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O Poder Global dos Estados Unidos: formação, expansão e
limites.

O desejo de todo estado e de seus governantes é alcançar uma condição de paz
perpétua, através da conquista de todo mundo.

Immanuel Kant, Ensaio Filosófico sobre a Paz Perpétua, 1795.

A Formação do Minotauro Americano.

A história dos Estados Unidos não constitui uma exceção em relação
ao “modelo” dos estados e economias nacionais européias. Pelo contrário,
ela é um produto e uma parte essencial do processo de expansão do próprio
modelo, diferente do que pensam muitos historiadores e cientistas sociais,
inclusive  marxistas.  O  nascimento  dos  Estados  Unidos  é  inseparável  da
competição e das guerras entre as Grandes Potências européias, da mesma
forma que o seu desenvolvimento capitalista não foi uma obra exclusiva das
suas  grandes  corporações  privadas.  E  é  impensável  sem  a  intervenção
decisiva  do  estado  e  das  guerras  americanas  e  sem  o  apoio  inicial  e
permanente  do  capital  financeiro  inglês.  O  aparecimento  dos  Estados
Unidos  foi,  sem  dúvida,  um  fato  revolucionário  na  história  do  sistema
mundial, por ser o primeiro estado nacional que se formou fora do território
europeu.  Mas  esta  revolução  não  caiu  do  céu,  ela  foi  provocada  pelas
contradições do sistema político criado pelos europeus e pela expansão de
suas Grandes Potências. Por isso, os Estados Unidos foram uma novidade,
porém, não foram uma exceção e logo se transformaram numa nova peça do
próprio sistema.

Para começar, a independência americana foi uma “guerra européia”,
mas além disto,  desde  o  início  de  sua história  independente,  os  Estados
Unidos  expandiram  seu  poder  e  seu  “território  econômico”  de  forma
contínua, como aconteceu com todos os “estados-impérios” europeus que se
transformaram em Grandes Potências.  No século  XX,  os Estados Unidos
assumiram a liderança do sistema que havia sido dos europeus e levaram ao
extremo sua tendência contraditória à formação de um império mundial e,
ao mesmo tempo, ao fortalecimento do seu poder nacional. As duas faces do
impasse contemporâneo do sistema mundial e da incógnita que paira sobre o
futuro do poder global dos Estados Unidos, na entrada do século XXI.



 A “Guerra  da  Independência”  e  a  Formação  do  Primeiro  Estado
“Extra-Europeu”.

Os Estados Unidos foram o primeiro estado nacional que nasceu fora
da  Europa e,  ao mesmo tempo,  foi  um estado nacional  “tardio”,  porque
nasceu  dentro  de  um  sistema  de  estados  que  já  estavam  formados,
hierarquizados e em expansão contínua, desde o século XVII. Na verdade, o
seu próprio nascimento constitui um episódio deste movimento expansivo e
competitivo dos estados e dos capitais europeus. Mas além disto, os Estados
Unidos  foram  uma  colônia  que  se  separou  de  um  “estado  imperial”
vitorioso, ao contrário de todos os demais estados não-europeus que hoje
compõem o sistema político mundial, e que nasceram invariavelmente de
impérios em decadência ou em franco processo de decomposição.  Como
aconteceu com os estados latino-americanos, no século XIX, e com todos os
estados africanos e asiáticos, que se formaram no século XX, em particular
depois da II Guerra Mundial.

Os Estados Unidos são o único caso de um estado nacional que sai
de dentro de um império em expansão, durante as guerras que definiram a
hegemonia inglesa dentro da Europa e do seu mundo colonial, e no período
em que a Inglaterra faz sua revolução industrial e cria as bases materiais e
financeiras da primeira divisão internacional do trabalho. Na mesma hora
em que a cidadela mercantilista e colonialista era atacada pelo liberalismo
econômico  de  Adam  Smith  que  propunha  a  troca  das  colônias  por  um
“imperialismo do livre comércio”. Por isso, ao romper seus laços políticos
com a Inglaterra, os Estados Unidos se transformaram imediatamente numa
periferia “primário-exportadora”, da economia e da industrialização inglesa.
Neste  novo  contexto  histórico,  absolutamente  original,  não  se  poderia
esperar  que  repetisse,  na  América  do  Norte,  o  mesmo  processo  de
acumulação do poder e da riqueza que havia ocorrido na Europa, depois do
século  XV.  Nem  tampouco  seria  possível  que  um  estado  nascido
abruptamente de uma guerra entre as Grandes Potências européias pudesse
realizar, de imediato, “a façanha que a Inglaterra realizou precocemente, a
revolução  que  criou  o  mercado  nacional  inglês:  um  espaço  político
transformado pelo Estado, num espaço econômico coerente, unificado, cujas
atividades passaram a se desenvolver em conjunto numa mesma direção..”
(Braudel, 1987: 82). Mas, apesar destas diferenças e da especificidade norte-
americana, os Estados Unidos apresentaram uma tendência expansiva, desde
o início,  como os primeiros estados europeus que nasceram na forma de
“minotauros”, meio estado-meio império. Uma tendência expansiva que não
se  encontra  nos  demais  estados “tardios”  que  foram criados na  América
Latina, no início do século XIX. Do nosso ponto de vista, esta característica
dos Estados Unidos se explica a partir de duas circunstâncias fundamentais:
a  primeira  foi  a  sua  inserção  geopolítica  inicial;  e  a  segunda  foi  a  sua



relação econômica com a metrópole inglesa, que não foi interrompida pela
independência.

Do  ponto  de  vista  geopolítico,  o  fator  que  mais  pesou  na
independência e na formação do estado americano foi ter ocorrido enquanto
as  Grandes  Potências  disputavam a  hegemonia  européia,  entre  o  fim da
Guerra dos Sete Anos, em 1763, e o fim das guerras napoleônicas, em 1815.
E mais exatamente ainda, na época em que o  Ancien Régime era posto na
defensiva, em quase toda a Europa, pelo medo da Revolução Francesa, de
1789,  e  pelo  avanço  dos  exércitos  de  Bonaparte,  pelo  menos  até  a
consagração da vitória conservadora, no Congresso de Viena, em  1815. É
exatamente  neste  período  de  guerra  européia  que  os  Estados  Unidos
conquistam  sua  independência,  consolidam  seu  território,  escrevem  sua
Constituição  de  Filadélfia  e  elegem  seu  primeiro  governo  republicano,
aproveitando-se de sua “insularidade” territorial em relação ao continente
europeu e adotando uma posição de neutralidade dentro do conflito entre as
Grandes  Potências.  Na  verdade,  a  própria  guerra  da  independência
americana foi um capítulo da grande guerra européia em que se decidiu,
finalmente, a disputa secular entre a França e a Inglaterra pela hegemonia
dentro do continente europeu. Depois da derrota para os ingleses, na Guerra
dos Sete  Anos,  a França perdeu suas posições na Índia, no Canadá e na
Louisiana, mas mesmo assim, liderou a aliança com a Espanha, apoiada pela
Holanda, e fortalecida pelas posições antibritânicas da Rússia, Dinamarca,
Suécia e Prússia a favor da independência americana, ocupando um papel
decisivo na batalha naval que decidiu a sorte da Inglaterra, em Yorktown,
em  outubro  de  1781.  Apesar  desta  vitória,  entretanto,  a  França  acabou
definitivamente derrotada em Waterloo, sendo submetida, a partir de  1815,
ao policiamento da Santa Aliança sob controle distante da Inglaterra. Neste
momento,  entretanto,  quando  a  Europa  conseguiu  se  levantar  depois  de
vinte  anos  de  guerra  contínua,  e  quando  suas  forças  e  governos
conservadores conseguiram retomar o controle de suas periferias, definindo
as bases de uma nova ordem política mundial, os Estados Unidos já estavam
postos sobre seus próprios pés,  do ponto vista do seu território e do seu
estado,  definitivamente  estabelecidos  depois  da  sua  última guerra  com a
Inglaterra,  em  1812.  Durante  todo  este  período de  formação,  os  Estados
Unidos tiveram que negociar com todas as Grandes Potências presentes na
América do Norte, num momento em que elas estavam fragilizadas por suas
lutas  e  sem  capacidade  de  sustentar  seus  interesses  em  territórios
considerados,  naquele  momento,  longínquos,  onerosos  e  mal  defendidos,
com exceção exatamente da Inglaterra. Por isso, desde a primeira hora de
sua independência,  os  Estados Unidos negociaram suas  fronteiras  e  seus
tratados comerciais com o “núcleo duro” das Grandes Potências européias,
com quem sempre mantiveram relações privilegiadas, em particular com a
Inglaterra.  E  acabaram  obtendo  vitórias  diplomáticas  notáveis,  porque



