois é sabido que, na evolução da sociedade inglesa, o que
prevaleceu, em vez da fixação de determinados conceitos
políticos à luz dos quais se foi moldando uma forma do
Estado, foi um tipo de regime; o que prevaleceu foi uma
série de experiências que se sucederam historicamente
e através das quais se foi criando um tipo de relação
entre governantes e governados, caracterizado por um
balanceamento da autoridade.
Desde os primeiros momentos em que os súditos
procuraram no rei o amparo contra a aristocracia dirigente,
desde essa primeira fase, o que caracterizou a evolução
histórica do Estado na Inglaterra foi este sentido de
balanceamento, que permitiu que se fossem realizando
conquistas, que se fossem incorporando liberdades, sem
haver mesmo necessidade da formulação de um pensamento
político de conjunto, que fundasse e que constituísse um
Estado liberal. Por outro lado, havia uma grande experiência
na Antiguidade, que ganhou muita atualidade política, no
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momento do surto capitalista moderno. Essa experiência
que vinha sendo revitalizada no espírito moderno, desde
o fim da Idade Média, foi a da República Romana, porque
a estrutura da República Romana se adaptara muito
melhor a um tipo de sociedade não dominada por uma
aristocracia munida de privilégios do que todas aquelas
outras instituições que se desenvolveram durante a Idade
Média e que perduraram ao longo das grandes monarquias
ocidentais. De modo que aquelas sugestões, algumas
recolhidas nas experiências de um Estado moderno como
era a Inglaterra, estavam, por assim dizer, à disposição do
novo tipo de relações econômicas e sociais, que surgia com
o advento do capitalismo e da Revolução Industrial.
Sobre este material, irradiando com a concepção
doutrinária que indicava e concretizava imediatamente
novos rumos, fizeram-se sentir outras influências, influências estas que nós já podemos caracterizar claramente como
doutrinas políticas. Entre essas doutrinas, como sabemos, a
que, na primeira fase, exerceu influência predominante foi
o pensamento de Rousseau. Rousseau, desde o seu discurso
sobre as ciências e as artes e depois com o famoso discurso
sobre as origens das desigualdades entre os homens fixara
claramente uma ideia que convinha, como uma luva, às
necessidades de implantação de um regime político de
abolição de privilégios e com critérios normativos que
impedissem barreiras à livre expansão das atividades.
A ideia básica, trazida por ele ao pensamento político
do seu tempo, foi a ideia de que o homem, através da
civilização e das limitações e práticas que ela impõe, se
corrompe. Em vez da ideia de que o homem através da
civilização se aperfeiçoa e ganha cada vez mais capacidade
de governar a sua própria natureza, o que Rousseau
estabeleceu como ponto de partida foi a ideia oposta, foi
a de que o homem através da civilização e das limitações
que ela vai criando, se corrompe. Dessa maneira, podemos
dizer que o homem surge dotado de uma bondade
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natural, dotado de uma adequação de sua natureza aos
problemas e objetivos da convivência social; mas, depois,
ao longo da civilização, essa predisposição natural vai sendo
corrompida e distorcida por elementos históricos que vão
se acumulando. Graças a isso, podemos dizer que todo o
pensamento social e político de Rousseau é um esforço
para eliminar aquilo que na civilização exerce esse papel
corruptor e para restituir ao homem a sua capacidade de
agir de acordo com as tendências e as inclinações inatas de
sua natureza.
Rousseau jamais imaginou uma volta ao estado de
natureza. A ideia do retorno às condições do homem primitivo
é uma ideia completamente alheia ao seu pensamento.
O que ele sempre pensou foi em como aliviar a estrutura
social daqueles fatores deformantes, para permitir que o
homem encontrasse os caminhos impostos pela sua própria
natureza. Essa doutrina social tinha um grande mérito,
a grande capacidade de acumular força, porque ela se
identificava, de maneira muito perfeita, com o pensamento
cosmológico da época e com a ideia que presidia, então, a
uma concepção de que todo o Cosmo, de que o Universo
obedece a um ajustamento interno perfeito e de que todas
as suas partes são regidas por uma economia natural, por
leis que tendem ao aperfeiçoamento do processo, vamos
dizer, vital.
Transpondo essa ideia para o terreno social, Rousseau
oferecia um esquema lógico e irresistível ao pensamento
contemporâneo. Daí, as ideias que ele propôs, por exemplo,
no domínio da educação através de um livro famoso, Emílio,
ou da educação, em que ele traçou o esquema de educação
ideal para restituir ao homem essa bondade natural, e a
sua concepção sociológica e política propriamente dita,
materializada, sobretudo, no seu livro Do contrato social.
Rousseau não podia deixar de buscar, na vontade do
homem e na sua natural predisposição para a harmonia
e para a adequação ao bem comum, o ponto de partida
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de toda autoridade política; e aí está como ele afirmou,
logo nas preliminares do seu pensamento, duas ideias
que seriam um legado definitivo às concepções políticas
modernas. Primeiro essa ideia dos direitos do homem,
isto é, essa ideia de que o homem traz, para a sociedade
política, alguma coisa de inato e de inerente à sua posição,
que não pode ser atingida, que não pode ser destruída sem
se comprometer automaticamente todo êxito do processo
social, isto é, sem instalar o processo de corrupção. Segundo,
a ideia de que só na vontade desse próprio homem, na sua
predisposição, é que pode estar o fundamento da própria
autoridade. O fundamento da autoridade, portanto, é como
que a obediência voluntária, é a aceitação espontânea da
autoridade por cada indivíduo, e desta forma, e desta soma
de espontaneidades, resulta aquilo que podemos chamar de
vontade geral, vontade de todos, e que é verdadeiramente
o ponto onde se apoia qualquer concepção aceitável do
Estado.
O poder dessa ideia, nas suas múltiplas manifestações,
era na verdade imprevisível. Mas, hoje, nós podemos compreender o quanto ela foi fecunda para tornar coerentes
as transformações do Estado de que a sociedade daquela
época precisava. Acima de tudo, essa sociedade daquela
época reclamava uma abolição de privilégios, de normas,
de superposições hierárquicas, que eram o resultado da
Idade Média e do longo processo subsequente no seio
das monarquias centralizadas. Tudo aquilo constituía uma
estrutura social contra a qual se chocava a necessidade de
afirmação econômica e de libertação social da nova classe
empresarial que surgia. Para essa nova classe, o problema
era abolir aquela estrutura de privilégios, de regras e de
preponderâncias e criar condições puramente competitivas,
porque só dentro de um clima de concorrência e competição
é que aquela nova classe empresarial poderia realmente
estabelecer a sua supremacia no seio da sociedade em que
surgia.
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Essa necessidade de competir livremente, essa
necessidade de se ver respeitada no exercício de sua
própria atividade, reclamava uma legitimação teórica,
como aquela que foi possível encontrar, de um lado numa
doutrina que afirmasse os direitos do homem, os direitos
do indivíduo, que respeitasse esse círculo intransponível da
liberdade pessoal, que não pode ser ferido, sem distorção
e corrupção subsequente; e de outro lado, a norma de que
a autoridade só podia provir do consentimento de todos
e, portanto, não tinha outra origem, senão a vontade da
maioria, já que a vontade de todos torna-se a vontade
da maioria por um princípio inevitável de consequência
prática, para encontrar a possibilidade de não oprimir o
maior número.
As ideias de Rousseau, de que isso aqui é apenas uma
focalização do seu ponto, vamos dizer, mais fértil, exerceram,
como se sabe, grande papel na fase revolucionária
de implantação do Estado liberal. Foi principalmente
através do espírito de grandes revolucionários da época,
impregnados de "rousseaunismo", como Robespierre e
outros, e foi, sobretudo, nas primeiras constituições do
período revolucionário que se sentiu mais diretamente a
influência do seu pensamento. Mas esse núcleo fértil, que
o seu pensamento trazia à consciência política da época,
perdurou em todas as suas manifestações, em toda a fase
posterior da construção do Estado liberal.
Ao seu lado, outra influência modeladora do Estado
liberat mas que naquela primeira fase não parecia tão
profunda, foi a influência de Montesquieu. Montesquieu
partiu de uma ideia bastante diferente da de Rousseau,
mas quando vemos o seu pensamento com o recuo dos
tempos, sentimos vínculos de parentesco profundo que
existia entre os dois pensadores e verificamos o quanto
eles eram pensadores de uma mesma época e o quanto
davam respostas aos mesmos desafios sociais. Quanto a
Montesquieu, pode-se dizer que o seu primeiro ensaio foi
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o estudo de As causas da grandeza dos romanos e da sua
decadência e logo depois disso, O espírito das leis, que foi
o livro definitivo e, como Do contrato social, encontra-se na
fase de formação da doutrina política moderna.
O espírito das leis e As causas da grandeza dos romanos
e da sua decadência evidenciavam uma atitude que hoje nós
podemos denominar como uma atitude sociológica em face
da história. O que Montesquieu procurava, acima de tudo,
era discriminar num processo social, como o da decadência
da civilização romana, por exemplo, a parte do fator pessoal
e a parte dos fatores impessoais, ligados, por exemplo,
ao meio físico, ao gênio diferente das raças, às tradições
longamente assimiladas e transformadas em um conjunto
social. Nós tínhamos, então, que todo e qualquer processo
político é, em parte, obra de atitudes pessoais, quer dizer,
resulta de um comportamento pessoal dos governantes ou
dos governados, mas, em grande parte, é o resultado de um
determinismo, de uma influência mesológica que vem desde
certas componentes da natureza humana até as imposições
do meio geográfico, passando pelas tradições, pelo espírito
do povo etc.
Dentro dessa ideia, Montesquieu assumia, entre as
formas de governo, uma atitude profundamente imparcial.
Em vez de condenar algumas como inaceitáveis e erigir uma
determinada forma de governo como a melhor, o que ele
justamente procurava pôr em evidência é que cada uma delas
corresponde a uma determinada tendência, a uma determinada índole, a fatores, por assim dizer, inelutáveis. Mas através
do estudo de cada uma delas e de suas degenerescências,
ele mostrava aqueles fatores que precisavam ser preservados
para que essas formas sociais não sofressem o processo de
corrupção, favorecido pelas condições do meio.
Seu determinismo não era um determinismo totalitário, pelo contrário, ao lado das influências intersociais ele
colocava os fatores pessoais, decisivos para a evolução política
e, dessa forma, ele colocou em evidência aqueles mesmos
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fatores que iriam ser importantíssimos na concepção política
de Rousseau, naquele núcleo de ideias que ele comunicou
ao Estado moderno. Ele mostrou, por exemplo, como a
preservação da liberdade individual, como a preservação de
uma área de expansão da personalidade de cada indivíduo
era indispensável para que as diferentes formas de Estado
não se corrompessem. E como era preciso, acima de tudo,
impedir o estabelecimento dessas preponderâncias ilógicas,
não naturais, e que são responsáveis pela deformação dos
regimes; essa ideia ele levou, ao máximo numa doutrina que
seria, daí por diante, talvez, a mais importante contribuição
para a formação do Estado moderno. Essa foi sua famosa
doutrina da divisão de poderes, em que ele mostrou que a
única maneira de impedirmos o sufocamento da liberdade
dentro de um Estado qualquer era impedir que o poder se
concentrasse nas mãos de um só governante, ou de um
só grupo de governantes, e que de nada adiantava, para
impedirmos essa concentração, aumentarmos o número
de detentores do poder. Quanto maior fosse o número dos
detentores do poder, se esse poder fosse total, a tendência
dessa sociedade para as formas de opressão seria inevitável.
A forma natural de corrigir essa tendência era dividir
o poder, isto é, subdividir as funções do poder. Era dividir
o poder em suas funções, de modo que nós tivéssemos de
um lado a primeira das funções do poder, que era a função
de Jegislar, isto é, a função de criar normas de caráter
universal, a que toda a sociedade deveria obedecer. Em
segundo lugar, a função administrativa ou executiva, que
consistia praticamente na aplicação dessas normas gerais
aos casos concretos apresentados ao longo da existência. E,
finalmente, a função judicial que consistia, no seu entender,
em observar a violação dessas normas e determinar as suas
consequências.
Essa ideia de que a única maneira de impedir a
preponderância, a exacerbação das autoridades sobre os
governados é dividir a função no governo e fazer com que
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a função do governo se reparta entre os órgãos distintos. "
constituiria talvez, ao lado daquela noção dos direitos
fundamentais do homem, a mais importante de todas as
noções trazidas ao Estado moderno.
Podemos dizer que, mesmo se deixarmos para trás o
Estado liberal e viermos agora acompanhando a evolução do
Estado e a formação da noção contemporânea que temos
do Estado democrático, as duas ideias-mestra, as duas
linhas condutoras, através das quais evoluiu o pensamento
político, chegando mesmo a sobrepor-se às variedades
das doutrinas políticas, para constituir um fundo comum
sobre o qual evoluiu o conceito de Estado, foram essas:
a ideia dos direitos do indivíduo, isto é, de uma massa de
direitos inalienáveis em cada indivíduo, ideia que tomamos
do pensamento de Rousseau; e essa ideia da necessidade
de se subdividir o governo nas suas funções elementares,
atribuindo cada função a um órgão específico, ideias que
tomamos da doutrina de Montesquieu.
Portanto, declaração de direitos, concepção de
direitos de indivíduos comonúcleo anterior, por assim dizer,
ao Estado, anterior no sentido de que prevalece sobre o
próprio Estado; e, de outro lado, divisão de poderes, ou
seja, decomposição, análise de poder nas suas funções
elementares, como técnicas de impedir a concentração e o
despotismo, foram as duas ideias-mestra que nos albores do
Estado moderno traçaram o caminho dessa evolução para
o moderno Estado democrático, para o chamado Estado
de Direito, que vamos, então, examinar dentro de alguns
minutos.