souberam  utilizar  a  seu  favor  as  divisões  das  Grandes  Potências  e  sua
fragilidade  temporária,  começando  pelo  tratado  de  paz,  cuja  versão
preliminar foi assinada, em Paris, em 30 de novembro de 1782 e a versão
definitiva, assinada em 3 de setembro de  1783, com a Inglaterra, onde os
ingleses reconheceram a independência de cada uma suas antigas colônias, e
definiram as fronteiras do novo estado: ao norte, na região dos Lagos; a
oeste, no Rio Mississipi; e ao sul, na região da Flórida1. Foi neste mesmo
contexto de fragilidade européia que os Estados Unidos conseguiram impor,
aos ingleses, quase todas as suas condições, no Tratado de Fort Greenville,
em 1795, com relação às terras indígenas da zona fronteiriça com o Canadá,
onde veio ser criado o estado de Ohio; e o mesmo aconteceu nos tratados
assinados com a Espanha, neste mesmo ano, definindo as fronteiras comuns,
no  sudoeste  do  novo  estado  americano.  Um pouco  depois,  em  1803,  os
Estados Unidos ainda conseguiram uma nova vitória, ao conseguir comprar
o  território  da  Louisiana  dos  franceses,  que  o  haviam  recuperado  da
Espanha, pelo Tratado de Santo Ildefonso, de 1800. O mesmo procedimento
utilizado com relação à Espanha, no caso da anexação da Flórida em 1819.
Mas  nesta  história  de  pequenas  batalhas  americanas  e  de  grandes
negociações feitas à sombra da guerra européia que se estende entre 1793 até
1815, o momento mais importante aconteceu depois da guerra dos Estados
Unidos  com  a  Inglaterra,  em  1812,  que  terminou,  em  1814,  quando  foi
assinado o Tratado de Ghent, consagrando o “princípio da arbitragem” para
os novos conflitos que pudessem surgir entre os dois países anglo-saxões.
Princípio que foi  ativado  com o acordo de desarmamento da região dos
grandes  lagos,  junto  ao  Canadá,  assinado  em  1818 –  “The  Rush-Bagot
Agreement”  –  verdadeiro  ponto  de  inflexão  na  história  geopolítica  dos
Estados Unidos, apesar de que os conflitos anglo-americanos não tenham
cessado  definitivamente  até  a  assinatura  do  Tratado  de  Washington,  em
1871. Assim mesmo, o tratado assinado com a Inglaterra, em  1818, pesou
decisivamente  a  favor  do  governo  americano  nas  negociações  com  a
Espanha que culminaram em 22 de fevereiro de 1819, quando Fernando VII
cedeu, aos Estados Unidos, todos os territórios que lhe pertenciam, situados
ao leste do Mississipi e na região da Flórida.

Do ponto de vista  econômico ou geoeconômico, o ponto decisivo
que  diferencia  a  formação  da  economia  americana,  durante  as  primeiras
décadas  de  vida  independente,  é  sua  relação  complementar,  funcional  e
privilegiada  com  a  economia  inglesa,  naquele  momento,  a  principal
economia capitalista do mundo, em pleno processo de revolução industrial.
Do  ponto  de  vista  inglês,  os  Estados  Unidos  se  transformou  numa
experiência  pioneira  do  seu  novo  sistema  de  divisão  internacional  do

1 As informações utilizadas neste artigo,  sobre a história diplomática americana – 
sobretudo com relação ao século XIX - foram extraidas basicamente da obra de J.W.Pratt , 
A History of United States Foreign Policy, Prentice Hall. 



trabalho que seria estendido, durante o século XIX, à América Latina, norte
da África e a alguns países asiáticos. Neste sentido, não há dúvida que na
primeira  metade do século  XIX os Estados Unidos foram uma economia
“primário-exportadora”  como  tantas  outras  através  do  mundo,
especializadas  na  produção de  tabaco e  algodão,  para  o  mercado inglês.
Com a diferença fundamental de que a Inglaterra e seu capital financeiro
privilegiaram alguns destes países, muito mais do que outros, garantindo-
lhes os capitais de investimento indispensáveis às suas grandes plantações e
à construção da infra-estrutura para o escoamento da produção. A pesquisa
de Angus Madison (2001), sobre o desenvolvimento comparado do século
XIX,  permite  identificar  e  hierarquizar  os  países  que  ocuparam posições
privilegiadas como celeiros da Inglaterra e como receptadores preferenciais
de seus capitais de investimento; alguns países nórdicos e a Argentina, e os
domínios ou colônias brancas da Inglaterra,  como foi o caso do Canadá,
Nova Zelândia,  Austrália  e  África do Sul.  Mas os  números indicam que
foram  os  Estados  Unidos  que  ocuparam,  durante  todo  o  século  XIX,  a
principal  posição  dentro  deste  grupo  de  países  que  teve  a  vantagem de
pertencer a uma espécie  de “zona de co-prosperidade” da Inglaterra.  Em
alguns  períodos,  e  em alguns  casos,  o  investimento  direto  inglês  nestes
territórios  chegou  a  ser  60% do  investimento  total  do  período,  o  que  é
compreensível em colônias que foram grandes plantações ou fornecedores
minerais da Inglaterra. Mas este não foi o caso dos Estados Unidos que,
apesar  de  ter  deixado  de  ser  colônia,  manteve  uma posição  privilegiada
dentro do “território econômico anglo-saxão” e, neste sentido, os Estados
Unidos foram muito mais do que uma mera periferia agrário-exportadora da
Inglaterra; foram de fato um caso pioneiro de “desenvolvimento a convite”.
Laços que foram interrompidos durante o período da Guerra Civil devido à
simpatia inglesa pela causa da Confederação, mas que foram imediatamente
retomados depois da vitória da União, e se mantiveram e se aprofundaram a
partir  de  1870.  Mas,  a  partir  daí,  a  história  já  seria  outra,  porque  foi  o
momento em que os Estados Unidos realizaram, também tardiamente,  “a
revolução que criou o mercado nacional americano” e, portanto, seu Estado
também já tinha criado “um espaço econômico coerente, unificado, cujas
atividades passaram a se desenvolver em conjunto numa mesma direção”.
(Braudel,1987: 85).

Do ponto de vista americano, a opção por esta aliança econômica
com a Inglaterra não foi apenas uma imposição de sua estrutura produtiva
colonial, foi também uma opção política e estratégica tomada já no primeiro
governo  constitucional  dos  Estados  Unidos,  presidido  por  George
Washington.  Em abril  de  1794,  Washington  enviou  a  Londres  John  Jay,
presidente  da  Corte  Suprema de  Justiça,  na  busca  de  um acordo com a
Inglaterra  sobre  várias  matérias  em  disputa  entre  os  dois  países.  Jay
representava as posições federalistas, em particular a posição pró-inglesa de



Alexander  Hamilton,  secretário  do  Tesouro  de  George  Washington,  que
estava  preocupado,  naquele  momento,  sobretudo  com  o  sucesso  de  sua
política  monetário-financeira  que  dependia  do  apoio  financeiro  da
Inglaterra. O Jay´s Treaty entre Inglaterra e Estados Unidos, negociado por
John Jay, foi assinado em  1794,  e se transformou no ponto de partida da
parceria  econômica entre  Estados Unidos e  Inglaterra.  Uma parceria  que
funcionou a despeito  de algumas disputas  periódicas,  dando aos  Estados
Unidos todas as vantagens dos futuros Domínios ingleses, mas sem que os
Estados Unidos tivessem que abrir mão de sua autonomia e de suas políticas
de proteção neomercantilistas. Em 1815 o Congresso autorizou o presidente
americano a remover,  dos seus portos,  todas as formas de discriminação
com relação  aos  navios  de  países  que  tivessem abandonado  as  mesmas
práticas com relação aos americanos.  E a Inglaterra respondeu, em  1822,
com uma decisão do seu Parlamento abrindo aos americanos vários portos
de suas colônias selando-se, desta forma, uma espécie de acordo progressivo
de comércio preferencial, entre os Estados Unidos e a Inglaterra. O que não
impediu que os americanos assinassem, nesta mesma época, outros tantos
acordos  comerciais  bilaterais:  com a  Dinamarca,  a  Suécia,  a  Holanda,  a
França  e  mesmo  com  a  Espanha,  mas  que  não  tinham  a  importância
econômica dos acordos com a Inglaterra.

Foi logo depois do Boundary Treaty, assinado em 20 de outubro de
1818 com a  Inglaterra  e  do  Transcontinental  Treaty,  assinado  em 22  de
fevereiro de  1819  com a Espanha, que o secretário de estado John Quincy
Adams falou pela primeira vez da existência de um “destino manifesto”, na
história dos Estados Unidos e, imediatamente, propôs a Jefferson a anexação
de Cuba e da Flórida. Estava chegando a hora da Doutrina Monroe, mas esta
é uma história que precisa ser relida com maior cuidado, para que se possa
compreender melhor o expansionismo americano a partir da década de 1820.
Depois de 1815, as forças conservadoras retomam o governo da Europa sob
a hegemonia inglesa e o controle militar da Santa Aliança, composta pelos
exércitos  da  Rússia,  da  Áustria  e  da  Prússia,  mobilizados  para  conter,
definitivamente, a França. E, ao mesmo tempo, acertam entre si as regras
básicas  de  funcionamento  da  nova  ordem mundial  criada  pela  expansão
imperial  das  Grandes  Potências  européias.  Foi  o  momento  em  que  se
encerrou  um  longo  ciclo  de  guerras  e  revoluções  dentro  do  território
europeu,  na  mesma  hora  em  que  se  multiplicavam  as  guerras  de
independência  dentro  dos  domínios  coloniais  dos  impérios  ibéricos.  Por
isso, a questão da “descolonização” ocupou um lugar cada vez maior nas
reuniões  da  Quádrupla  Aliança  e  do  Concerto  da  Europa,  em  Aix-en
Chapelle,  (1818),  Troppau,  (1820),  Laibach,  (1821)  e  Verona  (1822).Em
particular,  depois  da restauração de Fernando  VII na Espanha e  de  Luiz
XVIII na França, acontecimentos que reacenderam os ânimos conservadores
e sua disposição de lutar contra os liberais na Europa e na América Latina.



As primeiras tropas repressivas foram enviadas para conter os rebelados nos
reinos  de  Nápoles  e  do  Piemonte,  mas  esta  repressão  provocou  o
distanciamento  da  Inglaterra  com  relação  aos  demais  governos
conservadores  e  a  aproximação  de  sua  ex-colônia,  os  Estados  Unidos,
visando impedir a intervenção da Santa Aliança, no território americano, em
apoio  à  Coroa  Espanhola.  Os  Estados  Unidos  já  haviam reconhecido  as
independências  que  precederam  o  Congresso  de  Viena,  mas  depois  de
consultar os governos da Inglaterra, da França e da Rússia, mantiveram-se
em posição de espera, frente aos novos movimentos independentistas. Foi
neste contexto que o ministro de relações exteriores da Inglaterra, George
Canning, propôs ao embaixador americano em Londres, Richard Rush, em
agosto de 1823, uma tomada de posição conjunta da Inglaterra e dos Estados
Unidos,  desaprovando  qualquer  tentativa  das  potências  européias  de
restaurar o papel da Espanha, nas suas ex-colônias.

Os  ex-presidentes  Jefferson  e  Madison  manifestaram  seu  apoio
radical ao projeto inglês e a uma aliança estratégica de mais longo prazo
com a Inglaterra. Mas o presidente Monroe, apoiado na posição de Adams,
preferiu  declinar  o  convite  inglês  e  anunciar,  pelo  seu  lado,  frente  ao
Congresso americano, sua nova Doutrina para a América em termos quase
idênticos aos da proposta da Inglaterra. A Doutrina Monroe, anunciada em
dezembro  de  1823,  foi  uma  declaração  política  destinada  às  Grandes
Potências,  e  sem  maior  consideração  pela  vontade  política  dos  novos
estados recém-criados na América espanhola e portuguesa. Mas, pelo seu
lado,  os  europeus  simplesmente  desconheceram  o  discurso  de  Monroe,
enquanto os ingleses tentavam ridicularizá-lo, divulgando os termos do seu
acordo  com o  ministro  francês  Polignac,  a  favor  da  não  intervenção na
América  e  assinado  em outubro  de  1823,  portanto  antes  do  discurso  de
Monroe.  “Os Estados Unidos ainda eram uma potencia muito pequena, e
suas posições no contexto internacional  eram de menor significação. Por
isso, a reação continentalà mensagem de Monroe pode ser sintetizada como
sendo uma declaração impertinente e sem importância”.( Pratt, 1955: 179)

 Logo em seguida do discurso de Monroe, os governos da Argentina,
Brasil,  Chile,  Colômbia e  México solicitaram a intervenção americana a
favor de suas posições e receberam a mesma resposta negativa, ficando clara
a importância da Inglaterra como verdadeira autora e avalista da Doutrina
Monroe que só passou de fato às mãos americanas, no momento em que os
Estados  Unidos  acumularam  o  poder  indispensável  para  sustentar  suas
posições internacionais, e isto só ocorreu no final do século  XIX. Até lá, a
América Latina foi “território econômico” do capital financeiro inglês, e os
Estados Unidos procuraram restringir sua ação direta e militar ao território
norte-americano, só agindo fora de sua zona imediata de influência quando
tiveram o apoio ou contaram com a neutralidade da Inglaterra. Foi assim no
caso da anexação do Texas em 1845, e na guerra com o México, em 1848,



onde  os  Estados  Unidos  aumentaram  em  60% o  tamanho  do  território
americano com a conquista e anexação do Novo México e da Califórnia.
Gigantesco  território  que  se  somou ao  Óregon,  recém-negociado  com a
Inglaterra, para abrir as portas do Pacífico para os Estados Unidos. O século
XIX ainda não havia chegado à metade e o comércio de longa distância dos
Estados Unidos já  havia dado seus  primeiros  passos em direção à  Ásia,
sempre que foi possível, com o apoio da diplomacia americana.

O tratado assinado pelos Estados Unidos com a Inglaterra, em 1794,
já  admitira  que  os  navios  americanos  comerciassem  com  as  colônias
inglesas  do oriente,  e  logo em seguida  eles  estariam chegando a Oman,
Batavia, Manilha e Cantun. Foi na Ásia, que os Estados Unidos começaram
a definir  sua  política  anticolonialista  de  expansão  extracontinental.  Uma
opção pelo “território econômico” sem responsabilidade administrativa, mas
também uma estratégia para competir com a influência francesa e inglesa,
baseada  no  uso  da  força  e  na  conquista  colonial.  Por  isso,  sua  defesa
permanente  da  política  de  “portas  abertas”  e  de  preservação da  unidade
territorial, sobretudo no caso da China e do Japão. Mas, também no caso do
Canadá, com quem os Estados Unidos assinou o Tratado Marcy Elgin, em
1854, abrindo mão definitivamente da anexação que sempre atraiu uma parte
dos  seus  governantes  e  optando  pela  integração  econômica  do  território
canadense.

Como  relata  J.W.Pratt,  no  seu    History  of  United  States  Foreign
Policy  , em  1844 o presidente americano, John Tyler, mandou seu enviado
Caleb Cushiong à China com a missão de conseguir o mesmo tratamento
dado à Inglaterra,  pelo Tratado de Nanking,  imposto à  China,  depois da
Guerra  do  Ópio,  em  1842.  A missão  de  Cushing  foi  bem  sucedida  e  o
Tratado de Wanghia abriu as portos de Canton, Amoy, Foochow, Ningpo e
Shangai para os navios norte-americanos. O princípio das “portas abertas”
foi mantido, depois, pelo Tratado de Tientsin assinado simultaneamente pela
Inglaterra,  França,  Rússia  e  Estados Unidos,  depois  de  mais  uma guerra
vencida pelas duas principais potências coloniais  da Europa. No caso do
Japão, entretanto, a iniciativa coube ao presidente norte-americano Millard
Fillmore  que  enviou  o  Comodoro  Perry,  em  1853,  com  a  missão  de
conseguir a abertura dos portos japoneses. Este objetivo foi logrado através
do tratado assinado entre  os  dois  governos,  em  1854,  o  primeiro  tratado
assinado  pelo  Japão  com um governo  ocidental,  o  governo  dos  Estados
Unidos, somente depois seguido pelos governos da Inglaterra, da Rússia e
da Holanda.

Quando chegou a hora da Guerra Civil americana, os Estados Unidos
já  tinham completado a  conquista  do seu território  continental  e  haviam
dado  passos  diplomáticos  e  comerciais  extremamente  importantes  no
tabuleiro  geoeconômico  asiático.  Mas  seguiam  sendo  uma  economia
fundamentalmente primário-exportadora e dependente do capital financeiro



inglês, e mantinham-se alinhados com a estratégia imperial inglesa em todos
os territórios que não fizessem parte de sua zona imediata de influência, na
América do Norte, respeitando o domínio inglês do Canadá.

 A  “Guerra  Civil”,  a  Revolução  Econômica  e  a  Hegemonia
Hemisférica.

A Guerra Civil Americana mudou o rumo da história dos Estados
Unidos,  na  segunda  metade  do  século  XIX.  Desde  o  início  do  conflito
militar,  em  1861,  até  a  assinatura  do  Compromisso  entre  democratas  e
republicanos, em  1877, que determinou a desocupação militar dos estados
confederados e deu por encerrado o projeto da União de Reconstrução da
economia e da sociedade dos estados sulistas. Este longo período de guerra
e desorganização econômica acabou tendo um efeito paradoxal ao provocar
uma enorme redistribuição e centralização do poder que colocou os Estados
Unidos de “cabeça para cima”, e a par com a história e com o modelo de
formação  e  desenvolvimento  dos  estados,  e  das  economias  nacionais
européias. Nesse sentido, a Guerra Civil, ao mesmo tempo em que provocou
enorme  destruição  física  e  humana,  cumpriu  também  um  papel
revolucionário, do ponto de vista da reorganização do estado nacional e do
capitalismo americano. Como se, nesse caso, tivesse ocorrido uma “segunda
rodada”, concentrada no tempo, de “centralização do poder” e, só então, sob
pressão das guerras ou das revoluções, o estado fosse obrigado a criar – por
razões bélicas ou estratégicas – uma economia nacional do ponto de vista
monetário,  financeiro  e  creditício,  capaz  de  se  desenvolver  em conjunto
numa mesma direção. Foi neste momento que se consolidou nos Estados
Unidos a “memorável aliança” de que fala Max Weber, entre o estado e o
capital financeiro nacional, tal como ocorrera na Inglaterra, no século XVII.
Uma visão diferente da que sustenta, por exemplo, Alfred Chandler, e que
serviu de base até hoje para quase todos os estudos marxistas a respeito da
excepcionalidade empresarial do capitalismo americano. Para Chandler, “o
crescimento  da  moderna  empresa  industrial  americana,  entre  1880 e  a  I
Guerra Mundial foi pouco afetada pela política pública, pelos mercados de
capitais  porque  ela  foi  parte  de  um  desenvolvimento  econômico  mais
fundamental.” (Chandler, 1977: 376).

Do nosso ponto de vista, pelo contrário, a Guerra Civil Americana
teve características e conseqüências típicas das guerras européias clássicas
entre  dois  estados  nacionais  fronteiriços,  no  caso,  entre  a  União  e  a
Confederação.  E  esta  Guerra  Civil  é  que  foi  a  grande  responsável  pela
construção  do  estado  moderno  e  da  economia  nacional  americana,  na
medida em que obrigou a nacionalização do exército e a consolidação de
uma  dívida  pública  da  União,  que  se  transformou  no  lastro  do  sistema
bancário e financeiro, e que se expandiu e nacionalizou naquele período, ao
mesmo tempo em que se montava um novo sistema de tributação capaz de



avalizar o endividamento de guerra, exatamente como acontecera no caso
das guerras européias, do século XVII e XVIII. E, depois da guerra, durante
o período da Reconstrução, os títulos da dívida pública contraída pela União
tiveram  um  papel  fundamental  no  financiamento  das  ferrovias  que
atravessaram o território americano, abrindo os caminhos para a expansão
dos negócios e das grandes corporações que integraram o mercado nacional
americano. Foi o momento em que se formou, de fato, o capital financeiro
americano  que  só  conseguiu  se  autonomizar  do  capital  inglês  durante  a
Guerra Civil, na medida em que estabeleceu vínculos sólidos e permanentes
com o poder ganhador.  Aliança entre o poder da União e o novo capital
financeiro que foi  decisiva para o sucesso da  revolução econômica que
sacudiu os Estados Unidos nas últimas décadas do século XIX, retratada por
John  Hobson,  na  sua  obra  clássica,  sobre  o  modern  capitalism norte-
americano.