Vamos dizer, em poucas palavras, de que modo
passamos da concepção do Estado liberal para a concepção
do Estado de Direito, que é a forma sobre a qual o Estado
liberal se apresenta agora, que é a sua melhor caracterização,
sobretudo quando o examinarmos nos grandes sistemas
constitucionais do Ocidente. Na verdade, de um lado, as
concepções políticas, que tinham levado ao estado liberal
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essas ideias-força, que surgiram imediatamente antes da
Revolução Industrial e que deram carga, que dinamizaram
a transformação política havida no fim do século XVIII,
essas ideias, pouco a pouco, se foram distanciando, foram
perdendo a sua capacidade motivadora; e o espírito político
das gerações seguintes começou a ser solicitado por outros
objetivos sociais.
Aquela necessidade, que existiu inicialmente, de abrir
caminho para a implantação de uma nova estrutura social,
cedeu o posto a outras preocupações, a outras tendências
e ideologias, e podemos, então, dizer que as raízes políticas
do Estado liberal ficaram, muito cedo, seccionadas da árvore
e, entretanto, a árvore tinha condições de vitalidade para
continuar a prosperar.
Por outro lado, é sabido que já tivemos aqui mesmo
nesta Escola, em outras ocasiões, oportunidade de versar
esse tema, é sabido que o Estado burguês nascido da
revolução liberal apresentou uma forma de poder que
existiu em outra época, mas que nele se materializou, com
especial felicidade, que é o chamado poder burocrático,
por oposição ao poder tradicional e ao poder carismático,
para usarmos uma terminologia "weberiana". E o poder
burocrático encontrou sua expressão mais completa e mais
feliz naquela estrutura de Estado nascida do liberalismo,
forjada pelas concepções liberais, mas, a partir de certo
momento, tornada independente daquelas concepções.
De modo que o esforço para criar um mecanismo
automático de poder, que é a característica do chamado
poder burocrático, o esforço para legitimar uma autoridade
através do processo mecânico de sua escolha e de seu
revezamento periódico, tudo isso contribuiu para que o
Estado nascido do liberalismo passasse a ser tratado cada
vez com mais critério; em vez de serem os critérios políticos
e ideológicos dos seus primeiros tempos, passaram a ser,
sobretudo, critérios técnico-jurídicos. E essa, aliás, é uma
característica que se observa com frequência nos processos
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de transformação das instituições políticas. Uma instituição
nasce sob a influência, sob o impulso de uma concepção
política, de uma ideologia. Aquela concepção políticoideológica passa, envelhece, desaparece, mas a estrutura
que ela modelou continua a existir, agora baseada não mais
naqueles impulsos primitivos, mas no grau de racionalidade
que ela conquistou e na sua capacidade de responder
tecnicamente, como um instrumento, a outros problemas
e a outras realidades que lhe são propostas pelas gerações
seguintes.
É esse fato que observamos a cada passo quando
analisamos as instituições políticas. Se vamos verificar
o momento e as circunstâncias em que elas nasceram,
vemos que elas foram o produto de fatos e inspirações já
desaparecidos, embora elas tenham conquistado, depois,
outro préstimo e, nesse sentido, podemos dizer que elas
se racionalizaram. O impulso vital e ideológico que lhes
deu origem cessou e foi substituído por uma espécie de
fundamento racional que fez com que elas ganhassem
maior adaptabilidade; pois isso sucedeu com a estrutura do
Estado liberal. Na verdade, outros fatores vieram interferir,
a sociedade modificou-se, mas aquela estrutura de Estado
conveio tão bem à criação de um mecanismo de seleção de
autoridade e de formação de órgãos de poder, de órgãos
detentores de poder, numa sociedade de tipo burocrático,
que o Estado liberal, eminentemente político, ganhou um
substrato técnico-jurídico, que fez com que hoje nós a ele
nos refiramos, de preferência, como Estado de Direito.
Vamos analisar um pouco a concepção do Estado de
Direito, que é a fórmula racionalizada para a qual tendeu o
primitivo Estado liberal. As semelhanças são profundas, as
coincidências de estrutura são numerosas, mas o fundamento do projeto, vamos dizer, que é a máquina estatal, é que
mudou, sobretudo, a legitimação de seu funcionamento e
de sua organização. Não quer dizer, absolutamente, que, no
Estado moderno, nós devamos excluir o elemento político
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e vê-lo como um Estado puramente técnico, ou melhor,
técnico-jurídico. Não, isto seria ir longe demais. O que nós
podemos dizer é que o estado liberal evoluiu para uma
forma de justificação racional, que deu preponderância ao
elemento técnico-jurídico na sua organização. Mas ao lado
deste elemento técnico-jurídico, perdura um elemento
político. Não há organização estatal sem um elemento
político presente. Nenhuma organização do Estado é
puramente racional e técnica. A estrutura, racional e técnica,
acaba sempre repousando sobre uma base puramente
política que, como tal, transcende completamente o
pensamento jurídico e diante da qual o jurista nada mais
tem a fazer senão se curvar a uma realidade transcendente
a seu método e tipo de conhecimento.
Essa realidade política, já chamada com propriedade,
realidade metajurídica, porque está para lá do Direito, é
sempre fundamental na concepção do Estado. Mas o que
aconteceu com o Estado moderno e que se tornou essencial
à sua compreensão foi que o Estado se desenvolveu e se
caracterizou dentro de sua sistemática jurídica, como Estado
de Direito, comportando sempre um elemento político, mas
foi justamente por isso que o Estado de Direito tomou uma
configuração técnica própria, o elemento político ficou bem
mais flexível e o Estado passou a comportar até mesmo
uma substituição desse elemento político, sem perder as
características técnicas que tinham sido anteriormente
elaboradas. Quer dizer, nós agora vamos examinar o
elemento técnico-jurídico do Estado de Direito e vamos
verificar que esse elemento político pode ser substituído,
dentro de certa latitude doutrinária.
Várias doutrinas políticas, várias estruturas sociais
podem acomodar-se no esquema do Estado de Direito
e incliná-lo de acordo com os seus objetivos particulares.
O que caracteriza o Estado de Direito como tal é que ele
representa uma forma de governo, um regime do qual
se pretende excluir totalmente o arbítrio e subordinar o
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funcionamento de todos os órgãos à norma jurídica, à Lei.
Numa concepção puramente liberal de Estado, poderíamos
perfeitamente sustentar que o Poder Legislativo, por
exemplo, gozaria de uma liberdade em relação ao desempenho de suas próprias funções, que, por assim dizer, o
colocaria acima da Lei. Um Estado que se desenvolveu mais
empiricamente, como exemplo, o Estado inglês, não está
longe dessa realidade, já que o Poder Legislativo completa
aquilo que o direito constitucional inglês chama de o Rei
no Parlamento, o Regime do Rei no Parlamento, que é a
conjugação total do Poder Legislativo, que tem até mesmo
a faculdade de fazer leis que importam na modificação
da Constituição e, por conseguinte, o Poder Legislativo se
apresenta como uma espécie de última ratio da legalidade.
No Estado de Direito, tal como nós o concebemos, sobretudo
no direito continental europeu, o objetivo da organização
do Estado é conseguir conter todos os órgãos do Estado que
estejam debaixo da regência da lei. Esse é um dos elementos
característicos do Estado de Direito.
O segundo elemento, talvez ainda mais importante
do que esse, é que o Estado é visto, sobretudo, como
um equilíbrio entre o indivíduo e o poder público; e a
sua organização, a organização do Estado, é concebida
principalmente como um modo de proteger o indivíduo
contra o poder público. Na realidade, o poder público é
um instrumento a serviço do Bem Comum. Dentro de um
pensamento puramente teórico, nós poderíamos dizer que
o indivíduo não tem motivo para se defender do poder
público, já que o poder público é um instrumento a serviço
da realização dos fins da sociedade e, portanto, dos fins do
próprio indivíduo. Mas a concepção do Estado de Direito
parte da ideia de que, embora sejam estes, efetivamente,
o modo de sua operação ocorre que, muitas vezes, o poder
público opera antagonicamente ao Bem Comum, seja por
erro, seja pela possibilidade de preponderância do interesse
do governante sobre o interesse geral da sociedade, na
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formulação dos fins da ação de governo. De modo que a
necessidade de defender o indivíduo contra o poder público
ou, para sermos mais exatos, a necessidade de defender
o indivíduo dos agentes do poder público, ou seja, contra
aqueles que o representam, que o encarnam, que o operam,
é uma fórmula básica de equilíbrio que o Estado de Direito
procura resolver.
Primado do Direito como fim do Estado, subordinação
de todas as atividades do Estado ao Direito, e defesa do
indivíduo contra o Poder Público, eis as duas características
que o Estado de Direito procura traduzir. Nota-se que essa
ideia do primado do direito como fim do Estado não é tão
óbvia como à primeira vista possa parecer. Pelo contrário,
numa concepção do Estado puramente de polícia, o que
se costumava apresentar como finalidade do Estado é o
Bem-Estar, o Bem Comum, a promoção da segurança social;
mas essa ideia de que o Estado tem por fim assegurar o
primado do Direito, embora se pudesse considerar contida
em concepções anteriores, não tinha, se assim me posso
exprimir, tanta ênfase; não era nela que estava o conceito
tônico. O Estado de Direito colocou nisso o conceito tônico.
De que modo procura o Estado de Direito traduzir essas
realidades? Aí retomamos o fio das duas grandes ideiasmestra herdadas dos doutrinadores do liberalismo. A ideia
dos direitos do indivíduo e a ideia da divisão dos poderes.
A ideia dos direitos do indivíduo aparece nos grandes
teóricos do Estado de Direito, sob um nome diverso, mas
pretensioso, aspirando mais à terminologia específica.
Aparece com o nome de Princípio da Distribuição.
Na realidade o que é o Princípio da Distribuição? É o
reconhecimento de que, na vida política, dentro de uma
comunidade, há de existir duas áreas e a distribuição se faz
entre essas duas áreas. A área da liberdade individual e a
área do poder do Estado. Até onde vai uma, até onde vai a
outra? A ideia básica é que a liberdade do indivíduo vai até
onde o poder do Estado não interfira; com uma cláusula,
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entretanto: o que traça o ponto até o qual o poder do Estado
pode interferir é a Lei. Portanto, o Estado interferirá, mais
ou menos, de acordo com o que a Lei assim o permita.
Numa determinada comunidade política, o Estado
pode interferir mais, pode ir mais longe, na área do direito
individual; numa outra, pode ir menos, mas ele irá, em
qualquer caso, até onde uma Lei pré-existente colocar a sua
fronteira. O direito do indivíduo, a sua liberdade pessoal
enche o vácuo, ocupa o que poderemos chamar de área
residual. O Estado vai até ali, diz a Lei; e dali em diante, onde
o ~stado não vai, é a área ocupada pelo direito individual.
Essa concepção tem a grande vantagem de dessolidarizar,
d~ftnit(vamente, a concepção do Estado moderno, da
velha concepção do Direito Natural. Na concepção do
Direito Natural, os limites da liberdade individual é que são
definidos. Sabemos até onde vão os direitos do indivíduo,
porque concebemos esses direitos como algo de absoluto
e de pré-existente ao Estado, e o Estado tem que traçar o
seu campo de ação para lá dessa área pré-determinada dos
direitos pessoais.
O Estado de Direito não tem necessidade de esposar
essa doutrina. Nada impede que ela possa ser admitida,
que ela possa ser incluída na esfera doutrinária em que
nós situamos o Estado de Direito. Mas há de haver Estado
de Direito desde o momento em que nós digamos que o
poder do Estado termina onde a Lei traçar a sua fronteira.
Se esta fronteira é móvel e pode ser deslocada mais
profundamente na área anteriormente 'ocupada pelos
direitos individuais, ou se esta fronteira tem um limite
intransponível, estabelecido por ).Jma concepção "jus
naturalística", é questão que não interessa à configuração
do Estado de Direito. Basta que essa fronteira exista e que
ela seja obrigatoriamente determinada por Lei para que nós
estejamos dentro dq requisito doutrinário.
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O segundo pnnc1p1o é o princípio mutuado de
Montesquieu, da divisão de poderes, que em geral os
teóricos do Estado de Direito, como o famoso publicista
alemão Carl Schmitt, denominam "princípio de organização".
O "princípio de organização" aparece aqui essencialmente
relacionado com esta proteção da Lei, isto é, como um meio
de proteger o primado do direito na organização sociaL
Já não é mais propriamente como um antídoto do
despotismo. Já não é como aquela concepção psicológica
que inspirava, por exemplo, um Montesquieu, .de que se
nós colocássemos todo o poder nas mãos de um só, ou
de um corpo de homens, isso geraria o despotismo. Não
é esse argumento psicológico o que preocupa e inspira o
Estado de Direito, mas sim um argumento técnico.;.jurídico.
É o argumento de que o direito não se realiza, o direito
não funciona se não estabelecermos uma distinção entre o
órgão que o elabora, entre o órgão que o aplica aos conflitos
de interesses surgidos na sociedade e o órgão que promove
o bem comum e que deve prestar obediência ao· direito.
Este ponto é importante: "da aplicação e observância", esta
noção familiar aos que estudam o Direito, mas que eu vou
repetir em duas assertivas: "O Direito, uma vez elaborado,
uma vez convertido em normas jurídicas, pode ser observado
ou aplicado".
Observar o direito é agir de acordo com a norma.
Aplicar o direito é resolver, de acordo com a norma, um
conflito de interesses surgidos. Conflito em face do qual
uma das partes terá o seu interesse sustentado contra
a outra parte. Por isso, aplicar o direito é função do juiz;
aplicar o direito é função do Tribunal. Essa função do Estado
de aplicar o direito tem o nome de função jurisdicional.
Agora, observar o direito é função de todos; é atribuição
de todos os indivíduos que desenvolvem suas atividades
em sociedade e compete também ao poder público, ao
Executivo, ao poder administrativo, o qual, ao executar
alguma tarefa, ao realizar alguma atividade de interesse
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comum, deve executá-la observando o Direito. Se não o
observar, gerará um conflito de interesses e dará lugar a
uma aplicação do direito feita por um tribunal.
Pois bem, para que o direito possa desenvolverse desse modo, para que as autoridades encarregadas
pelo bem comum o possam observar e para que. o direito
possa ser aplicado aos conflitos de interesses gerados pela
inobservância da norma jurídica, torna-se indispensável
que a função do Estado seja dividida, de sorte que um se
encarregue de fazer a norma jurídica, outro se encarregue
de administrar de acordo com ela e .outro se encarregue·
de aplicá-la aos conflitos de interesses surgidos. Portanto,
é uma exigência imposta pela própria natureza do Direito
e não mais por aquele receio psicológico da criação de um
despotismo.
Os senhores atentem bem, se o receio fosse só o
receio psicológico, nós poderíamos admitir, ao menos
tecnicamente, que um governante isento de despotismo, um
governante salomônico dispensasse a divisão de poderes, já
que não estando ele sujeito a corromper-se e a transformarse em déspota, poderia ele, então, enfeixar nas. mãos os· três
poderes. Não. Se ele enfeixasse nas mãos os três .poderes,
por mais inacessível que fosse ao despotismo, a tendência
inevitável seria a não observância da norma jurídica, porque
a norma jurídica exige essa repartição funcional.
Este é justamente o alcance do Princípio de Organização. No Estado de Direito, desde logo, a apticação dos
dois princípios- Princípio da Distribu1ção e o Princípio da
Organização - leva à chamada supremacia da lei. A Lei
impera sobre todas as atividades sociais e a própria Lei
tem uma hierarquia. A Constituição impera sobre a Lei
Ordinária, e a Lei Ordinária impera sobre o Regulamento,
que não é lei no sentido formal, mas o é no sentido que aqui
nos interessa, porque também contém. normas jurídicas.
Então, essa hierarquia é fundamental e essa hierarquia
coloca abaixo de tudo qualquer ato concreto praticado pela
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administração, que deve estar submetida a toda a hierarquia
de normas, que lhe é anterior. Para termos a certeza de que
a Lei realmente impera, temos necessidade de introduzir no
Estado o chamado "Controle da Legalidade". Sem ele não
podemos dizer que exista um Estado de Direito. O controle
da legalidade caracteriza-se, em primeiro lugar, pelo fato
de os atas do Poder Executivo ficarem sob o controle do
Poder Judiciário, para que este Poder verifique se eles se
conformam ou não à Lei.
Não é essa a única técnica de controle da legalidade.
Mesmo na Inglaterra, por exemplo, não se conhece essa
técnica de controle da legalidade. O controle da legalidade
é exercido através do Parlamento. As técnicas podem variar,
não tem grande importância, o que tem importância é que
haja uma técnica respondendo a esse fim. A técnica deste
Estado pode ser pior do que a técnica daquele, mas tem que
haver uma técnica qualquer, através da qual se examine a
legalidade dos atas de um Poder. E o próprio-Poder Legislativo
fica sob o controle da legalidade que, no caso, n-ão é mais
controle da legalidade, mas é controle da constitucionalidade,
ou seja, de verificarmos se o Poder Legislativo, ao elaborar a
Lei, manteve-se hierarquicamente submisso à predominância
da Lei Constitucional sobre a Lei Ordinária. Um processo,
portanto, também de controlar o Legislativo é considerado
necessário. Esse conjunto de técnicas, através das quais se
verifica se a Lei está sendo observada e aplicada, responde mais
ou menos ao Direito Constitucional inglês, tradicionalmente
denominado de Rule of Law, que é a expressão inglesa, e
Príncipe de régalité, que é a expressão francesa.
Em geral, nos demais sistemas, o que se fala é de
Império da Lei, domínio da Lei, supremacia da Lei ou
expressões equivalentes. Outra característica que o Estado
de Direito retira dos seus princípios é a característica do
dimensionamento das competências, não podendo haver
atividade alguma que não esteja debaixo da Lei; nenhuma
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autoridade pode ter competência residual, quer dizer, uma
competência que nós não sabemos até onde vai.
O dimensionamento da competência é característica
do Estado de Direito; e, segundo a tendência mais moderna,
mas que não podemos considerar tão essencial assim, o
dimensionamento deve ser também no tempo, isto é, a ideia
da limitação da competência em extensão completa-se com
a ideia de limitação da competência em duração. Ninguém
tem competência política por prazo indeterminado.
É a ideia da temporalidade dos mandatos. Entretanto,
não se pode dizer que isto seja essencial ao Estado de
Direito, porque há Estado de Direito monárquico, no qual
há, portanto, pelo menos um órgão que escapa a esse
dimensionamento no tempo. Outra característica do Estado
de Direito é uma técnica através da qual se procura assegurar
a independência do Judiciário.
A dificuldade de travejar o sistema do Estado de
Direito é que nós temos que fazer com que todas as peças
dessa estrutura estejam amarradas. Mas, como não há
uma peça qualquer fora da estrutura onde nós possamos
amarrar uma delas, elas têm que ser amarradas uma nas
outras. Portanto, a solidez desse sistema se obtém através de
uma interdependência. O juiz depende do Poder Executivo,
porque o juiz depende do Poder Executivo no sentido de que
ele é nomeado por esse Poder, de que ele é promovido por
esse Poder. Mas o juiz não pode depender, para o exercício
de sua função jurisdicional, de nenhum outro órgão detentor
de uma função de Estado. Daí, considerar-se sempre que a
independência do Judiciário é uma característica do Estado
de Direito.
Onde se admitir um juiz que não seja independente,
não haverá Estado de Direito. Onde se disser que há um juiz,
por exemplo, que é juiz, mas que é l/demissível ad nutum",
ou que possa ser removido de sua jurisdição, ou que possa
sofrer uma diminuição qualquer dos proventos que lhe
são assegurados para o exercício do cargo, ou que possa
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ficar sujeito a um estágio probatório, para ao fim de três,
quatro, ou cinco anos se verificar se ele serviu ou não, nós
estaremos ferindo uma característica do Estado de Direito,
porque tal juiz seria automaticamente impróprio para o
exercício da função jurisdicional, se estivesse exposto a
qualquer dessas formas de dependência. Além disso, são
essenciais ao Estado de Direito uma técnica qualquer de
responsabilização dos governantes, do tipo impeachment,
e uma técnica de proteção dos direitos do indivíduo, uma
técnica através da qual o indivíduo possa obter a proteção
dos seus direitos.
Por isso é que se dizia sempre que as características
do Estado de Direito, são: a Rule of Law e o Habeas Corpus,
quer dizer, um sistema de supremacia da lei e uma técnica
de proteção imediata do direito, que se traduz no habeas
corpus ou em remédios assemelhados a ele, graças aos quais
o direito individual consegue proteção pronta. Basta tudo o
que acabei de dizer para mostrar que o Estado de Direito
representa um esquema, cuja realização integral ou parcial
pode ser alcançada conforme a maior ou menor perfeição
com que se construa determinado regime.
Haverá regimes democráticos, Estados democráticos,
em que nós teremos dificuldade de apontar um Estado de
Direito, pela falta desses elementos que de certo modo
automatizam e interligam todos os órgãos do Estado, para
assegurar o primado da lei. Não é todo Estado democrático
que merecerá, de um analista, o nome de Estado de Direito.
Mas, em compensação, o Estado de Direito parece ser sempre
um Estado Democrático, pelo menos se nós quisermos tomar
esta palavra num sentido muito amplo, dessolidarizando-a de
diversas de suas conotações políticas.
Vamos ver, agora, se dentro do Estado de Direito
há um puro automatismo racional, ou se, pelo contrário,
dentro dele ainda existe um elemento metajurídico, um
elemento irredutível à analise jurídica e que nós deveremos
considerar o seu elemento político. Em primeiro lugar,
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podemos dizer que é certo que sim. Não há Estado sem
este elemento político subjacente sobre o qual se constrói
toda a estrutura lógica, toda a estrutura racional do sistema.
Mas a verdade é que o que o Estado de Direito nos revela
é a sua capacidade de adaptar-se a uma grande variedade
de elementos políticos e de suportar, por exemplo, uma
compatibilidade perfeita, com instituições monárquicas ou
com instituições republicanas. A palavra republicano, no
sentido de democrático, é uma inovação de Maquiavel; foi
a partir das obras de Maquiavel que nós passamos a dar o
nome de república a uma organização democrática, isto é,
em que não há um magistrado hereditário e detentor do
poder público.
A Monarquia ou a República se adaptam nos quadros
de um Estado de Direito e podem ser muito várias as
estruturas sociais com as quais este tipo de Estado se mostra
solidário. Ele pode servir à manutenção e à implantação
de certas estruturas e pode também ser adaptado à
manutenção de outras; depende do elemento político
que nós introduzirmos no esquema do Estado de Direito.
O primeiro desses elementos que nós devemos analisar,
pois é aquele com que ele tem uma relação histórica mais
constante e que até em certos sentidos podemos dizer que
com ele se confunde, é o elemento democrático. Democracia
vista como elemento político, no seio de uma organização
estatal, significa, sobretudo, igualdade, o que vale dizer,
abolição de discriminação e preponderância crescente da
vontade popular.
Vamos entender-nos. Na verdade, o funcionamento
de um Estado de Direito repousa, todo ele, numa relação
que se estabelece entre governante e governados, através
de um processo seletivo que é a eleição. Esta pode,
entretanto, variar; nós podemos ter um Estado de Direito
baseado no que se chama de uma eleição de censo alto,
isto é, em que há um grupo limitado de eleitores, de certas
pessoas capacitadas para a seleção de mandatários políticos.
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Podemos, pelo contrário, fazer repousar a escolha de
governantes numa larga base popular, no sufrágio universal.
Nesse sufrágio universal podemos adotar critérios de
inclusão e de exclusão de eleitores muito variáveis, desde um
critério que considere todos os súditos do Estado eleitores,
até aquele que considere apenas os que contribuem com
um determinado tributo mínimo, passando por critérios
que excluem as mulheres, que excluem os analfabetos, que
excluem as praças de pré; quer dizer que vão reduzindo
o âmbito da base sobre a qual se assenta o mecanismo
seletivo. Pois bem, a variação desses elementos traduz a
maior ou menor solidariedade do esquema do Estado de
Direito a um objetivo político democrático.
A democracia não é um regime, e esse é um ponto
muito importante do que se possa afirmar que ela existe ou
não existe, assim como se pode fazer uma diferença entre
o preto e o branco. Entre democracia e não democracia
não existe uma diferença, por oposição, como existe uma
diferença entre verdade e erro. Tudo que não é verdade
é erro. Não é assim, a democracia é um conceito no
qual se apresentam e se registram graus. Nós podemos
dizer, comparando dois regimes políticos, que um é mais
democrático do que o outro. Podemos dizer, comparando
dois projetas de lei, que um é mais democrático ou menos
democrático do que o outro que é apresentado. E se nós
pegarmos assim um grupo de países, se pegarmos, por
exemplo, as democracias latino-americanas e as quisermos
submeter a um estudo comparativo, podemos distribuílas numa escala, desde aquelas que conseguiram realizar
um -fTiáximo de regime democrático, até aquelas que
conseguiram realizar um mínimo, isto é, há uma graduação
de democracia conforme a variação de determinados
elementos. Quais são esses elementos que variam para nos
permitir considerar que foi atingido um grau maior ou um
grau menor de democracia?
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Em primeiro lugar, parece certo que nós devemos
considerar o princípio da igualdade, a liberdade individual.
A esfera individual da liberdade é um elemento da velha
doutrina liberal, absorvido pelo Estado de Direito e
incorporado às condições mesmas de sua formulação. Mas
o elemento igualdade, simetria, igualdade entre os homens,
resta sempre um elemento essencialmente político. Foi
mérito de um autor alemão, Wilhelm Hasbach, que é
utilizado por Carl Schmitt na SUÇi Teoria da constituição, haver
feito essa distinção entre a evolução dos dois conceitos- o
de iguqldade e o de liberdade, em sua obra Die moderne
demokratie, de Jena, G. Fisher.
Dq!s conceitos apresentados assim ideologicamente,
por ocasião da eclosão do liberalismo, mas que tiveram
destinos diversos: um evglu~~do essencialmente como
conceito jurídico; o outro evoluindo essencialmente
como conceito político e como traço definidor de uma
democracia. Na verdade, a igualdad~ importa na abolição
de discriminações, na inexistência de mínimos jurídicos
diversos para os indivíduos e,_ ao mesmo tempo, na
capacidade crescente de fazer repousar sobre a vontade
popular o mecanismo estatal que se queira implantar.
Por, exemplo, entre duas democracias, uma das quais
admite uma revisão frequente da vontade popular e outra
que, pelo contrário, estabelece mandatos muito longos e,
por seguinte, estabelece intervalos de maior magnitude
para o pronunciamento popular, nós sentimos que um grau
maior de democracia foi atingido naquela em que a vontade
popular é chamada a se pronunciar mais assiduamente, em
prazos mais curtos. Esta é a razão pela cfual o índice mais
elevado de democratização em determinados países, isto
é, de identificação mais frequente com a vontade popular,
faz com que nós chamemos a esses regimes - Regimes de
Opinião Pública, quer dizer, regimes em que os governantes
são confrontados assiduamente com a opinião pública,
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através de um mecanismo qualquer de confrontação com
a opinião pública. Mas, não é só o elemento democrático
o que se pode introduzir no Estado de Direito, fazendo-o
variar, ampliado nesse ou naquele sentido.
Outros elementos lançados mais modernamente
petas ideologias do nosso tempo podem acomodar-se
dentro do Estado de Direito- e dar-lhes outros endereços e
conotações políticas. Por exemplo, o ideal de solidariedade
social, os objetivos de reforma econômica da sociedade
moderna, que constituem uma grande parte da luta
ideológka dos nossos tempos, ingressam no Estado de
Direito, com plena facilidade e se compatibilizam com ele
para lhe dar outra orientação, isto é, para solidarizá-lo com
outras estruturas sociais que não são as de hoje, mas para
as quais- nós desejamos fazer evoluir a sociedade.
Tudo depende, naturalmente, do modo por que se
venha a estabelecer a ligação entre as estruturas políticas,
os agentes do poder público e outros setores da sociedade,
expressivos dessas aspirações. Um exemplo muito
importante disso, nós temos na tendência moderna de
introduzir no Estado, ao lado da participação di reta e indireta
da vontade popular, a participação das classes econômicas,
·isto é, dos órgãos representativos de categorias econômicas
e dos órgãos representativos de categorias profissionais;
levando para dentro do Estado, para dentro da máquina
política, esses órgãos e fazendo com que eles desempenhem
um papel na construção dos órgãos de direção da sociedade.