Como diz um historiador norte-americano, durante a Guerra Civil, “a
União desenvolveu políticas de rendas que transformaram a maior parte da
comunidade financeira em clientes do estado. Os financistas foram atraídos
e coagidos a se transformarem em agentes da política fiscal da União, e a
cooperar  com  o  Tesouro,  na  venda  dos  títulos  da  dívida  pública,  e  na
circulação  da moeda da União. De tal forma que quando a Guerra Civil
acabou, os interesses do capital financeiro e do estado americano estavam
ligados de forma mais estreita do que em qualquer outro momento do século
XIX. (...)  A queda  do  investimento  inglês  durante  a  guerra  encorajou  a
acumulação do capital doméstico e o aparecimento de uma classe americana
de financistas. Entre 1864 e 1879, por exemplo, o número de banqueiros em
New  York  aumentou  de  167 para  1800.”  (Bensel,  1990:  238-249).
Exatamente  no mesmo período em que a  produção americana de  carvão
aumentou 800%, a produção de trilhos de aço, 523%, a milhagem de estradas
de ferro cresceu 567%, e a produção de trigo,  256%, enquanto a imigração
dobrava o tamanho da população americana.

Uma  revolução  econômica  paralela  e  semelhante,  em  muitos
aspectos, à que ocorreu depois da unificação alemã, a partir da década de
1870. Também neste caso, as guerras da Prússia com a Dinamarca, Áustria e
França ajudaram a construir ou aprofundar os laços entre o poder político e
o capital  financeiro que atuaram como uma força propulsora do salto da
economia  alemã,  nas  últimas  décadas  do  século  XIX,  descritos  na  obra
clássica  de  Rudolph  Hilferding  sobre  o  “capital  financeiro”.  Guardadas
algumas diferenças importantes, existe também um forte paralelismo entre
as trajetórias dos Estados Unidos e da Alemanha com o que o que ocorreu
no Japão, depois da Guerra Civil da década de 1860, a Revolução Meiji, que
derrubou o regime feudal do xogunato e iniciou um rapidíssimo processo de
modernização  da  sociedade  e  industrialização  da  economia  japonesa.  É
interessante observar que estes três estados nacionais  “tardios” acabaram



dando  seus  primeiros  passos  imperiais  para  fora  do  seu  território  ou
continente, quase ao mesmo tempo, no final do século XIX. O Japão, depois
de um rápido processo de modernização e de industrialização, invadiu e
derrotou a China em 1894-1895, e a Rússia, em 1904-1905, aumentando seu
território e impondo seu poder na Coréia e na Manchúria. Na mesma época
em que a Alemanha abandonou a diplomacia de Bismarck e começou sua
expansão  imperial  na  África  propondo-se,  ao  mesmo  tempo,  igualar  o
poderio naval da Inglaterra. Movimento expansivo que aproximou a França
da Rússia e provocou uma mudança radical da política externa inglesa, entre
1890 e 1914. Por fim, em 1898, os Estados Unidos também saíram da “toca”
ao  declarar  e  vencer  a  Guerra  Hispano-Americana  e  conquistar  –  pelo
Tratado de Paris de 1898 – Cuba, Guam, Porto Rico e Filipinas, começando
uma escalada colonial que prosseguiu com a intervenção no Haiti em 1902,
no  Panamá  em  1903,  na  República  Dominicana  em  1905,  em  Cuba,
novamente, em  1906 e, de novo, no Haiti em  1912. O mesmo período em
que os  Estados Unidos assumiram plenamente a  responsabilidade  militar
pela  Doutrina  Monroe  ao  conseguir  impedir  a  invasão  da  Venezuela,
projetada  em  1895 pela  Inglaterra  e  Alemanha,  e  destinada  a  cobrar  as
dívidas do governo venezuelano com os bancos europeus.

Exatamente  no  ano  de  1890,  o  Capitão  Alfred  Thayer  Mahan
publicou  sua  obra  clássica  sobre  “A Influência  do  Poder  Marítimo  na
História,  1660-1783”,  que  exerceu  enorme  influência  sobre  seu  amigo
Theodore Roosevelt e sobre o Senador Henry Cabot Lodge, duas figuras
centrais no processo decisório da política externa norte-americana, na hora
em que os Estados Unidos começaram efetivamente sua expansão imperial
para  fora da América  do Norte.  Sua tese  central  reforça  a  percepção de
alguns militares  da  Guerra  Civil  sobre  a  necessidade  de  que  os  Estados
Unidos tivessem bases navais no Caribe e no Pacífico, capazes de sustentar
o seu avanço rumo à Ásia, onde se concentrou uma parte da competição
colonial depois de 1870. Estas idéias provocaram uma imediata expansão da
marinha  de  guerra  dos  Estados Unidos  que  chegou a  estar  entre  as  três
maiores marinhas do mundo, no começo da I Guerra Mundial, em 1914. Mas
além  disto,  foram  estas  mesmas  que  orientaram  a  decisão  de  anexar  o
Hawaii aos Estados Unidos, em  1897, e sobretudo, a decisão de iniciar a
Guerra Hispano-Americana, de  1898, que resultou na conquista de Cuba e
das Filipinas

Entre  1900 e  1914, o governo americano foi obrigado a definir sua
política frente a estes novos territórios conquistados além-mar e optou por
um novo tipo de  controle  político,  na  forma  de  protetorados  militares  e
financeiros, dos Estados Unidos, como foi o caso da República Dominicana,
Haiti,  Nicarágua,  Panamá e Cuba.  Estes países mantinham sua soberania
interna, mas não tinham direito à política externa, nem tampouco à execução
de uma política econômica que não estivesse de acordo com as exigências



do pagamento de suas dívidas com os bancos norte-americanos. Além disto,
os Estados Unidos mantinham seu direito de intervenção em todo e qualquer
momento em que ocorressem desordens internas ou ameaças à manutenção
do seu protetorado. Foi o momento em que os Estados Unidos assumiram,
pela primeira vez, o papel de polícia internacional, transformando o Caribe
numa espécie de zona colonial, sem o ônus da administração direta, como
no caso das Filipinas que foram, de fato, a primeira colônia dos Estados
Unidos e seu primeiro passo na luta pela hegemonia no tabuleiro asiático.
Depois das Filipinas, os Estados Unidos intervieram de forma cada vez mais
freqüente, nos negócios asiáticos, como aconteceu no caso da Guerra dos
Boxers na China em 1900, onde os Estados Unidos mobilizaram as demais
Grandes Potências, a favor da manutenção da integridade territorial chinesa.
Mas, também no caso da Guerra Russo-Japonesa, onde os Estados Unidos
adotaram uma posição de neutralidade, mas foram francamente favoráveis
ao Japão sediando, inclusive, a pedido dos japoneses, a Conferência de Paz
de 1905, em Portsmouth, New Hampshire.

Finalmente, no dia  6 de dezembro de  1904, o Presidente Theodore
Roosevelt reformulou a Doutrina Monroe e adequou-a aos novos tempos,
em   sua  mensagem  anual  ao  Congresso  americano.  A  nova  doutrina
estratégica que estava por trás de sua ofensiva no Caribe e na Ásia e que
ficou  conhecida  como  “o  corolário  Roosevelt  da  Doutrina  Monroe”.  A
primeira vez em que um governante norte-americano defendeu o direito dos
Estados Unidos ao “ataque preventivo” contra  estados que se mostrassem
“ineficientes”  do  ponto  de  vista  de  sua  ordem interna,  ou  que  ficassem
“inadimplentes” do ponto de vista de suas dívidas externas. A nova fórmula
foi antecipada por Roosevelt numa carta dirigida ao seu secretário Root, em
maio de 1904, e depois foi repetida no discurso de 6 de dezembro do mesmo
ano: “Qualquer país ou povo que se comporte bem, pode contar com nossa
amizade  cordial.  Se  a  nação  demonstra  que  ela  sabe  agir  com razoável
eficiência e decência nos assuntos sociais e políticos, se ela sabe manter a
ordem e paga suas dívidas, ela não precisa ter medo da interferência dos
Estados Unidos. Um mau comportamento crônico, ou uma impotência que
resulte no afrouxamento dos laços de civilidade social, podem requerer, na
América ou em qualquer outro lugar do mundo, a intervenção de alguma
nação civilizada, e no caso do Hemisfério Ocidental, a adesão dos Estados
Unidos à Doutrina Monroe, pode forçar os Estados Unidos a exercer um
poder policial internacional, mesmo que seja relutantemente”. ( Pratt, 1955:
417)) Ao entrar na I Guerra Mundial, em 1917, os Estados Unidos eram a
única  potência  hegemônica  no  seu  próprio  continente,  e  já  tinham  uma
posição de destaque no tabuleiro asiático. Foi a hora em que começou a sua
luta pela hegemonia na Europa, o verdadeiro segredo da conquista do poder
global.



A Conquista do Poder Global dos Estados Unidos.