Nós introduzimos outros aspectos, nós introduzimos outras
solidariedades, que levam a máquina do Estado a procurar
ajustar-se a estruturas sociais diferentes. A introdução dos
sindicatos na luta política, por exemplo, é uma introdução
que hoje em dia, num Estado em que predomina ainda a
antiga estrutura liberal, só se faz sentir através da chamada
ação de pressão.
Consagrou-se o termo l/Grupos de Pressão" para
indicar a atuação no funcionamento político de todo o
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agrupamento, de todo o segmento social que não tem uma
forma institucional de participar do mecanismo político.
Os Partidos, por exemplo, têm uma forma de participar
do mecanismo político; eles apresentam suas chapas e
disputam eleições. O povo de um modo geral participa
do organismo político. Não são grupos de pressão. A sua
intervenção no processo político está institucionalizada.
Mas, o sindicato não tem como participar do mecanismo
político como sindicato. As classes armadas não tem como
participar do organismo político como classes armadas. O
que não impede, entretanto, que, quer o sindicato, quer as
classes armadas tenham sua própria consciência política,
sua concepção a respeito dos rumos seguidos pelo poder
público e desejem influir.
Como desejam influir e como não têm um caminho
institucional para exercer essa influência, elas procuram
influir através de outros mecanis·mos ou através simplesmente de influência pessoal. É o mecanismo chamado de
pressão. Transferir os mecanismos de pressão para o quadro
institucional e encontrar um meio de dar-lhes expressão
dentro do Estado de Direito, é uma das formas pelas quais
nós podemos fazer o Estado de Direito evoluir, ajustando-o
às realidades novas que vão sendo apresentadas em todas
as épocas.
Outro ponto muito importante é a reação observada
no nosso tempo contra a noção de igualdade política, tal
como ela foi apresentada pela ideologia democrática. A
concepção que hoje temos dessa igualdade política, na
realidade, é apenas a de uma técnica adotada para abrir
oportunidades às concepções econômicas; porque desde o
momento em que nós considerarmos todos os indivíduos
num pé de absoluta igualdade e não estabelecermos pesos
diferentes para eles participarem de uma determinada
corrida, o que acontece fatalmente é que esse regime é um
regime de favorecimento dos que estão economicamente
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mais aptos para participar da sociedade e para fazer
prevalecer os seus interesses, seus pontos de vista.
Daí, a ideia de que a igualdade política só se transforma numa realidade verdadeiramente igualitária, no momento em que nós conseguirmos neutralizar a influência da
desigualdade econômica, de modo a estabelecermos
condições ponderadas em vez das condições não ponderadas
que prevalecem numa sociedade como a atual. Todos esses
elementos políticos, todas essas tendências para orientar o
Estado no sentido de novas estruturas sociais, de eliminar
grupos preponderantes, de ponderar as desigualdades
de modo a reequilibrá-las, todas essas tendências podem
constituir o elemento político que se enxerta no organismo
do Estado de Direito, sem desnaturalizá-lo e adaptando-o
a servir às transformações e finalidades das mais diversas.
O que é muito importante observar é que o próprio
Socialismo, neste particular, caminha hoje em direção ao
Estado de Direito, abrindo-lhe possibilidades de servir a
uma evolução da estrutura social democrática, da estrutura
social capitalista para uma estrutura social do tipo socialista.
Era meu desejo repassar, ainda, as transformações
sofridas pelo Estado socialista, mas isso, evidentemente, nós
não vamos ter tempo de fazer e eu vou direto a este ponto.
Durante muito tempo o Estado socialista partiu do princípio
de que a estrutura social, de que a estrutura política do
Estado democrático, não podia sofrer uma evolução para a
estrutura socialista, sem a quebra, através de uma revolução.
Uma revolução limitada a determinadas áreas ou de uma
revolução de escala mundial, que permitisse a eliminação da
classe dirigente, o estabelecimento temporário da ditadura
do proletariado, a ação da ditadura do proletariado para
eliminar os resíduos estruturais da sociedade anterior e,
afinal, o advento de uma sociedade comunista, caracterizada
pelo desaparecimento do Estado. Este é o esquema, vamos
dizer tradicional, é o esquema marxista puro no tocante à
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evolução do Estado, e, na experiência soviética, depois da
Grande Revolução de Outubro, o primeiro compasso de
expectativa foi o de se verificar a propagação da revolução
proletária.
A ideia de que a revolução iniciada num país capitalista
desencadearia progressivamente a revolução em todos os
outros estava no espírito dos dirigentes da Revolução de
Outubro e ainda estava no espírito do seu principal dirigente,
depois de implantada a Ditadura do Proletariado na sua
forma inicial. Foi, apenas, diante do fato verificado que a
propagação não ocorria e que, pelo contrário, a revolução
iniciada num país e formulada num regime, que foi o
Regime Soviético, não encontraria solidariedade imediata
do proletariado em outros países, é que o Estado socialista
evoluiu para outra concepção: a concepção de que, em
primeiro lugar, era necessário consolidar a revolução no país
que a tinha realizado, para depois, num segundo tempo,
examinar possibilidade da propagação da revolução a outras
áreas capitalistas.
A ideia da passagem de uma universalização da
revolução para uma consolidação da revolução no país onde
ela se tinha realizado gerou as duas mais importantes crises
doutrinárias do movimento comunista, das quais a primeira
foi gerada pelo descontentamento de um determinado setor
doutrinário, com o fato de se haver robustecido o Estado
através do mecanismo ditatorial, em vez de se ter caminhado
para o seu desaparecimento, para a sua democratização.
Ésabido que esta foi a posição de Kautsky em suas obras
Ditadura do proletariado (1919) e Terrorismo e comunismo
{1920), em que ele mostrou o risco para a revolução proletária se
ela caminhasse para um reforço da estrutura estatal, em vez de
convocar uma Constituinte e se democratizar imediatamente,
esquema cujo erro, do ponto de vista revolucionário, foi
evidenciado por Lenine em The proletarian revolution and
the renegade Kautsky (1920), obra polêmica, em que ataca a
posição de Kautsky.
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A segunda crise doutrinária, motivada um pouco mais
tarde, mas praticamente pelo mesmo motivo, foi a crise
aberta por Trotsky, A revolução traída, que viu na formação
de um Estado Nacional Comunista e na consolidação desse
Estado, através de medidas de planejamento econômico
e de reforço da autoridade política, o caminho de uma
perigosa deformação, uma deformação que no entender
dele conduziria à ditadura burocrática e não à ditadura do
partido e, mais adiante, a dois efeitos fatais ao processo da
revolução mundial: de um lado, o imperialismo militar a que
não poderia fugir um Estado colocado naquela posição; e,
de outro, a domesticação dos partidos comunistas, isto é,
a tendência natural que teria esse Estado em transformar
os partidos comunistas do mundo, não verdadeiramente
em centrais revolucionárias, mas em peças da sua própria
política nacional, pela necessidade de dar o primado à defesa
do Estado soviético, em vez de dar o primado à propagação
da revolução mundial.
Todos esses pontos evidenciavam claramente que
a polêmica dentro da evolução do Estado socialista era
no sentido de que sempre seria necessário, ou por meio
da tese tradicional da revolução, da propagação imediata
da revolução proletária, ou através de um período de
concentração e de defesa e depois de um avanço na direção
de movimentos revolucionários, a supressão do Estado
liberal ou, mas precisamente ainda, a partir de certa época,
do Estado burguês de direito. Mas, a verdade é que, mesmo
nesse ponto, a evolução recente já mostrava que o socialismo
encontra outros caminhos, outras áreas flexíveis, através das
quais pode expandir-se, sem conceituar necessariamente
aquele choque.
Já não se trata de nos referirmos, por exemplo, à
tendência do socialismo iugoslavo, para proceder, não
através do reforço da autoridade estatal, mas através de
medidas de coletivização imediatas; nem de peculiaridades,
como as que surgiram no socialismo polonês, para admitir um
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sistema pluripartidário, em vez do sistema partidário único,
característico do Estado soviético. Mas, a própria União
Soviética, o próprio Partido Comunista da União Soviética,
o PCUS, no seu Vigésimo Congresso, o famoso congresso
de fevereiro de 1956, formulou a tese de que o socialismo
pode implantar-se por meio da maioria parlamentar e da
alteração de estruturas da sociedade, obtida através do
Estado de Direito.
Quer dizer, o Estado de Direito como aparelho
racional, assim como recebeu a ideologia democrática e
pode funcionar com essa ideologia democrática, no sentido
de afirmar, preservar e promover certas estruturas, já nos
parece que hoje, numa determinada fase da evolução
do pensamento comunista, como podemos perceber na
própria ideologia socialista, esse mesmo Estado de Direito
pode servir também, através de um mecanismo progressivo,
para a transformação da estrutura social.
Portanto, resumindo em poucas palavras, o que
a evolução do Estado moderno nos revela, claramente,
é que o advento do Estado moderno com as ideias do
liberalismo engendrou um tipo racional de Estado, o Estado
de Direito; herdeiro direto do pensamento político liberal,
mas autônomo em relação a ele, por haver substituído,
por fundamentos racionais e técnico-jurídicos, as suas
motivações ideológicas iniciais.
Esse mesmo Estado, que hoje funciona como regime
animado por um elemento político que é a democracia,
oferece um grau de flexibilidade e de plasticidade que nos
permite ligá-lo a vários tipos de transformação social. Não
podemos ligá-lo a uma transformação, por exemplo, no
sentido do socialismo, se ficarmos apenas no pensamento
comunista clássico sobre o Estado. Mas se atentarmos para
essas tendências que se observam, como as que acabei de
apontar no Vigésimo Congresso do Partido Comunista da
União Soviética, veremos que, até mesmo a mais incompatível
das tendências políticas com o Estado de Direito, que é a
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doutrina comunista do Estado, já sente possibilidades de
atuar e de sentir, através de esquema puramente racional
de um Estado como este, que, na realidade, é filho das ideias
de Montesquieu e de Rousseau, e que tem com essas ideias
uma relação genealógica. E assim é porque, na verdade, ele
é o produto da criação de um engenho político diverso, que
é, sobretudo, o dos grandes criadores do direito público
continental europeu moderno.
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SÍNTESE DA CONJUNTURA
INTERNACIONAL. CAMPO POLÍTICO.
POLÍTICA EXTERIOR DO BRASIL -1962
PALAVRAS INICIAIS
Senhor Comandante, Senhores Parlamentares, Senhores Oficiais-Generais, Senhores Embaixadores, meus Senhores:
Minhas primeiras palavras hão de ser para associarme à homenagem prestada há pouco à Marinha de Guerra,
na passagem de 11 de junho. Para qualquer conferencista,
esta homenagem poderia ser uma manifestação de apreço,
mas destituída de toque pessoal. No que me diz respeito,
entretanto, ela evoca a festa cívica em que, por assim
dizer, formei a minha consciência, pois, desde os primeiros
anos de minha infância, foi através do 11 de junho que
aprendi a conceituar a glória das nossas Forças Armadas e
a participar, com a emoção de membro, daquilo que hoje
posso reverenciar com a plena consciência do homem
formado. A Marinha de Guerra foi sempre, em minha
vida particular e em minha vida pública, um objeto de
grande devotamento. Associo-me de todo o coração a essa
homenagem, elevando o meu pensamento aos grandes
homens da Marinha.
Quero, em seguida, dizer da minha satisfação pelo
fato de retornar, hoje, a este Auditório. Aqui, na Escola
Superior de Guerra, vivi momentos de grande interesse e
intensidade em minha vida de professor, em minha vida de
estudioso, quer participando como ouvinte, quer proferindo
conferências sobre temas diversos e recolhendo, deste
magnífico ambiente de debates e de objetividade, subsídios
para a formaÇão'do meu próprio pensamento.
O tema que hoje me traz a esta Escola é um tema de
grandeatualidatJe em nosso país, porque o grau de definição
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a que rapidamente chegamos em torno das linhas-mestre
da política exterior do país despertou, como não poderia
deixar de despertar, uma intensa controvérsia nacional.
Acredito que seja isto, aliás, uma característica da política
externa em nossos dias. Quer no Brasil, quer em todos os
outros países, a política exterior deixou de ser apenas um
assunto limitado aos interesses de especialistas e passou a
ser um tema de cujas grandes alternativas todo o público
participa e a respeito do qual, por isso, se aprofundam as
correntes de opinião. Uma política externa é tanto mais
controvertida quanto mais ela se encontra próxima da sua
fase de formulação. Depois que ela adquire como que uma
jurisprudência política, por meio de aplicações sucessivas às
situações internacionais, esta política, muitas vezes, ganha
certa tranquilidade no espírito das classes políticas, mas,
enquanto isso não ocorre, é natural que ela se apresente
como assunto eminentemente polêmico.
Vou procurar fixar, ao longo desta palestra, os traços
característicos da política externa brasileira, tal como ela se
vem formulando ou revendo nos dias de hoje. Em seguida,
procurarei, na parte final das minhas considerações,
responder a algumas críticas que me são dirigidas
comumente, esclarecendo os pontos visados por elas.

CARACTERÍSTICAS DE UMA POLÍTICA EXTERIOR
A primeira coisa que cumpre salientar é que a
política externa só pode ser considerada boa e legítima na
medida em que ela se ajuste ao complexo das aspirações
nacionais. Se é certo que uma comunidade vive sob o
império de determinados interesses e de determinadas
aspirações, se é verdade que essas aspirações traduzem
o grau de consciência, de inteligibilidade dos interesses
dentro da própria consciência popular, podemos dizer que
formular uma política externa é, sobretudo, ou, talvez,
exclusivamente, definir uma linha de comportamento para
256

Conferências de San Tiago Dantas na Escola Superior de Guerra {1951-1962)

o país, em suas relações com os demais Estados, de tal
maneira que essa linha dê o máximo de resposta possível
às aspirações nacionais e atenda, desse modo, ao complexo
dos interesses subjacentes a essas aspirações.
O Brasil, nos dias de hoje, enfrenta um complexo
de interesses e aspirações que se vem definindo com
bastante clareza no espírito das diferentes camadas de
sua sociedade. Podemos dizer que todos esses interesses
convergem para o mesmo tema, que é a necessidade do
desenvolvimento intensivo e harmônico do país. Como
sabemos, o subdesenvolvimento econômico nada mais é
que o resultado de uma inatualidade cultural e econômica a
que se viram reduzidos numerosos povos no século passado,
quando a revolução industrial processou, tão rapidamente,
a transformação do padrão de vida e de comportamento de
determinada sociedade, de modo que, entre ela e as demais,
estabeleceu-se uma distância que, em épocas anteriores,
não havia.
Foi o aparecimento de uma tecnologia moderna e,
consequentemente, a formação de novos níveis de vida e
de produção que gerou esse distanciamento. Dessa forma,
muitos Estados, que antes poderiam não ser tão ricos ou
poderiam não gozar dos mesmos benefícios de civilização
que as demais potências adiantadas do mundo, viram-se
tremendamente distanciados no campo dos padrões básicos
da vida social. Esse subdesenvolvimento gerou problemas
sociais de complexidades crescentes, à medida que, entre
os diferentes países do mundo, se iam estabelecendo meios
de contato tão perfeitos, que cada comunidade podia
testemunhar a vida e os privilégios de que desfrutavam
todas as demais. O desejo de maiores níveis de consumo,
a aspiração por um bem-estar que se evidenciava em
outras civilizações contagiou as massas dos países, cujo
padrão de renda nacional não lhes permitia assegurar às
suas populações as mesmas vantagens, o mesmo tipo de
existência.
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Gerou-se, assim, uma tensão social nos países
subdesenvolvidos, tensão que aumenta cada vez que eles
se dão conta da situação a que se encontram reduzidos
em relação a outros países, com os quais mantêm cantatas
e relações. No caso brasileiro, o subdesenvolvimento
econômico fixou-nos num dos níveis de vida considerados
dos mais baixos do mundo de hoje. É certo que, dentro
do nosso próprio país, temos áreas mais desenvolvidas e
áreas menos desenvolvidas. A média aritmética da renda
nacional, a renda per capita, não exprime o tipo de vida de
nenhum setor da população brasileira, pois ela se obtém
somando desigualdades tão acentuadas que, na verdade,
para conferirmos esta renda com os tipos de vida existentes
no país, teríamos necessidade de classificar todo o país em
regiões e em camadas sociais.
Mas o certo é que a grande maioria da população
brasileira vegeta em estágios considerados ínfimos e que
se acham entre aqueles mais críticos do mundo de hoje.
Apenas em algumas regiões, em determinados setores da
sociedade é que se observa um nível de vida maior. A esse
fenômeno veio somar-se o do crescimento da população.
Esse crescimento apresenta-se em nosso país com uma
taxa muito elevada, a taxa de 3,5% ao ano. E, assim sendo,
a nossa população, que hoje é de 72 milhões, chegará a 100
milhões de habitantes em 1970 e chegará a 135 milhões de
habitantes em 1980, se a taxa de crescimento, que até agora
tem sido crescente, vier a estabilizar-se. Dentro de uma
perspectiva dessa natureza, o problema agrava-se de forma
considerável. A economia nacional, tal como se apresenta
atualmente, não pode assegurar, a uma população com esse
índice de crescimento, a manutenção sequer dos níveis de
vida atuais, a menos que consigamos imprimir ao nosso
desenvolvimento econômico, ao aumento do produto
nacional bruto, da renda nacional do país, um ritmo ainda
mais acelerado, um ritmo capaz de compensar, não apenas
o crescimento numérico da população, mas, também,
258

Conferências de San Tiago Dantas na Escola Superior de Guerra {1951-1962}

as solicitações agravadas pela sua redistribuição entre o
campo e a cidade e pela participação cada vez maior da
população nas atividades econômicas, por aquilo que se
chama a ativização da população do país. Daí a necessidade
imperativa do desenvolvimento.
O país está, verdadeiramente, diante de um desafio de
tal porte que, ou ele encontra uma resposta e logra crescer
economicamente com uma velocidade bastante superior ao
de seu crescimento demográfico, ou o seu destino social,
econômico ou político parecer-se-á muito ao das grandes
comunidades asiáticas, feridas pelos flagelos sociais que
conhecemos e condenadas a uma grave instabilidade
política. Desta maneira, o problema do desenvolvimento
econômico liga-se imediatamente a outros.
Salientei que o desenvolvimento, além de ser intensivo, deveria ser harmônico. Harmônico, aí, há de se
entender de duas formas: em primeiro lugar, ele deve
processar-se de modo a que todas as classes sociais
participem do enriquecimento global do país. São muitos
os países, no mundo de hoje, que apresentam uma elevada
renda social per capita, mas que apresentam, entretanto,
uma estrutura interna de tal natureza que os benefícios
desses enriquecimentos se acham concentrados num
setor demasiadamente limitado da sociedade. E a grande
desigualdade de situação econômica entre as classes gera
uma tensão interna que destrói, a curto ou a longo prazos,
a paz social. Garantir a paz social é, portanto, um objetivo
que se liga ao desenvolvimento econômico e, para isso,
o que precisamos é encontrar os meios de fazer com que
o país se desenvolva, redistribuindo naturalmente o seu
enriquecimento para que todas as camadas da população
se elevem proporcionalmente. Só desse modo nós enfrentaríamos o problema da paz social e da instabilidade que
decorreria do agravamento das tensões.
Uma outra direção em que o problema do desenvolvimento harmônico precisa configurar-se é a regional. O país
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desenvolveu-se desigualmente sob o aspecto geográfico.
Determinadas regiões atingiram, rapidamente, uma concentração de capital que nos permitiria considerá-las países
medianamente desenvolvidos, se as isolássemos do resto
do país. Mas, enquanto isso se processa em determinadas
regiões, em outras, os níveis de desenvolvimento de vida
são baixíssimos. Daí resulta uma desarmonia do ponto de
vista nacional que gera outra tensão e essa outra tensão,
pode ser igualmente perigosa para o país, pois, se não ameaça a paz social, ameaça, entretanto, a unidade nacional.
Preservar a paz social e preservar a unidade nacional são,
portanto, objetivos que reclamam da política adotada pelo
nosso país, uma preocupação básica de harmonizar o desenvolvimento. É preciso que o desenvolvimento se faça
igualmente entre as regiões, na medida de uma proporcionalidade entre as classes sociais.
A esses dois aspectos - o da paz social e o da
unidade nacional - devemos acrescentar um terceiro: o da
estabilidade política, dentro da democracia representativa.
A democracia representativa só adquire a estabilidade
necessária à sua preservação e só consegue funcionar
normalmente, gerando dentro da forma legalmente préestabelecida os órgãos que exercem o poder, se não
existirem, no seio da sociedade, tensões sociais tão grandes
que uma parte da sociedade não se considere atingida
pelos benefícios da vida democrática. Todas as vezes que,
numa sociedade, se adota a forma democrática de viver,
um grande setor da sociedade considera-se afastado dos
benefícios da vida democrática e vê as liberdades públicas,
as instituições representativas funcionarem plenamente,
apenas no interesse do segmento social restante. Daí se
origina uma ruptura da solidariedade social em torno dos
princípios democráticos. E a instabilidade subsequente
pode transformar-se, com muita facilidade, na inclinação
dessa sociedade para um regime ditatorial, conforme as
tendências da época e, à vista do ponto de concentração do
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poder real da sociedade, esse regime pode tomar diversas
configurações.
De qualquer maneira, o certo é que a extrema
desarmonia no interior da sociedade debilita a democracia e
a expõe a uma forma de desagregação, com a substituição por
regimes puramente de autoridade. Assim, a estabilização da
democracia é a outra condição indispensável, ou melhor, é o
outro objetivo inseparável da política de desenvolvimento.
Desenvolvemo-nos para garantir a unidade nacional, para
assegurar a paz social e para assegurar a estabilidade política,
ou melhor, para assegurar a estabilidade democrática do
país.
É em torno desses objetivos que temos necessidade
de situar a política exterior do Brasil. Em primeiro lugar,
cumpre notar que todo o atendimento desses objetivos
políticos comuns ao país não poderá ser encontrado
senão dentro de um quadro internacional marcado pela
preservação da paz. A paz tornou-se, no mundo de hoje,
mais do que em qualquer outra época, uma condição
indispensável para que possamos desenvolver, até as suas
últimas consequências, uma política nacional construtiva.
Todos sabem que a ameaça da ruptura da paz, a ameaça
de um conflito de escala mundial com o emprego de armas
nucleares e termonucleares, significa o estabelecimento de
condições novas para o mundo, de tal maneira imprevisíveis
que, dentro do quadro dessas novas condições, nem o
nosso país nem, provavelmente, nenhum outro país pode
ter nenhum planejamento político antecipado.
A extensão da destruição, as zonas por ela atingidas,
o impacto de uma destruição desse vulto sobre o que for
a humanidade remanescente, tudo isso constitui uma
situação tão indeterminada, uma situação tão imprevisível
que nenhum país pode ter, verdadeiramente, uma política
válida, formulada para o após-guerra de um terceiro conflito
mundial. Daí a necessidade absoluta de formularmos,
sempre, qualquer política, dentro do quadro geral da
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preservação da paz e de mantermos o primeiro objetivo da
política internacional nas medidas necessárias para evitar
que a paz mundial seja quebrada e que um conflito desse
tipo, um conflito em larga escala, possa ocorrer. É evidente
que essa política de preservação da paz transcende, de
muito, o poder de ação de um Estado isolado. No mundo
moderno nenhum Estado, sozinho, está em condições de
assegurar a paz. O velho conceito de paz romana que era,
na antiguidade, a paz assegurada pelo povo romano, isto é,
a paz que nenhum outro povo tinha condições de romper,
visto que o sistema de forças de uma nação, tecnicamente
muito superior, podia inibir todas as tentativas de ruptura;
esse conceito, essa pax romana, no mundo de hoje, bem
sabemos, não pode mais existir.
No mundo de hoje, a paz é, de fato, a obra conjunta
dos Estados. No tocante a uma política de preservação
da paz, nenhum Estado consegue êxito, apenas com as
suas iniciativas e com a ação política que desenvolve. Pelo
contrário, a preservação da paz é a tal ponto o resultado de
uma ação conjunta que cada país insere nessa ação conjunta
a sua própria contribuição de ordem política e diplomática.
Por conseguinte, o que cada país tem de definir em relação
ao problema da paz é que espécie de contribuição pretende
dar a ele. Em suma, repousa a paz sobre uma ação conjunta
cujo resultado depende de coordenação do comportamento
de vários Estados. Um dos objetivos da política exterior
brasileira, portanto, tem que ser: definir e estruturar a
contribuição que o país se julgar em condições de levar a
essa tarefa comum: a de preservação da paz.

UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO INTERNACIONAL
Estabelecidas essas ideias preliminares, vou procurar
analisar os principais pontos em que a política exterior se
tem traduzido nos últimos tempos e relacionar cada um
desses pontos com os objetivos a alcançar. Comecemos,
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justamente, pela nossa contribuição à tarefa comum da
preservação da paz. Um grande historiador britânico, Arnold
Joseph Toynbee, no estudo sobre o panorama internacional,
em um dos seus livros de ensaio, analisou a tensão
internacional do mundo de hoje entre o bloco ocidental
democrático e o bloco oriental socialista, procurando
verificar quais as várias soluções para essa tensão, cujos
aspectos ativos costumamos englobar sob a denominação
geral de Guerra Fria.
Nesse estudo, ele analisa várias hipóteses, algumas
de ocorrência impossível, outras de ocorrência improvável,
mas teoricamente admissível. A primeira das hipóteses
a considerar é que a tensão internacional simplesmente
prossiga e que os dois grandes blocos que hoje se defrontam
continuem na linha de competição armamentista em que se
acham empenhados, procurando, constantemente, alcançar
uma margem de superioridade tecnológica e militar que
coloque esse bloco em condições de obter uma decisão.
Essa saída para a tensão mundial, que constitui
verdadeiramente a saída belicista, oferece, se analisada à luz
dos interesses particulares dos Estados e do interesse geral
da humanidade, outros pontos evidentes de crítica que nos
permitem repeli-la como indesejável. De fato, a competição
armamentista entre os dois grandes blocos do poder hoje
se processa dentro de um regime de tanta proximidade
de força, que verdadeiramente ninguém conseguiria mais
obter a superioridade por meio de uma ação cujos efeitos
se fizessem sentir, apenas, sobre uma parte. A ideia de que
seja possível deter uma das partes e impor-lhe o poderio
militar cedeu completamente à ideia de que será inevitável
uma retaliação, o que vale dizer que a decisão só será
efetivada depois de haverem os dois blocos intercambiado
um tal poderio de destruição que os efeitos daí resultantes,
sobre ambos os campos, praticamente representariam o
aniquilamento daqueles mesmos objetivos que pudessem
ter impulsionado os povos a se lançarem nessa ação militar.
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A ideia de resolver a tensão mundial por meio de um
choque armado parece, portanto, dever ser considerada não
uma solução possível para a tensão de hoje, mas, justamente,
aquele perigo para o qual se procura uma solução. Como
evitar que se atinja esse resultado? Dois caminhos abrem-se
diante de nós, teoricamente. O primeiro seria o de procurar,
entre os dois blocos, confinar as suas áreas de influência
e reconhecer que um deles se limita a uma determinada
região e o segundo a outra determinada região e que, por
conseguinte, cada um deles desenvolver-se-ia numa espécie
de pacto ou de entendimento de não interferência recíproca.