Entre  1914 e  1945, o sistema político mundial enfrentou uma nova
“guerra dos trinta anos”, como a que ocorreu em território alemão antes da
Paz de Westfália, entre 1618 e 1648. Com a diferença de que, no século XX,
foi  uma  guerra  mundial,  envolvendo  países  de  todos  os  continentes  e
atingindo os territórios da Europa, África do Norte e Ásia. Foi o período em
que  o  sistema mundial  “digeriu”  a  entrada  revolucionária  de  três  novas
potências políticas e de três novas economias nacionais expansivas – duas
delas situadas fora da Europa – no seu núcleo central de comando. Duas
guerras mundiais e uma crise econômica mundial, que teve seu epicentro
nos Estados Unidos. Mas, além da guerra e da grande crise econômica, neste
mesmo período houve uma revolução comunista bem sucedida na Rússia e
várias outras que não tiveram o mesmo sucesso, mas que agitaram o cenário
social e político europeu, em particular o dos territórios da Europa Central,
contribuindo para a grande reação fascista que instalou, na década de  30,
governos  conservadores  e  autoritários  em  Portugal,  Espanha,  Itália  e
Alemanha.

Depois da  II Guerra Mundial, durante a Guerra Fria com a União
Soviética e sob a hegemonia dos Estados Unidos entre as demais Grandes
Potências,  a  economia  capitalista  viveu sua “época  de ouro” e  o mundo
experimentou  uma  gestão  global  baseada  em  regimes  e  instituições
supranacionais,  mesmo quando tuteladas pelos Estados Unidos.  Mas este
período de “hegemonia mundial” durou apenas até a década 70, quando os
Estados Unidos mudam sua estratégia internacional. Foi o momento em que
perderam a Guerra do Vietnã e se aproximaram da China, abandonaram o
regime  monetário  internacional  criado  em  Bretton  Woods  e  adotaram
progressivamente  o  sistema  dólar-flexível  e,  finalmente  desmontaram  os
controles sobre a circulação internacional dos capitais privados e optaram
pela  desregulação  completa  dos  mercados  financeiros  que  já  vinham
apoiando e promovendo onde possível, desde a década de 1960. Uma nova
estratégia internacional de escalada na direção do poder global unipolar e
imperial, conquistado depois da Guerra do Golfo e da dissolução da União
Soviética em 1991.

Existe uma teoria muito difundida, no campo da economia política
internacional, sobre as origens da “era da catástrofe” e sobre as mudanças
da década de 1970. Depois de Charles Kindelberger e Robert Gilpin, vários
autores falaram de uma “crise da hegemonia americana” na década de 70 e
atribuíram à mesma causa fundamental da crise de  30: a ausência de uma
potência  claramente  hegemônica,  capaz  de  impor  a  ordem  e  liderar  a
economia  internacional.  Isto  teria  ocorrido  depois  de  1918,  quando  os



Estados Unidos não teriam querido assumir a liderança mundial no lugar da
Inglaterra,  e  o  mesmo  teria  voltado  a  ocorrer  nos  anos  70,  quando  a
hegemonia  americana  teria  sido  ameaçada  pela  ascensão  econômica  da
Alemanha e do Japão, pelo avanço tecnológico-militar da União Soviética e
pela derrota americana na Guerra do Vietnã.

Do  nosso  ponto  de  vista,  entretanto,  os  Estados  Unidos  não
abdicaram  voluntariamente  da  liderança  mundial  depois  da  I Guerra
Mundial. O que estava em questão, em 1918, era uma luta pela hegemonia
dentro da Europa onde existiam ainda contradições e resistências objetivas
que bloquearam a passagem americana e impediram que os Estados Unidos
assumissem  a  posição  de  comando  político  e  econômico  da  região.  A
Alemanha havia sido derrotada  e  o Japão já  havia sido “cooptado” pela
Inglaterra,  desde  o início  do século  XX.  Mas não existia  acordo entre  a
Inglaterra e a França sobre as bases da nova ordem mundial,  nem muito
menos sobre o lugar e o papel que estavam dispostos a conceder aos Estados
Unidos, dentro do clube das Grandes Potências. Por isto, muitos consideram
que  os  Acordos  de  Paris,  de  1918,  foram  um  grande  erro  de  cálculo
estratégico  e  geopolítico  quando,  na  verdade,  foram  apenas  o  resultado
possível  de  uma negociação  marcada  pelas  divisões  e  conflitos  entre  as
potências vitoriosas, e pela existência de um veto terminante, dos franceses
e ingleses, a qualquer tipo de hegemonia americana na Europa.

Por outro lado, do nosso ponto de vista, a “crise dos 70” tampouco
foi apenas o resultado de uma perda de densidade da hegemonia mundial
dos Estados Unidos provocada por suas derrotas militares e diplomáticas, e
pelo desafio econômico das demais potências econômicas capitalistas. Do
um ponto de vista, da dinâmica de longo prazo do sistema mundial, a “crise
dos 70” foi o produto da “compulsão” expansiva e da tendência destrutiva
das potências hegemônicas na busca do poder global.

 A I Guerra Mundial  e a Luta Americana pela Hegemonia Européia.

A I Guerra Mundial é um dos episódios mais enigmáticos da história
moderna. Acumulam-se as teorias, mas nenhuma consegue explicar a forma
súbita e seqüenciada em que 32 nações – incluindo os Domínios Britânicos e
a Índia – se envolveram numa guerra contra a Alemanha a partir  de um
episódio, absolutamente prosaico, ocorrido em Sarajevo, no dia 28 de junho
de 1914. Incluindo o Japão, que declarou guerra à Alemanha, em agosto do
mesmo ano, com os olhos postos no território controlado pelos alemães na
península chinesa de Shantung e nas ilhas germânicas do norte do Pacífico.
Os norte-americanos haviam acabado de confirmar seu poder hegemônico
no continente americano, e já tinham posições sólidas no território asiático,
quando começou a  I Guerra Mundial, e os Estados Unidos proclamaram,
uma  vez  mais,  sua  posição  de  neutralidade  com  relação  à  luta  pela



hegemonia  européia.  Posição  mantida  pelo  presidente  Woodrow Wilson,
durante dois anos e meio, apesar das pressões da França e da Inglaterra. Os
Estados  Unidos  declaram-se  em  “estado  de  guerra”  com  o  governo  do
Império  Alemão,  no  dia  6  de  abril  de  1917,  mas  até  este  momento  sua
posição foi favorável à negociação e ao estabelecimento de uma “paz sem
vitoriosos”,  como  propôs,  várias  vezes,  o  presidente  Woodrow  Wilson,
objetivando  estabelecer  um  novo  equilíbrio  de  poder  dentro  da  Europa,
capaz de assegurar uma paz duradoura e uma posição americana análoga à
que foi ocupada pela Inglaterra,  durante o século  XIX.  E mesmo quando
entraram em guerra com a Alemanha, os Estados Unidos não se declararam
em  conflito  com  os  demais  aliados  germânicos,  nem  tampouco
estabeleceram  qualquer  tipo  de  tratado  ou  aliança  com  a  França  e  a
Inglaterra,  adotando uma posição de “poder associado” dentro da mesma
guerra.  Além  disto,  os  americanos  entraram  na  guerra  escudados  nos
“Quatorze Pontos” do presidente Wilson e propondo, de imediato, uma paz
que fosse justa para todos os envolvidos no conflito, incluindo os alemães.

As negociações de paz em Paris, em  1919, entretanto, excluíram a
presença alemã e deram pouco espaço às delegações italiana e japonesa,
transformando-se,  de  fato,  num Conselho  de  Três,  formado  por  Wilson,
Chamberlain, Clemenceau, e suas respectivas delegações e equipes técnicas.
O programa de paz proposto por Wilson tinha quatro objetivos muito claros:
restabelecer o equilíbrio de poder europeu, desmontar os impérios coloniais
da França e da Inglaterra, reativar o comércio e a economia internacional e
criar  uma  Liga  das  Nações.  Em  nenhum  caso,  esse  projeto  pode  ser
considerado  uma  obra  do  idealismo  desinteressado  dos  Estados  Unidos,
mas,  mesmo  assim,  suas  principais  propostas  foram  bloqueadas  ou
distorcidas pelos acordos prévios entre os vitoriosos e pelo veto conjunto ou
dividido dos demais aliados, em particular a França e a Inglaterra.