Essa alternativa, que não parece ter qualquer viabilidade,
mas que merece consideração, como hipótese, e para a qual
possivelmente os espíritos de alguns estadistas pareceram
convergir, representaria, praticamente, a submissão de todo
o mundo a lideranças determinadas e significaria, para os
povos democráticos, cujo dever é lutar pela preservação
das liberdades públicas e por um sistema de vida em que
a personalidade humana possa alcançar ampla realização,
uma abdicação inexplicável. Esses povos estariam abdicando
de alguma coisa que lhes é fundamental: a solidariedade
com aqueles que não participam ainda dos benefícios da
existência democrática, mas que têm o direito de aspirar a
essa existência.
Essa ideia básica, essa ideia de caráter ético é
reforçada por outra de caráter utilitário ou econômico: a
de que, no momento em que as duas áreas se isolassem,
nós teríamos, talvez, perpetuado a diferença entre regiões
desenvolvidas, com a liderança econômica nas mãos, e
regiões subdesenvolvidas, que dependem, para o seu
pleno desenvolvimento, de uma intensa cooperação da
parte dos países que dispõem de maiores recursos em
tecnologia e em capital. Estes países, líderes econômicos de
suas respectivas regiões, tornar-se-iam os únicos juízes na
medida em que desejariam dar essa contribuição. E todo
esse grande esforço que existe no mundo de hoje, realizado
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pelos países subdesenvolvidos e apoiado constantemente
pelas organizações internacionais, principalmente pela
Organização das Nações Unidas, para compelir os povos
mais adiantados e de maior soma de recursos a colaborarem
no desenvolvimento dos demais, perderia muito dos seus
elementos coercitivos. E nós assistiríamos, provavelmente,
à criação de condições favoráveis à estagnação.
Estagnação econômica e submissão política parecem ser
as consequências mais ou menos inseparáveis de qualquer
forma de partilha entre as zonas de influência no mundo de
hoje.
Resta-nos, então, outro caminho. Esse outro caminho é
o caminho da coexistência. A coexistência nada mais significa
do que um esforço para criar, entre os dois campos políticos,
econômicos e ideológicos em que o mundo de hoje se
divide, um tipo de convivência em que cada um deles possa
afirmar as suas próprias características, mas, ao mesmo
tempo, admitir relações, cantatas e intercâmbios com os
demais. A finalidade da convivência é diminuir, por meio da
negociação, as grandes tensões internacionais originadas de
determinados problemas críticos. A negociação aparece aí,
então, como um instrumento para eliminar, ou pelo menos
reduzir, as grandes tensões, ou polir as arestas que podem,
de um momento para outro, determinar o agravamento
delas.

O PROBLEMA DA PAZ MUNDIAL E DO DESARMAMENTO
No quadro desse esforço também se situa uma
política de desarmamento que deve inspirar-se nos
princípios de manutenção de um novo nível de segurança,
isto é, em vez de os povos procurarem segurança através
do aumento constante dos armamentos, do poderio de
destruição de que dispõem, procurariam manter o status
atual de segurança mútua, reduzindo, gradualmente, os
seus níveis de armamentos e mantendo sempre, entre um e
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outro campo, um balanço capaz de assegurar que nenhum
dos dois alcançaria sobre o outro, ao longo do processo de
desarmamento, um momento de superioridade capaz de
pôr em risco a paz.
O desarmamento progressivo apresenta, portanto,
uma série de problemas técnicos que os senhores,
certamente, já conhecem e com os quais estão amplamente
familiarizados. Coloca em primeiro lugar o difícil problema
da manutenção do balanço e o seu consectário, o problema
da inspeção. É necessário que cada país, ao cumprir uma
etapa do programa de desarmamento, tenha meios de
verificar que o outro, com o qual se coloque em relação
de equilíbrio, esteja cumprindo também uma etapa de tal
natureza, que ambos, na posição para a qual se deslocam,
mantenham um em relação ao outro, a mesma proporção.
Diríamos melhor, a mesma proporção e o mesmo grau de
eficiência.
Isso, naturalmente, constitui o problema mais
difícil, o problema mais ardentemente estudado da nossa
época. São óbvias as razões pelas quais se persegue esse
desarmamento: primeiro, a diminuição do risco de guerra,
que só se alcançará por esse modo, através da diminuição
progressiva dos meios de realizá-la; segundo, o enorme
benefício para o desenvolvimento geral dos países, que
poderá resultar da reaplicação, para fins pacíficos, da
soma de recursos e de técnica hoje monopolizados pelos
programas armamentistas. À medida que esses recursos
se forem liberando e que puderem ser aplicados em fins
pacíficos, nós estaremos, ao mesmo tempo, resolvendo
outros problemas que conduziriam ao agravamento da
tensão internacional.
Dentro do quadro dessa convivência, há um ponto
que é de suma importância conceituar. É o ponto que
temos procurado definir com a expressão "convivência
competitiva". De fato, a expressão "coexistência pacífica",
cunhada nos países socialistas, não exprime com muita
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clareza um aspecto que parece essencial à política de
coexistência. É que a coexistência, longe de ser apenas
uma aceitação recíproca e indiferente dos regimes e dos
campos ideológicos em que o mundo está dividido, contém
uma ideia imanente de competição. Representa, portanto,
para os países democráticos, a certeza de que, através
do intercâmbio, do cantata e das relações, a democracia,
com a superioridade que lhe é inerente como sistema
político, como forma de governo, como nível de proteção
das liberdades individuais, tende, constantemente, a
disputar o campo de influência e a impor a superioridade
de suas soluções. O regime socialista apresentou, em
determinadas áreas, índices de realizações práticas muito
satisfatórias, principalmente nas áreas tecnológicas, mas
os índices apresentados pelos regimes socialistas no setor
dos problemas políticos são, pelo contrário, extremamente
baixos, extremamente insatisfatórios.
A organização política dos Estados socialistas
apresenta formas muito rudimentares de estruturação do
poder político e, sobre essas formas, a superioridade do
regime democrático tem-se revelado evidente. No confronto
das instituições, as instituições democráticas, pela sua
adaptação maior aos interesses humanos, mostram uma
superioridade indisfarçável e, no dinamismo histórico, essa
superioridade não pode deixar de prevalecer. Daí a ideia de
que a coexistência não pode ser separada do pensamento de
competição, porque, por intermédio dela, o que se procura
é assegurar para a democracia esse campo de permanente
atuação. Encarando o problema geral da paz, a política
brasileira tem procurado situar-se na linha de favorecer,
por todos os meios ao seu alcance, o desarmamento e de
integrar-se na ideia da convivência competitiva.
No tocante ao desarmamento, nossa posição foi
extremamente realçada pela própria iniciativa dos governos
dos Estados Unidos e da União Soviética, tomada a 20 de
setembro do ano passado (1961), com a constituição da
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atual "Comissão dos 18", à qual está confiado o problema
do desarmamento, em Genebra. As negociações sobre
desarmamento tinham entrado em colapso, em fins
de 1960, quando as conversações de Genebra sobre os
problemas dos armamentos nucleares haviam terminado,
praticamente, sem apontar qualquer solução. Os Estados
Unidos e a União Soviética, empenhados, entretanto, em
encontrar um caminho para o desarmamento, processaram
negociações e terminaram por uma declaração, a 20 de
setembro do ano passado, apresentada pelos dois países às
Nações Unidas, declaração essa em que se estabelecem os
princípios básicos, segundo os quais os Estados Unidos e a
União Soviética estavam dispostos a discutir e encaminhar o
problema do desarmamento. Nessa declaração conjunta, já
os Estados Unidos e a União Soviética salientavam que seria
criado um organismo para processar as negociações.
Até então, nas negociações sobre desarmamento, os
Estados Unidos e a União Soviética tinham-se feito acompanhar, apenas, de países pertencentes, respectivamente,
ao bloco da "North Atlantic Treaty Organization" {NATO)
e ao bloco do Tratado de Varsóvia. Dessa maneira, as
negociações sempre se mantinham num clima da paridade,
provocando impasse numerosas vezes. Nenhum dos dois
blocos cedia nas suas posições, embora muitas delas não
tivessem, para qualquer um deles, caráter definitivo. Eram
posições de negociação, tomadas em face de um problema,
para não fazer concessões, antes de conhecer as concessões
que a parte contrária estaria disposta a fazer. E, como as
duas partes se defrontavam em termos de uma conversação
muito rígida, o problema não fazia progressos. Por essa
razão, os Estados Unidos e a União Soviética resolveram,
pela primeira vez, constituir a comissão acrescentando ao
grupo de Estados da NATO e ao grupo de Estados do Tratado
de Varsóvia, oito países, escolhidos de comum acordo e
por eles considerados não alinhados em qualquer uma
dessas posições. Na escolha desses oito países, procuraram
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contemplar as diferentes reg1oes do mundo e, assim
sendo, a Suécia representou a Europa, a Etiópia e a Nigéria
representaram a África, a Birmânia e a Índia representaram
a Ásia e o Brasil e o México representaram a América Latina.
Dessa forma, foi o Brasil incluído nesse Comitê, por
indicação simultânea das duas grandes potências nucleares,
para integrar esse grupo intermediário. O Brasil aceitou
a incumbência e, desde logo, sua atuação obedeceu,
rigorosamente, a esse princípio de procurar levar uma
contribuição verdadeiramente pacifista, abrindo o caminho
para que, através dele, possa fazer-se algum progresso na
tarefa comum do desarmamento. Esse caminho consiste
simplesmente em estudar as posições em que se encontram
os dois blocos e interpretar a linha provável de sua evolução;
em conhecer, tanto quanto possível, a situação do problema
do ponto de vista tecnológico e, em seguida, propor as
soluções para as quais tudo indica que as duas potências
armadas nuclearmente têm condições de evoluir.
Não interessa, a um país que deseja verdadeiramente
contribuir para a consolidação da paz, propor aquilo que
ele, previamente, sabe que uma das duas partes não terá
nenhuma possibilidade de aceitar. O problema é fazer
progresso e, fazendo progresso, ele deve trazer uma
contribuição no ponto provável para onde a vontade dos
Estados deverá convergir. Essa é que tem sido a filosofia da
posição brasileira na Comissão do Desarmamento. Isso se
tornou particularmente sensível na proposta apresentada
pelo Brasil, com a assinatura de todos os oito Estados,
relativa à fiscalização das experiências nucleares. Esse
documento, que é, hoje em dia, considerado uma base do
estudo e do debate que ainda continua a se processar em
Genebra, foi justamente inspirado nesse pensamento, no
pensamento de procurar para onde podem as duas nações
evoluir e aí colocar o nosso objetivo e para aí fazer marchar o
conjunto dos países. Creio que deveremos reconhecer, hoje,
que a ação do Brasil, nesse particular, foi saudada como
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extremamente construtiva e ainda agora, antes do recesso
da l/Comissão dos 18", esse caráter construtivo foi salientado
em termos muito honrosos para a delegação brasileira,
quer pelo delegado da União Soviética, quer pelo delegado
dos Estados Unidos. Ambos marcaram a autenticidade e o
caráter cooperativo dessa participação.
No que tange ao problema da coexistência competitiva, o Brasil tem procurado, dentro dos quadros de
sua política externa, essencialmente, em primeiro lugar,
estabelecer o princípio de que o nosso país não se furta a
cantatas ou relações com os demais países do mundo de
hoje. A isso obedeceu a nossa política de restabelecimento
de relações. A isso tem obedecido o nosso propósito de
estudar, com os países da área socialista, aquelas formas de
intercâmbio que nos parecem compatíveis com os nossos
objetivos nacionais, isto é, formas de intercâmbio que como a pouco mencionarei- favorecem o desenvolvimento
econômico de nosso país, ampliam os nossos mercados,
dão-nos possibilidade de acelerar o nosso processo de
enriquecimento e, ao mesmo tempo, asseguram-nos o
acesso à tecnologia de que esses países dispõem. Aí estão
as observações que desejava fazer sobre o primeiro tema,
que é o tema da paz.

EXPANSÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR
O segundo a que gostaria de me referir é o da expansão
do comércio. Nos estudos procedidos pelos órgãos da
administração brasileira e apurados cuidadosamente no
Ministério das Relações Exteriores, notadamente por meio
do Serviço Técnico de Análise e Planejamento, a conclusão a
que se chega, e que constitui a base de uma política comercial
para o nosso país, é a de que não conseguiremos nos
desenvolver ao ritmo necessário, isto é, não conseguiremos
elevar, para falar em cifras, a taxa de crescimento do produto
nacional bruto, ao nível anual de cerca de 7,5%, se não
270

Conferências de San Tiago Dantas na Escola Superior de uu"rra (1951-1962}

conseguirmos expandir o nosso comércio a uma velocidade
bastante superior, não só à velocidade de hoje, mas mesmo
à velocidade média do comércio mundial.
O desenvolvimento econômico depende de um
volume crescente de importação. Durante um largo
período, ainda não será à custa do mercado interno que nós
conseguiremos aparelhar o país para prosseguir no caminho
de sua industrialização. Temos necessidade de importar
equipamentos, combustíveis e numerosas matérias-primas
utilizadas pelas indústrias, sem falar também na importação
de alimentos. De modo que, para assegurar o volume
crescente das importações que precisamos realizar, faz-se
mister, em contrapartida, aumentar consideravelmente
o volume das exportações. De uma exportação que
atualmente pode ser situada na ordem de grandeza,
variando de uma época para outra, de um bilhão e meio de
dólares, nós precisamos passar para uma exportação que
seja o dobro, dentro de uma faixa de tempo bastante curto,
que não poderá exceder a cerca de cinco anos.
Por conseguinte, para realizarmos um crescimento tão
rápido, não teremos outro meio senão o de procurarmos,
por todos os processos ao nosso alcance, abrir mercados
novos, em que possamos colocar os nossos produtos. Esses
produtos não são muito variados, e os mercados com que
tradicionalmente comerciamos são mercados que, de certo
modo, já os recebem em quantidades apreciáveis. É certo
que temos possibilidade e necessidade de desenvolver os
nossos mercados tradicionais, mas, ao mesmo tempo, temos
necessidade de formar mercados novos. O primeiro para o
qual nos temos voltado na orientação da política exterior é
o mercado da América Latina.