A grande vitória de Wilson, nas negociações de Paris, foi a aceitação
da Liga das Nações, mas ela acabou se convertendo numa “vitória de pirro”
no momento em que o Senado americano vetou a participação dos Estados
Unidos  na  Liga.  Em  compensação,  Wilson  concedeu  no  ponto  das
“reparações”  econômicas  impostas  pela  França  à  Alemanha,  e  não
conseguiu abrir as portas comerciais dos impérios coloniais europeus. Por
sua  vez,  Inglaterra  e  Estados  Unidos  se  aliaram  para  vetar  a  proposta
francesa  de  divisão  do  território  alemão,  ambos  preocupados  com  o
expansionismo francês. Por outro lado, a França e a Inglaterra se juntaram
para obrigar Wilson a restringir sua defesa da “autodeterminação dos povos”
às nações da Europa Central, e a aceitar que os territórios do antigo Império
Otomano  fossem  transformados  em  “mandatos”  ou  “protetorados”  da
França e da Inglaterra. E mesmo na Europa Central,  a criação dos novos
estados só foi aceita por todos na medida em que fragilizava a Alemanha e
criava uma trincheira de contenção da União Soviética. Por fim, Estados



Unidos,  França  e  Inglaterra  estiveram juntos  na  hora  de  negar  algumas
reivindicações  da  Itália  e  do  Japão,  aprofundando  a  divisão  entre  os
vitoriosos da I Guerra. Finalmente, no dia 23 de junho de 1919, a Alemanha
aceitou  o  tratado  extremamente  desfavorável  que  lhe  foi  imposto,  pelos
vitoriosos. Antes disto, contudo, a destruição alemã e russa desequilibrou o
núcleo duro das Grandes Potências. Não havia mais como equilibrar o poder
e  estabeleceu-se  uma  espécie  de  empate  entre  os  vitoriosos,  onde
predominou o poder de veto mútuo sobre a capacidade de qualquer um dos
vitoriosos  imporem sua  hegemonia  aos  demais,  em particular  dentro  do
tabuleiro geopolítico europeu. Foi este empate que prevaleceu na rejeição
pelo Senado americano do projeto da Liga das Nações. Não foi uma vitória
das forças que se opunham à presença mundial dos Estados Unidos; foi uma
rejeição dos termos do acordo proposto pelos europeus que não aceitaram as
mudanças sugeridas pelo Senado: i) o reconhecimento do direito dos países
abandonarem a Liga; ii) a eliminação das questões domésticas, referente à
jurisdição da Liga; e iii) a aceitação, por parte de todos os membros da Liga,
da Doutrina Monroe. E, finalmente, foi este empate na luta pela hegemonia
européia que paralisou, na década de 30, os “aliados” da I Guerra e a Liga
das  Nações,  quando  os  estados  derrotados  ou  penalizados  pela  Paz  de
Versailles retomaram seu ímpeto expansivo e iniciaram a reconquista dos
seus  territórios  perdidos  depois  da  guerra.  Foi  o  que  aconteceu  frente  à
invasão japonesa da Manchúria, em 1931; à invasão italiana da Etiópia, em
1935;  à  intervenção  da  Itália  e  da  Alemanha  fascistas  na  Guerra  Civil
espanhola; à retomada alemã do Rhin, em 1936; à invasão alemã da Áustria,
em 1928 e da Checoeslováquia, em 1939. E depois do Acordo de Munique
entre a Alemanha e a União Soviética, em 1939, seguiram paralisados frente
à invasão russa da Polônia, Finlândia, Romênia e dos estados bálticos. Mas,
mesmo neste momento, só a Inglaterra e a França reagiram à invasão alemã
da Polônia, dando início à II Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos
se mantinham à distância até 1941.

No campo econômico, o conflito e a divisão entre as três principais
potências vitoriosas na Guerra de 1914 reapareceu em todas as discussões do
pós-guerra: sobre a questão do novo sistema monetário internacional e sobre
o problema das “reparações”, em particular no caso da Alemanha. Durante a
guerra, os Estados Unidos deixaram de ser um país devedor, transformando-
se no principal credor de todos os países europeus envolvidos no conflito,
incluindo  seus  aliados  que  radicalizaram suas  exigências  com  relação  à
Alemanha para poder quitar suas dívidas com os bancos norte-americanos.
Com relação à nova ordem monetário-financeira, todos estiveram de acordo,
num primeiro momento, com a volta ao padrão ouro e às regras vigentes
antes da guerra de 1914. Mas os interesses nacionais não eram convergentes,
nem havia nenhuma possibilidade de que algum dos países ganhadores se
impusesse aos demais. Por isso, a Conferência de Bruxelas, convocada pela



Liga das Nações e realizada em setembro de  1920 – reunindo  34 países, e
apenas um observador  dos  Estados Unidos – foi  um rotundo fracasso,  e
nenhuma de suas recomendações à Liga das Nações foi levada à prática. O
mesmo  voltou  a  acontecer  com  a  Conferência  de  Gênova  em  1922,
convocada pela França e pela Inglaterra, mas que tampouco contou com a
adesão  dos  Estados  Unidos.  Impasse  que  se  repetiu,  uma  vez  mais,  na
Conferência Econômica Mundial realizada em Londres, em junho de 1933.
Suas propostas foram rejeitadas por Roosevelt,  e cada um dos principais
atores  acabou  recuando  para  sua  própria  solução:  o  Império  Britânico
formou  uma  área  da  libra  esterlina,  enquanto  os  franceses  formaram  o
“bloco do ouro” com a Bélgica, a Holanda a Suíça e a Itália.

O  mesmo  conflito  entre  franceses,  ingleses  e  norte-americanos
esteve presente nas negociações relativas ao pagamento das “reparações”
alemãs.  Quinze  meses  depois  do  acordo  de  paz,  a  Alemanha  já  estava
inadimplente  com  seus  credores,  e  apesar  da  objeção  da  Inglaterra,  a
“Comissão  de  Reparações”  autorizou,  em  1923,  a  ocupação  da  área
industrial alemã do Ruhr por tropas francesas e belgas. Como conseqüência,
a  economia alemã entrou em profunda crise inflacionária,  interrompendo
completamente o pagamento da sua dívida.  Por isso a  França concordou
com  a  criação  de  uma  comissão  especial  para  estudar  um  plano  de
reescalonamento  da  dívida  alemã  sob  a  liderança  do  banqueiro  norte-
americano  Charles  Dawns.  Apesar  das  profundas  divergências,  entre
ingleses e franceses, foi possível chegar a uma proposta final e a um acordo,
em  1924,  que  recebeu  o  nome  de  Plano  Dawns,  e  que  funcionou
satisfatoriamente durante os anos de prosperidade, entre 1924 e 1928. Depois
da crise de  1929,  entretanto,  foi  necessária uma nova reprogramação dos
pagamentos, o Plano Young, aprovado em abril de 1930, seis meses depois
do colapso da Bolsa de New York. Logo depois, a crise econômica mundial
apressou a liquidação da dívida alemã, decidida em Lausanne, em julho de
1932, no exato momento em que começava a ascensão nazista e o retorno da
Alemanha à luta pela hegemonia européia. Mas em todas estas negociações
e acordos, o que primou foram as divergências radicais entre os aliados –
que chegaram próximos da ruptura diplomática – e a impossibilidade de que
se estabelecesse qualquer tipo de hegemonia clara entre eles.

Nessa  luta  com  seus  aliados  europeus,  os  Estados  Unidos  se
enfrentaram com um outro problema extremamente complicado, de natureza
geopolítica  e  militar:  a  sua  “insularidade”  territorial  que  havia  sido,  até
então, uma trincheira protetora dos ataques externos. Logo aprenderam que
“o poder  terrestre  é a forma decisiva do poder militar,  e  que as grandes
massas de água limitam profundamente a capacidade de projeção do poder
em terra. Por isso, quando os exércitos opostos têm que atravessar grandes
extensões de água, como no caso do Oceano Atlântico, por exemplo, para
atacar um ao outro, os dois perdem capacidade ofensiva, independente do



tamanho e da qualidade das forças  adversárias” (Mearsheimer,  2001:  83).
Esta  limitação  dos  Estados  Unidos  explica,  em parte,  o  “idealismo”  de
Woodrow Wilson e sua defesa de um sistema de “segurança coletiva”, onde
os americanos pudessem exercer seu poder dentro da Europa, na forma de
um offshore balancer, como havia sido o caso dos ingleses, durante o século
XIX.  Não  se  tratava  de  abandonar  o  projeto  de  poder  internacional  de
Theodore  Roosevelt,  nem  de  abdicar  do  seu  programa  expansionista  se
tratava  de  adequá-lo  à  realidade  e  às  possibilidades  dos  Estados Unidos
naquele momento do desenvolvimento  da  tecnologia  militar.  Além disto,
depois da I Guerra Mundial, já não havia mais nada a conquistar no mundo
que não fossem as próprias colônias dos dois grandes impérios europeus,
aliados dos Estados Unidos, os impérios coloniais da Inglaterra e da França.
Os  Estados  Unidos  estariam  dispostos,  e  teriam  as  condições,  naquele
momento,  de  iniciar  uma competição  militar  com a França  e  Inglaterra?
Tudo indica  que  não  dispunham da  vontade  nacional,  nem dos  recursos
militares para começar esta “corrida aos extremos”, que teria significado a
implosão definitiva do bloco aliado e sua fragilização frente à Alemanha e à
União Soviética. Deste ponto de vista, a defesa da “autodeterminação dos
povos”  coincidia  com  o  interesse  nacional  dos  Estados  Unidos  em
desmontar  os  impérios  coloniais  dos  seus  aliados.  Uma posição  que  foi
anunciada em  1917,  mas que só se tornou realidade depois  do fim da  II
Guerra  Mundial,  quando  a  Inglaterra  e  a  França  já  não  tiveram  mais
condições de competir com os Estados Unidos, nem tampouco de manter o
controle de suas velhas colônias.  Nesse  momento,  entretanto,  os Estados
Unidos já  haviam imposto sua hegemonia na Europa e haviam superado
definitivamente  suas  limitações  territoriais,  tecnológicas  e  militares,  para
enfrentar a luta pela conquista do poder global.

 A II Guerra Mundial e a Hegemonia Mundial dos Estados Unidos.

Entre  1939 e  1945,  a  II Guerra Mundial  produziu uma verdadeira
revolução dentro  do núcleo  hierárquico  das  Grandes  Potências.  Foi  uma
guerra em dois movimentos, na verdade se pode inclusive falar na existência
de duas guerras em uma só: a primeira, entre 1939 e 1941, envolveu somente
os europeus e foi vencida pela Alemanha; e a segunda, entre 1941 e 1945,
envolveu a Alemanha, o Japão e os Estados Unidos,  e foi vencida pelos
norte-americanos. A Carta Atlântica assinada por Churchill e Roosevelt, em
agosto  de  1941,  foi  uma  espécie  de  ponto  de  passagem  entre  os  dois
conflitos.  Do  ponto  de  vista  do  seu  conteúdo,  a  Carta  assinada  num
Cruzador, em frente à costa de Newfoundland, na Argentina, continha uma
versão atualizada dos “Quatorze Pontos” de Woodrow Wilson. Na prática,
entretanto, ela significou a transferência do poder anglo-saxônico para os
Estados Unidos, que assumem a disputa com a Alemanha quase ao mesmo



tempo em que entram em guerra com o Japão, em dezembro de 1941. Uma
espécie de “ajuste de contas” entre as três “grandes potências tardias”, que
nasceram para o jogo do poder mundial, quase um século antes, na década
de 1860. Do ponto de vista dos Estados Unidos, representou a decisão de
lutar simultaneamente pela hegemonia na Europa e no sudeste asiático, onde
se posicionou de imediato ao lado da China, renunciando a todos os seus
direitos  extraterritoriais,  e  patrocinando  a  entrada  chinesa  no  grupo  dos
“quatro grandes” que assinaram, em Moscou, a convocação da Conferência
das Nações Unidas, realizada em São Francisco, em 1945.

Este  segundo período da guerra,  entre  1941 e  1945,  foi  também o
tempo  em  que  se  negociaram  as  bases  hierárquicas,  funcionais  e
competitivas  da  nova  ordem política  mundial,  que  nasceria  sob a  forma
simultânea e complementar, da Guerra Fria com a União Soviética,  e da
hegemonia  econômica  e  militar  dos  Estados  Unidos  dentro  do  mundo
capitalista. A derrota da França, da Alemanha e do Japão, e a transformação
da União Soviética no novo inimigo e principal  competidor dos Estados
Unidos, deixaram nas mãos dos Estados Unidos e da Inglaterra o desenho
desta  nova  ordem,  vigente  partir  de  1947.  Ela  foi  uma  obra  conjunta,
definida basicamente pelos Estados Unidos e Inglaterra, mas sua construção
não  foi  simples  nem  linear.  Do  ponto  de  vista  geopolítico,  Roosevelt
também defendia, como Wilson, um sistema de “segurança coletiva”, mas
ao mesmo tempo acreditava na necessidade de “4 polícias internacionais”
que atuassem em conjunto, e garantissem a paz mundial: Estados Unidos,
Inglaterra, União Soviética e China. Roosevelt se resistia à velha fórmula
européia  do  “equilíbrio  de  poder”  apoiada  por  Churchill,  e  tinha  uma
posição frente à União Soviética extremamente mais benevolente que a do
primeiro ministro inglês, favorável à uma ajuda econômica substantiva para
a reconstrução da economia  soviética.  Roosevelt  tampouco se opunha às
reivindicações  soviéticas  na  região  da  Europa  Central,  ao  contrário  dos
ingleses, mas todas estas divergências ficaram ultrapassadas com a morte de
Roosevelt,  em abril  de  1945,  cinco  meses  antes  de  o  presidente  Truman
autorizar o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki, e de inaugurar
uma  nova  relação  de  poder  com  seus  aliados  e  inimigos  da  II Guerra
Mundial. As discussões entre Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética,
nas  reuniões  de  Yalta,  em fevereiro de  1945,  e  depois,  em Potsdam,  em
setembro do mesmo ano, foram rigorosamente inconclusivas, e a partir daí,
o desenho hierárquico e as posições territoriais de cada um dos ganhadores
foram sendo estabelecidas, na prática, caso a caso, em função dos interesses
de cada um, e da correlação de poder local. Em grandes linhas, a União
Soviética  estendeu  sua  presença  à  sua  “zona  de  segurança’ imediata  na
Europa Central, e foi contida na Grécia, na Turquia e no Irã, conseguindo
dividir  o  território  alemão.  Foram  necessários  dois  anos  para  que  se
definisse finalmente a nova doutrina estratégica dos Estados Unidos com a



escolha do inimigo e a definição das fronteiras e das regras da Guerra Fria.
O resultado foi uma política traçada exclusivamente pelos ingleses e norte-
americanos a partir da proposta feita por Churchill, no seu famoso discurso
em Fulton, Missouri, em março de  1946, onde se falou, pela primeira vez,
em “cortina de ferro”, idéia recolhida e transformada em fundamento ético
da  Doutrina  Truman,  anunciada  pelo presidente  americano em março de
1947. A idéia central do discurso de Winston Churchill era uma só: o sistema
mundial  não tem como funcionar se não for definido um novo mapa do
mundo  e  uma nova  fronteira  ou  clivagem capaz  de  organizar  o  cálculo
estratégico  das  Grandes  Potências;  no  caso,  a  “cortina  de  ferro”  que
recolocava a Rússia – velha concorrente imperial inglesa – na condição de
nova adversária dos países anglo-saxões, agora sob a liderança dos Estados
Unidos, e aliados com seus adversários da véspera, a Alemanha, o Japão e a
Itália.  “Churchill  foi  o  primeiro  e  mais  duro  opositor  da  Alemanha  na
década de 1930, mas se transformou no primeiro e mais entusiasta advogado
da reconciliação  com a  Alemanha,  depois  do fim da  guerra”  (Kissinger,
1994:  442).  Estas  teses  foram  rapidamente  incorporadas  e  aceitas  pelo
establishment norte-americano,  e  consagradas  pela  Doutrina  Truman  em
1947, como a nova estratégia global dos Estados Unidos: “(…) a política dos
Estados Unidos  será  de  apoio permanente  aos  povos livres  que  queiram
resistir à dominação de minorias armadas ou de forças externas” (Truman,
cit. in Kissinger,  1994: 453). E de contenção permanente e global da União
Soviética, segundo a concepção do seu primeiro arquiteto, George Kennan:
“a política de firme contenção foi desenhada para confrontar os russos, com
toda  a  força  necessária,  em todo  e  qualquer  ponto  do  mundo onde  eles
mostrem sinais  de  querer  agredir  os  interesses  de  um mundo pacífico  e
estável.” (Kennan, 1947: 581).

Em 1949, depois da divisão da Alemanha, da ocupação soviética da
Europa Central  e  da formação da  OTAN e  do Pacto de Varsóvia,  estava
definitivamente  consolidada  a  estratégia  de  bipolarização  da  Europa,
defendida por Churchill. A nova trincheira passava, inicialmente, pelo meio
do velho continente, mas depois da revolução comunista na China, em 1949,
da Guerra da Coréia, entre 1950 e 1953, e do início da Guerra do Vietnã, a
Guerra Fria se “deseuropeizou”. Um momento decisivo deste processo de
deslocamento do epicentro do conflito foi a crise do Canal de Suez em 1956,
momento em que os Estados Unidos estenderam sua hegemonia, também ao
tabuleiro  geopolítico  do  Oriente  Médio,  depois  de  recusar  seu  apoio  à
invasão do Sinai pelas forças de Israel, França e Inglaterra. Acabou-se, ali, a
incondicionalidade na relação entre os “aliados” de 1918 e 1945, ao mesmo
tempo  em  que  era  desfechado  o  ataque  final  dos  Estados  Unidos  aos
impérios coloniais da Inglaterra e da França. “Pela primeira vez na história
os  americanos  mostraram independência  com relação  às  políticas  anglo-



francesas  na  Ásia  e  na  África,  que  refletiam  sua  tradição  colonial.”
(Kissinger, 1994: 545).

Depois do fim da Guerra do Vietnã e da Revolução no Irã, o eixo da
Guerra Fria voltou a se deslocar para o Oriente Médio e a Ásia Central, e na
década  de  1980 chegou  até  o  Caribe,  sem nunca  mais  se  aproximar  do
território europeu, até a hora da queda do Muro de Berlim e o início da nova
reunificação alemã.  Neste  confronto global dos Estados Unidos,  a União
Soviética  só  cumpriu  o  papel  de  competidor  militar,  indispensável  à
acumulação  e  expansão  do  seu  poder  político  e  territorial,  mas  jamais
cumpriu  o  papel  de  competidor  complementar  da  economia  norte-
americana. Com exceção de alguns momentos, na segunda metade do século
XX,  a União Soviética aventurou-se muito pouco, durante a Guerra Fria,
fora de sua “zona de segurança” imediata. Isto só aconteceu em Cuba, em
1961, e em alguns pontos da África, antes da invasão do Afeganistão em
1979.  Pelo  contrário,  a  estratégia  de  “contenção  universal”  dos  Estados
Unidos  permitiu  uma  implantação  progressiva  e  global  de  suas  forças
militares, mesmo sem que tivesse havido uma nova Guerra Mundial. Ao se
dissolver a União Soviética e terminar a Guerra Fria,  os Estados Unidos
tinham bases ou acordos militares em cerca de 130 dos 194 países existentes
no mundo, e mantinham cerca de 300.000 soldados fora dos Estados Unidos,
mantendo o controle militar de todos os oceanos e do próprio espaço. Uma
“implantação”  militar  de  tipo  imperial  e  que  é  quase  global,  só  não
incluindo diretamente, os territórios da China, Índia e Rússia. “Uma vasta
rede de bases militares norte-americanas em todos os continentes exceto na
Antártica, que constituem uma nova forma de império.” (Johnson, 2004: 1)