Até agora, as economias latino-americanas foram
paralelas e o volume de trocas entre os países latinoamericanos não tem representado senão 9% do comércio
global do hemisfério. De sorte que a nossa primeira
necessidade é criarmos, entre as economias dos países
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latino-americanos, certos vínculos de complementação e
aproveitarmos a diferenciação econômica que se começa
a observar em alguns países como o nosso, graças ao
processo de industrialização, para conseguirmos substituir
importações que tradicionalmente se fazem de outras
fontes, por importações feitas de fontes latino-americanas.
Esse tem sido um programa a que o Brasil tem dado o
máximo de seu apoio.
A zona livre de comércio criada pelo Tratado de
Montevidéu e operada por meio da Associação LatinoAmericana de Livre Comércio (ALALC) é o organismo que
hoje se desenvolve principalmente apoiado na ação e no
respaldo que lhe tem sido dado pelo Brasil. O Brasil tem feito
todos os esforços imagináveis, nos períodos de negociações
e fora deles, para vencer preconceitos, para não permitir
que os países de economia muito débil se intimidem diante
dessa abertura de novas perspectivas, de novos horizontes
de intercâmbio e tem conseguido realizar, nesse particular,
uma ação que ainda pode ser considerada em fase de
semeadura, mas que, na realidade, já nos deixa entrever
outras perspectivas para o comércio dentro do hemisfério.
Merece ser salientado o que fizemos em relação ao
México, com o qual não tínhamos, praticamente, contacto
econômico algum e com o qual abrimos perspectivas as
mais promissoras; também o que fizemos no período de
negociações da ALALC, no último período de negociações,
com o Chile, com a Argentina e com o Uruguai. Com relação
às possibilidades abertas com a Argentina, estima-se que
poderão representar, num prazo muito curto, um aumento
de 50% no volume das nossas trocas com aquele país.
Essa política de integração latino-americana é uma política
lançada com objetivo fundamentalmente comercial. Mas
ela não para aí. Oferece também outro aspecto: a integração
latino-americana nos permitirá, provavelmente, resolver,
em escala adequada, muitos problemas econômicos que um
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país latino-americano, no âmbito exclusivo de sua própria
economia, teria muita dificuldade em resolver.
Hoje os problemas econômicos, para serem solucionados, demandam tal soma de recursos e a posse de
uma tecnologia tão desenvolvida que é difícil a um país
subdesenvolvido mobilizar, à sua própria custa, recursos
para resolver cabalmente um desses problemas. Até vinte
anos atrás esse problema se inscrevia, aos olhos dos
estadistas, como um grande dilema entre solução estatal
e capital estrangeiro. Uns diziam que, para podermos
reunir os meios necessários à solução de tais problemas,
deveríamos entregá-los ao capital estrangeiro; outros
temiam o capital estrangeiro por outras consequências
que ele traz à economia do país e preconizavam soluções
estatais. Hoje podemos ter a certeza de que o caminho do
capital estrangeiro só é o caminho produtivo quando existe
uma coincidência ocasional dos interesses desse capital com
os interesses do país que quer desenvolver-se. E a solução
estatal precisa ser ampliada para se colocar na dimensão
dos recursos econômicos que são indispensáveis ao ataque
adequado dos problemas.
Essa expansão, acreditamos poder encontrar
por meio da integração dos esforços dos países latinoamericanos. A política, portanto, desenvolvida pelo Brasil
em relação à América Latina não é apenas uma política de
estímulo do intercâmbio comercial. É também uma política
preparatória de um esforço de integração econômica entre
os países do hemisfério, para que certos problemas possam
ser enfrentados na medida justa. É no contexto dessa
ideia que se insere para nós a "Aliança para o Progresso",
que representa uma política que nos permitirá um
desenvolvimento acelerado da economia brasileira, como
das outras economias americanas, dentro de um princípio
de cooperação geral que encaminhará também a nossa
cooperação a outros países que se encontram em níveis de
desenvolvimento inferiores aos nossos, como é o caso do
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Equador, do Paraguai e mesmo, em certos problemas, do
Uruguai.
A "Aliança para o Progresso" é uma formulação que
consideramos muito avançada e na qual depositamos
grandes esperanças, porque ela ultrapassou aquela fase de
simples financiamento bancário de projetes econômicos
analisados individualmente e conceituou, pelo contrário, o
problema dos países latino-americanos como um problema
global que envolve projetes econômicos e projetes sociais.
O grande mérito da Aliança é apresentar, pela primeira vez,
o pensamento de que cabe uma cooperação internacional,
sob a forma de financiamento e de assistência técnica,
mesmo para resolver problemas como o da educação, o da
saúde pública, o da habitação e outros problemas que não
oferecem aquele caráter de um empreendimento rentável,
isto é, cujo produto paga diretamente o financiamento
obtido. Essa ideia global, esse conceito de programa ou de
plano, em vez dos antigos projetes tratados separadamente
como se fossem assuntos de mera concessão de crédito
bancário, representou um grande progresso nos modelos
de cooperação interamericana, e o Brasil tem procurado dar
pleno equacionamento a essa iniciativa.
O melhor acordo da "Aliança para o Progresso", que
pode ser tomado como acordo padrão, não apenas para
nós, mas para qualquer país latino-americano, é o acordo
assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, em Washington,
pouco depois da visita do Presidente João Goulart, e que
tem como objeto a cooperação dos Estados Unidos para
o desenvolvimento do Nordeste. É um acordo de caráter
global para o financiamento de planos e de programas
formulados pelo Brasil, executados por técnicos brasileiros e
geridos por administradores do Brasil. Nesse programa, que
traduz a nossa própria política para resolver os problemas
de uma região, os Estados Unidos inserem a sua cooperação
de forma econômica e técnica, sem que nós tenhamos sido
obrigados a qualquer formulação do tipo de "comissões
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mistas", que já consideramos superado na atual fase do
desenvolvimento do Brasil.
De fato, quero dizer que a Comissão Mista Brasil-Estados
Unidos para o Desenvolvimento Econômico representou uma
grande etapa na nossa própria evolução. Foi ela até que,
em 1951 e 1952, praticamente aperfeiçoou a nossa técnica
de projetas e lançou os primeiros germes práticos da nossa
técnica de planejamento. Mas hoje, e principalmente quando
consideremos assim, globalmente, os problemas do país,
não podemos insistir mais nessa ideia e temos de evoluir
para outra, no caso, a da "Aliança para o Progresso". Creio
que aí mencionei o problema da nossa expansão comercial
e expliquei em que medida a consideramos relacionada
com esse imperativo de desenvolvimento econômico e de
crescimento do mercado no nosso país.
Quero apenas salientar que isso nos obriga, no
plano interno, a adotar uma política correspondente a
esse propósito de ampliação e de diversificação, pois o
comércio no mundo não obedece aos mesmos critérios
e ao mesmo tipo de transações nas suas diferentes
áreas econômicas e políticas. Para o Brasil ampliar o seu
comércio em todas as direções, é necessário que sua
política interna comercial também se versatilize e procure
adaptar-se a essas várias hipóteses, respondendo a cada
uma delas com o mecanismo adequado. No Ministério
do Exterior, um Grupo de Trabalho, presidido pelo
Secretário Adjunto de Assuntos Econômicos, estudou um
mecanismo que permitirá desenvolver o comércio com os
países de economia centralmente planificada, adaptando,
portanto, a nossa economia de livre empresa a um tipo de
intercâmbio para o qual não estamos ainda preparados.
Esses estudos continuam e ainda não chegaram a seu
termo, sendo seus resultados transmitidos às Associações
de Classe, às Confederações do Comércio e da Indústria,
para que tragam a sua contribuição, a sua opinião e
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depois, então, possamos construir os aparelhamentos
adequados.

AUTODETERMINAÇÃO E NÃO INTERVENÇÃO
Outro ponto da política exterior brasileira que nos
últimos tempos se acentuou e para o qual desejo também
trazer alguns esclarecimentos é a nossa reafirmação do
princípio de autodeterminação dos povos. Essa questão
adquiriu um conteúdo muito polêmico, pela relação íntima
em que ficou com o caso cubano, ao longo da 8ª Reunião de
Consulta realizada em Punta dei Este.
Em primeiro lugar, devemos dizer que a posição ao
lado do princípio de autodeterminação e do princípio de
não intervenção nos Estados é uma posição tradicional da
política brasileira e, ao mesmo tempo, podemos dizer, uma
posição que não tem mais caráter político, uma vez que se
acha codificada no Direito Internacional atual.
Durante muito tempo, o princípio de não intervenção
pôde ser tratado como um princípio puramente político,
mas, já de longa data, ele é então como uma emanação do
próprio conceito de soberania. Ao mesmo tempo em que
reconhecemos a cada Estado o direito de decidir, por seus
órgãos de governo, os problemas que lhe dizem respeito,
afirmamos, como uma decorrência natural, que nenhum
outro Estado pode intervir nos negócios internos do
primeiro. Essa conceituação do princípio de não intervenção
completa-se com a ideia do princípio da autodeterminação
dos povos, isto é, com a ideia de que cada povo, através dos
seus próprios meios, tem autoridade para modelar o seu
próprio regime, para procurar traçar os rumos e a estrutura
da sua própria vida nacional. Nesse particular, penso eu,
deveríamos salientar o paralelismo de duas tendências: de
um lado, a que reafirma o princípio de autodeterminação
e de não intervenção, considerando-o inseparável da
própria independência das Nações; e, de outro lado, o
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esforço desenvolvido pelos Estados, sobretudo pelos
Estados latino-americanos, para encaminhar os seus povos
à prática da democracia representativa.
Tem sido um objeto constante de estudo e de
deliberação, nas reuniões internacionais, as medidas
que podem ser tomadas pelos Estados americanos, de
ordem internacional, para fortalecer a prática do regime
democrático entre eles. Entretanto, essa preocupação de
fortalecer o regime democrático e implantá-lo, cada vez
mais solidamente, na prática dos Estados Americanos,
podemos dizer que constitui um processo em marcha, um
processo de aprimoramento político, que se desenvolve
em nosso Hemisfério e que ainda é interrompido
periodicamente, em muitos Estados, por fases em que os
Estados se afastam da prática da democracia e entram em
regime de exceção.
A democracia é uma conquista do progresso social
e político. Os povos, à medida que se desenvolvem, à
medida que vão conquistando equilíbrio interno e que vão
diferençando melhor as fontes do poder real, vão adquirindo
estabilidade que lhes permite a prática da democracia
representativa. Se considerarmos assim os países de uma
região, os da América, por exemplo, verificaremos que, em
relação à estabilidade das instituições democráticas, eles
não se apresentam todos no mesmo nível. Há uns mais e
outros menos adiantados. Naqueles onde a democracia
ainda é vacilante, a interferência dos regimes de exceção,
dos golpes de Estado, dos pronunciamentos, é mais
frequente; naqueles em que a democracia já se estabilizou,
essa interferência é raríssima e chega, em determinados
casos, a já parecer impossível. Portanto, a democracia se
alcança através de esforço e de aperfeiçoamento. E é esse
esforço e esse aperfeiçoamento que os povos americanos
têm procurado traduzir em medidas que os auxiliem a
avançar nesse caminho.
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Até agora, nenhuma vez, os Estados americanos
admitiram, e nem poderiam admitir, que o regime
democrático passasse a ser assegurado à custa da
imposição de uma autoridade externa a qualquer povo que
dele momentaneamente se afastasse. A ideia de que um
organismo regional ou um grupo de Estados, tomando o
regime democrático como paradigma, pudesse verificar se
algum deles estava fora da prática da democracia e então
intervir nesse Estado e impor as instituições democráticas,
jamais foi afirmada. E não o poderia ser, porque na
realidade isso seria um processo de criar a democracia por
meios não democráticos, isto é, fazendo com que ela, ao
invés de surgir da vontade do próprio povo, surgisse de uma
vontade estranha a ele, que lhe imporia um determinado
regime, descaracterizando, ipso fato, o regime democrático
que ali se pretenderia preservar. Essa ideia de que a
democracia é o alvo para o qual caminhamos, o objetivo
a que nos endereçamos, mas a que nos endereçamos
pelos nossos próprios meios, pela própria capacidade de
nos aproximarmos desses resultados, é uma das verdades
cardeais do sistema interamericano.
Jamais se admitiu, jamais se consolidou num
documento a ideia de que a democracia pudesse implantar-se
num país, valida mente, senão por intermédio do seu próprio
povo, senão através dos processos de que o próprio povo
pode lançar para criar os regimes democráticos. Daí, a nossa
tolerância sistemática com os países latino-americanos que
se afastam do regime democrático e que nós procuramos
trazer de novo ao regime democrático por processos ligados
ao intercâmbio, à propaganda das instituições democráticas
e às diferentes técnicas de convencimento; jamais pela força
e intervenção. Ditaduras, as mais drásticas, têm-se mantido
em países latino-americanos; órgãos da representação
popular têm sido silenciados; instituições representativas
têm sido fraudadas; governos títeres têm-se estabelecido
algumas vezes como ditaduras ostensivas, sem que jamais
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tivéssemos entendido que era um dever da organização
regional a que pertencemos, da família de Estados que
integramos, tentar modificar esse estado de coisas e
estabelecer uma democracia de fora para dentro. A ideia é
oposta: a democracia é um produto histórico que temos de
prestigiar, favorecer e respaldar por todos os meios ao nosso
alcance, mas, jamais, por meio de processo coercitivo. Essa
é que é a noção básica, a que me quero referir para expor
os motivos pelos quais o Brasil persevera e tem perseverado
cada vez mais na defesa do princípio da autodeterminação
dos povos e da não intervenção nos negócios internos dos
Estados.
Quero, aliás, fazer uma pequena referência, embora
pedindo desculpas pelo tempo: quero referir-me à
Declaração de Santiago do Chile, frequentemente apontada
como um documento graças ao qual o Brasil e outras nações
latino-americanas teriam tornado obrigatória a prática do
regime democrático em nosso hemisfério. Não é verdade. A
Declaração de Santiago do Chile, como o nome indica, é uma
declaração. Não é um tratado que tenha estabelecido entre
os Estados o dever de interferirem em outros Estados para
observar qualquer espécie de requisitos políticos. O que a
Declaração de Santiago fez, e nesse sentido representou um
passo à frente, de grande importância na vida internacional,
foi definir uma série de traços característicos pelos quais
pode ser identificado se o regime é democrático ou não.
O conceito de democracia tem sido muito sujeito
a deturpações. Os países socialistas proclamam-se
democracias populares; muitos países têm-se afastado
radicalmente da democracia, continuando a reivindicar
esse titulo. A ideia que a Declaração de Santiago procurou
tornar clara foi o que, na América Latina, entendemos por
democracia. Ali, alinhamos, então, sob a forma de oito
princípios, os traços característicos da democracia em nosso
hemisfério.
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Na própria fundamentação do instrumento, declaram
os chanceleres americanos reunidos na Sª Reunião de
Consulta que aquela Declaração representava uma etapa
na formação da consciência democrática do hemisfério e
que ela não se destinava a ser aplicada como um Tratado,
mas a atuar como um poderoso instrumento de opinião
pública, a fim de que os países americanos se dessem
conta do que entendiam por um regime democrático e
pudessem coordenar sua atividade política no sentido de
aperfeiçoá-lo. A Declaração de Santiago do Chile, longe de
haver estabelecido um caso de intervenção nos Estados ou
da organização regional nos negócios internos de um país,
limitou-se a enunciar um objetivo, a exprimir um alvo para o
qual todos tendemos, mas para o qual desejamos tender por
processos válidos e não por processos que tragam consigo
mesmo a contradição de anular aquilo que pretendem
implantar.
A política brasileira de preservação da autodeterminação só tem esse sentido, o sentido de que nós, para
defendermos a democracia, devemos resguardar a
independência dos povos e a sua faculdade de procurar a
democracia por seus próprios meios, sem nos isolarmos dos
povos que porventura se afastem da democracia; enfim, com
eles mantendo um intercâmbio, para que a influência das
nossas instituições, dos nossos processos políticos, da nossa
maneira de pensar e de viver, possa pesar sobre todas as
áreas políticas em eventual divergência conosco. No fundo
de uma política dessa natureza reponta uma confiança
no regime democrático e na sua natural capacidade de
implantação e de expansão.

ANTICOLONIALISMO
Outro aspecto característico da política exterior
atual é a posição anticolonialista. O Brasil sempre foi um
país anticolonialista. Nossa posição sempre foi favorável à
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emancipação dos povos que ainda vivem sob a soberania
de outros. Tradições históricas, afinidades de ordem
política, sempre robusteceram essa posição na política
exterior brasileira. Mas o que faltava a essa posição, e que
nos últimos tempos se definiu, era um caráter de coerência
absoluta, isto é, que não tomássemos no tocante à posição
anticolonialista, que não admitíssemos, em relação à
posição anticolonialista, certas exceções. As exceções foram
banidas, e a nossa posição uniformizou-se, passando o Brasil
a seguir uma linha de apoio à emancipação dos povos que
não desfrutam ainda do regime de autonomia.
Para isso, contribuem vários fatores: em primeiro
lugar, a solidariedade que devemos aos povos coloniais
para que eles se emancipem e, emancipando-se, possam
empreender um desenvolvimento econômico de tipo
nacional e aspirar aos níveis de vida a que também
aspiramos. Uma das mais velhas ficções do colonialismo
foi a afirmação de que o regime colonial desenvolveria
os povos para depois torná-los independentes. O que a
experiência histórica demonstrou foi o contrário. O regime
colonial não tem nenhuma eficiência para desenvolver os
povos e sim, pelo contrário, para mantê-los em regime de
inferioridade econômica. E assim sendo, os povos têmse visto obrigados a primeiro se tornarem independentes
para depois se desenvolverem e galgarem os níveis médios
da civilização. Essa é a primeira razão de ordem política. A
ela se acrescenta outra de ordem pragmática e econômica:
na sua maioria, os países coloniais de hoje produzem os
mesmos artigos produzidos por nós e pelos outros países
independentes tropicais. Por conseguinte, no interesse
comum, no interesse da economia dos produtos que os
países independentes e as colônias elaboram e vendem, há
conveniência de que se igualem as condições de trabalho
entre todos eles. Com a manutenção de regimes que baixam
artificialmente o preço dos produtos tropicais nas regiões
coloniais do mundo e que o conseguem à custa dos baixos
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níveis de vida impostos às suas classes trabalhadoras, aquela
desigualdade se reflete nos interesses comuns de todos os
países produtores de produtos primários.
Se queremos fortalecer essa área da economia
mundial, que é a área dos produtos primários, há
necessidade de dar pleno apoio às reivindicações dos povos
que conosco integram essa área e criar com eles vínculos
de solidariedade. Pois é só por meio dessa solidariedade
que nós conseguiremos uma defesa dos nossos interesses
comuns. Creio que aí estão as principais características que
deveria mencionar no tocante à política exterior do Brasil, tal
como a temos procurado desenvolver nos últimos tempos.
Entendo que essa política exterior não tem nenhum caráter
pessoal. Ela não é, nem a formulação de um homem, nem
a formulação de um partido, nem mesmo a formulação de
uma elite profissional que, debruçada sobre os problemas
políticos e econômicos do mundo de hoje, tenha concluído
pela exatidão dessa formulação. Essa política nasce,
verdadeiramente, dos interesses e das aspirações do
povo brasileiro, interesses e aspirações que só podem ser
satisfeitos se preservadas e desenvolvidas as características
que enunciei.

CONCLUSÕES
Sem preservarmos a paz, não poderemos realizar
nenhuma forma do nosso destino nacional. Para
preservarmos a paz, temos necessidade de colaborar, de levar
a nossa contribuição efetiva a cada um desses problemas
de que ela depende, ao problema do desarmamento e ao
problema da coexistência. A coexistência é a alternativa
para a solução violenta do antagonismo mundial. Se não
quisermos a solução violenta, não temos outro meio senão
admitir a coexistência, a menos que optemos suicidamente
pelo isolamento, sob a liderança dos Estados de maior
poderio econômico em cada um deles. A autodeterminação
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que hoje pode proteger outro país, amanhã pode proteger
o nosso. A autodeterminação é indispensável para que
uma solução nacional proceda do próprio povo e não seja
imposta do exterior.
Só uma formulação oriunda da própria consciência
nacional e elaborada através das peripécias da história do
próprio povo é que adquire autenticidade e pode oferecer
um quadro onde esse povo desenvolverá permanentemente
a sua vida e o seu destino. A expansão do comércio é a
expressão viva da nossa necessidade de acelerarmos o
nosso desenvolvimento e nos aponta de uma maneira
irrecusável o caminho do ecletismo, visto que nós temos
necessidade de procurar os mercados novos onde eles
se encontrem. Assim como desenvolvemos a área latinoamericana, assim precisamos procurar a área socialista,
onde o comércio cresce a uma taxa excepcionalmente alta,
abrindo, portanto, perspectivas aos povos que desejam
dinamizar as suas trocas. Devemos encaminhar-nos também
para a Europa, mais precisamente para a Europa ocidental,
cujo comércio cresce, embora nessa área encontremos
hoje alguns problemas ligados ao Mercado Comum, para
cuja solução também estamos voltados. E temos de buscar,
finalmente, através dessa política de solidariedade com
os povos subdesenvolvidos, especialmente com aqueles
que ainda estão em regime colonial, os meios de formar
uma frente de defesa de problemas econômicos, sociais e
políticos que nós partilhamos com todos eles.
Acredito que a essa política várias críticas têm sido
feitas e que mereceriam um rápido comentário de resposta.
A primeira crítica que quero destacar é a de que na política
exterior brasileira haveria neste momento um toque de
incoerência, pelo fato de procurarmos simultaneamente
desenvolver relações com o mundo democrático ocidental
e desenvolver relações com o mundo socialista. E também
pelo fato de apoiarmos algumas vezes em assembleias e
reuniões internacionais soluções que não são precisamente
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aquelas preconizadas pelos países líderes do mundo
democrático a que pertencemos.
Essa acusação, em última análise, de bifrontismo, é
a que me parece mais fácil de eliminar. De fato o que aqui
se discute, o que aqui se decide, é se um país como o nosso
deve ou não ter uma política internacional própria. Se um
país possui uma política internacional própria e se ela se
coloca em face do mundo numa posição de mero espectador,
é natural que sua atitude se resuma em desejar a vitória de
uma das partes que se contendem no cenário internacional.
Ele não leva a essa contenda nenhuma contribuição; não
tem nenhum objetivo próprio; porta-se como o assistente
que, num espetáculo esportivo, escolheu o seu partido e
deseja a vitória dele e a derrota do partido adversário. Suas
relações não podem ser senão de adesão pura e simples a
todas as posições tomadas pelo partido por cuja vitória ele se
empenha, não participando do cenário onde se desenvolve
a iuta. Não tendo ele próprio um objetivo a alcançar, sua
posição é meramente de cotejo entre duas e de dar o seu
apoio a uma delas.
Compreende-se que fosse acusado de incoerência o
espectador que, no desenrolar de um espetáculo esportivo,
ora se pronunciasse por uma parte, ora se pronunciasse
por outra. Mas a posição é completamente diferente. No
momento em que, em vez de um espectador, esse país passa
a considerar-se um participante e não só um participante,
mas um protagonista; que ele passa a considerar que tem
também seus objetivos e que, embora esses objetivos o
aliem, o aparentem, o reúnam aos objetivos de um dos
dois grandes contendores em luta, ele muitas vezes passou
a sentir a necessidade de afastar-se de posições tomadas
por qualquer um dos contendores e formular suas posições
próprias.
Considere-se a política externa da Inglaterra. Nenhum
país possui, na atualidade, maiores afinidades com a política
externa dos Estados Unidos. Mas, o número de pontos em
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que a política exterior da Inglaterra diverge dos Estados
Unidos é notório e considerável. Considere-se a França:
os pontos em que a política da França se afasta da política
do país líder do bloco a que pertence e a que se acha,
inclusive, filiada pelo Tratado do Atlântico Norte, todos os
conhecem de sobejo. A verdade é que essas divergências,
longe de traduzirem a ausência de uma solidariedade,
apenas exprimem que aquele país, sem ser um simples
espectador da política internacional, é um participante
dela, com uma causa própria que tem que perseguir e
defender. Na perseguição dessa causa, na defesa dos seus
objetivos, frequentemente toma uma posição discordante.
Essa posição discordante não é uma incoerência, senão aos
olhos daqueles que não consigam compreender, ligar, por
uma linha contínua, todas as atividades tomadas por aquele
país.
Penso que outra crítica que comumente se faz à nossa
política exterior é a que ela poderia implicar uma diminuição
da solidariedade ou das relações de cooperação que existem
entre o Brasil e os Estados Unidos.
A crítica é também improcedente. Entre o Brasil
e os Estados Unidos, existem, desde logo, afinidades
fundamentais que derivam da circunstância de que ambos
os países se situam no campo democrático. Aspiram:
um, à conservação; o outro, ao desenvolvimento das
características do regime democrático representativo que
praticam. São países que têm um lastro comum no campo
político, no campo jurídico, no campo dos próprios valores
básicos da civilização. Isso estabelece entre eles uma
comunhão e a primeira afinidade. Depois, são países que,
pelo fato de se acharem situados no mesmo hemisfério e de
terem um destino comum, serão eventualmente chamados
a tomar em comum uma posição militar no caso de virem a
sofrer uma agressão do exterior, notadamente no caso de
virem a sofrer uma agressão do Bloco Soviético.
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Não há dúvida alguma de que, na eventualidade
de uma agressão do Bloco Soviético, aos Estados Unidos
ou a qualquer país do nosso hemisfério, nos termos do
Tratado lnteramericano de Assistência Recíproca, do qual
somos signatários, contribuiremos para o sistema de
Segurança Coletiva que nesse momento se organizará.
Por consequência, é natural que a nossa política militar
se oriente de acordo com a perspectiva de uma eventual
aliança de força com os Estados Unidos. Se o Brasil e os
Estados Unidos forem chamados a enfrentar, juntos, uma
agressão continental ou extracontinental, nada impede
que a política internacional, cujo objetivo é evitar a guerra
sob qualquer de suas formas e criar no mundo condições
de sobrevivência para as nações, dentro de condições
absolutamente pacíficas, oriente-se dentro de uma linha
que, servindo aos objetivos do nosso próprio povo, sirva, na
realidade, aos objetivos comuns do mundo democrático a
que pertencemos.
A Política Internacional - poderíamos dizer simplificando um pouco o problema e esquecendo certos aspectos
econômicos e sociais- acaba onde a Política Militar começa.
A política internacional desenvolve todos os esforços ao
seu alcance para evitar a guerra. Mas, se a guerra ocorrer,
então daí por diante, o país alinhar-se-á na posição que,
historicamente e por força dos tratados de Segurança
Coletiva das partes, lhe for apontada. Dentro desse
esquema de política internacional que o Brasil desenvolve
para garantir a sobrevivência da paz e para permitir a sua
consolidação, situa-se justamente a linha independente,
graças à qual nós podemos levar uma contribuição.
O reflexo dessa política sobre as relações do Brasil
com os Estados Unidos não tem sido negativo. Tem sido,
pelo contrário, altamente positivo, porque o Brasil passou
a revelar-se, aos olhos desse grande país amigo, como um
elemento ativo do cenário político mundial, que trabalha
precisamente naqueles problemas mais diretamente
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relacionados com a paz, nos quais também os Estados
Unidos estão engajados. Em nenhum momento adotou
a Chancelaria Brasileira qualquer atitude ou qualquer
tomada de posição em que pudéssemos perceber algo que
se parecesse com um desentendimento entre os Estados

Unidos e o Brasit pois não constitui desentendimento a
tomada de posição diversa por convicções diversas em
face de determinados problemas, quando cada uma dessas
posições visa a objetivos comuns.
Eram essas as considerações que desejava fazer,
pedindo desculpas de ter sido muito longo, como resultado
do desejo de envolver todos os aspectos da questão. Estou
à disposição dos senhores Estagiários para responder a
qualquer indagação.
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