No mesmo período,  entre  1941 e  1945,  os  aliados  negociaram as
bases  da  nova  arquitetura  monetário-financeira  que  deveria  regular  as
relações dentro da economia capitalista mundial, depois do fim da guerra.
Também neste campo, a nova ordem que nasceu finalmente dos Acordos de
Bretton Woods foi uma obra exclusiva dos Estados Unidos e da Inglaterra.
Harry White e Keynes capitalizaram a discussão teórica, mas nenhum dos
dois esteve em Bretton Woods para participar de um debate acadêmico, pelo
contrário, representavam os interesses muito concretos dos seus estados e
dos seus capitais financeiros. Por isso, independente das afinidades teóricas
dos dois representantes anglo-saxões, foram impostas, em quase todos os
pontos,  as posições dos Estados Unidos que começavam a exercer, neste
momento,  sua condição de hegemon dentro do mundo capitalista.  E com
relação ao tópico fundamental da administração das contas de capitais, os
banqueiros de ambos lados do Atlântico só consentiram com a criação de
sistemas de controle que fossem temporários e sem cooperação obrigatória
entre  os  países.  Na verdade,  a  posição ultraliberal  dos  financistas  só foi
dobrada transitoriamente pela crise de escassez de dólares na Europa, em
1947; pela ameaça de vitória político-eleitoral dos comunistas na França e na



Itália, nas eleições de 1948; e pelo colapso da economia japonesa em 1949.
Suas idéias predominaram entre 1945 e 1947, mas acabaram sendo revertidas
pelo novo quadro internacional e pela imposição das prioridades estratégicas
da nova Doutrina da Guerra Fria. É neste contexto que se explica o Plano
Marshall,  assim  como  todas  as  demais  concessões  feitas  pelos  Estados
Unidos,  com relação  ao  protecionismo dos  europeus,  em particular  com
relação à retomada dos velhos caminhos heterodoxos das economias alemã
e  japonesa.  E,  apesar  da  pressão  inglesa,  só  em  1958 foi  restaurada  a
conversibilidade das moedas européias e, ainda assim, só para as transações
em conta corrente..

Esta  mudança  da  posição  americana  com relação  à  estratégia  de
desenvolvimento dos países derrotados, em particular o Japão, a Alemanha e
a  Itália,  se  transformou  na  pedra  angular  da  engenharia  econômico-
financeira  do  pós-II Guerra  Mundial,  em particular  depois  da  década  de
1950,  quando  estes  países  se  transformaram  nos  grandes  “milagres”
econômicos da economia capitalista. No médio prazo, a relação econômica
dos  Estados  Unidos  com  estes  países  se  transformou  numa  parceria
estratégica  de  longo prazo,  sobretudo no caso da  Alemanha e  do Japão,
criando-se entre eles uma “zona de co-prosperidade” norte-americana, onde
foram incluídos, mais tarde, Taiwan, a Coréia do Sul, e alguns dos “tigres”
do sudeste asiático. Em todos os casos, foram países que se transformaram
num tipo híbrido de estados nacionais que não se transformaram em colônia
norte-americana,  mas  foram  “desarmados”  de  forma  permanente,  sendo
transformados em elos de um “cinturão de segurança”, constituído em torno
da União Soviética e  onde foram instaladas as principais bases militares
americanas,  fora  do  território  dos  Estados  Unidos.  Em  outras  palavras,
viraram “protetorados militares” e “convidados econômicos” dos Estados
Unidos,  e  no  caso  da  Alemanha  e  do  Japão,  foram  transformados  em
“pivôs”  regionais  de  uma  máquina  global  de  acumulação  de  capital  e
riqueza que funcionou de forma absolutamente virtuosa entre as Grandes
Potências e em algumas economias periféricas até a crise da década de 70. E
foi esta combinação de protetorado militar dos derrotados, com a integração
e  coordenação  global  de  suas  economias,  que  se  transformou  na  base
material  e  dinâmica  da  “hegemonia”  mundial  exercida  pelos  Estados
Unidos, até a década de 1970.

Neste  período,  portanto,  se  pode  dizer  que  os  Estados  Unidos
expandiram seu poder político através da competição militar com a União
Soviética,  uma  potência  com  quem  não  mantinham  relações  de
complementaridade  econômica,  e  que  portanto  poderia  ser  destruída  em
caso de necessidade, sem ônus para a economia dos Estados Unidos. E, ao
mesmo  tempo,  os  Estados  Unidos  expandiram  sua  riqueza  através  de
relações  econômicas  complementares  e  dinâmicas,  com  competidores
desarmados e incapazes de enfrentar militarmente os Estados Unidos. Uma



fórmula absolutamente original, com relação à experiência histórica passada
do sistema mundial, que acabou se transformando na chave do sucesso da
hegemonia mundial norte-americana, que durou duas décadas.

 A Guerra do Vietnã e a Escalada em direção ao Império Mundial.

A “ordem”  criada  pela  hegemonia  americana,  e  pela  competição
global  da  Guerra  Fria,  acabou  tendo efeitos  contraditórios.  A “armação”
inicial  começou  a  ruir  por  força  do  próprio  sucesso  do  mecanismo  de
acumulação de  poder  e  de  riqueza  que  foi  criado.  A partir  de  um certo
momento, a União Soviética deu vários sinais de que já tinha condições de
sair de sua zona de influência, escapado ao sistema de controle e contenção
americano,  em  particular  no  caso  da  invasão  do  Afeganistão,  em  1979.
Enquanto que os “sócios econômicos” começavam a competir por mercados
e territórios que ameaçavam os interesses do hegemon. Acabara-se o espaço
e  o  tempo  da  parceria  virtuosa,  e  multiplicavam-se  os  sinais  de  que  o
sparring militar e  os “protetorados econômicos” desejavam retomar seus
projetos nacionais de expansão territorial e econômica. Foi quando ocorreu
a ruptura e o fim da “era de ouro” do crescimento capitalista, e terminou a
“hegemonia mundial” exercida pelos Estados Unidos entre 1945 e 19732.

Existe  uma  visão  dominante  sobre  a  “crise  dos  70”  que  realça  a
derrota americana, no Vietnã,  e seu “efeito dominó” no Laos e no Camboja,
mas também na África, na América Central, e finalmente no Oriente Médio,
em 1979, com a revolução xiita do Irã e a invasão soviética do Afeganistão.
Pelo  lado econômico,  esta  mesma visão  destaca,  nos  anos  70,  o  fim do
sistema monetário internacional  montado depois da  II Guerra Mundial,  a
ruptura  do  regime  energético  baseado  no  petróleo  barato  e  o  início  da
primeira grande recessão econômica mundial posterior à II Guerra Mundial.

Esta descrição da mudança que começa na década de 1970 é correta,
mas não é suficiente, porque a crise não se explica a si mesma e não é fácil
compreender  com se gerou uma mudança de tamanhas proporções  numa
conjuntura geopolítica  caracterizada  pela  “coexistência  pacífica” entre  os
Estados  Unidos  e  a  União  Soviética,  e  numa  conjuntura  econômica
caracterizada pelo crescimento contínuo da economia capitalista mundial.
Não faz sentido colocar a “crise do dólar” ou a simples derrota no Vietnã
como ponto de partida de uma ruptura tão profunda, sem que se consiga
explicar a própria origem da crise monetária e da escalada americana no
sudeste asiático.

O envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã começou
na década de 1950 com o financiamento e apoio logístico dado aos franceses

2 As  transformações  mundiais  deste  período  foram  amplamente  mapeadas,  descritas  e
analisadas  no  livro  de  TAVARES,  M.  C.  &  FIORI,  J.  L. (org),  “Poder  e  Dinheiro.  Uma
Economia Política da Globalização”, editado em 1997 pela Editora Vozes, Petrópolis.



logo  depois  da  Guerra  da  Coréia.  Fez  parte  da  luta  pela  hegemonia  no
sudeste asiático, onde os americanos haviam ganho um ponto decisivo com
a derrota do Japão e a “cooptação” da China na primeira metade da década
de  40.  Mas onde haviam perdido outros  tantos  pontos,  com a vitória  da
Revolução Comunista na China em 1949, e a ofensiva russa na Coréia e no
Vietnã a partir de 1950.

A presença militar americana, na região, cresce de forma lenta mas
constante na década de  1950, e se acelera geometricamente na década de
1960 até  o  ataque  ao  Vietnã  do  Norte,  em  1968.  Foi  um  envolvimento
contínuo e cada vez mais extenso, explicado pela necessidade de expansão
permanente  do  poder  hegemônico  mundial,  e  pela  sua  intolerância  a
qualquer  tipo  ameaça  regional.  A hegemonia  mundial  não  interrompe  o
expansionismo,  nem apazigua  o  hegemon, pelo contrário,  é  uma posição
transitória que deve ser conquistada e mantida pela luta constante por mais
poder, e neste sentido ela é autodestrutiva, porque o próprio hegemon quer
se desfazer de suas limitações para alcançar a conquista completa do poder
global.  Por  isso,  o  hegemon se  transforma  num desestabilizador  da  sua
própria hegemonia e, neste sentido, não foi propriamente a derrota no Vietnã
que provocou a mudança de rumo da década de  1970,  mas foi a própria
“compulsão” expansiva do hegemon que o levou a uma derrota passageira,
sem, entretanto,  afetar  sua capacidade de iniciativa  estratégica.  Enquanto
eram  derrotados  no  Vietnã,  os  Estados  Unidos  já  se  aproximavam  do
governo  chinês,  numa  das  iniciativas  diplomáticas  mais  ousadas  da
administração Nixon.  Primeiro  foi  a  visita  secreta  de  Henry  Kissinger  a
Pequim, em 1971, que abriu as portas das negociações que culminaram com
a assinatura do Comunicado de Shangai, em fevereiro de 1972 e, finalmente,
com  o  tratado  de  fevereiro  de  1973,  em  que  os  chineses  e  os  norte-
americanos “concordavam em resistir conjuntamente a tentativa de qualquer
país que se propusesse a dominar o mundo, de tal forma que no espaço de
um ano e meio, as relações sino-americanas, passaram da hostilidade e do
isolamento para uma aliança de fato.” (Kissinger,  1994:  729). Hoje se pode
ver  com clareza que os norte-americanos responderam, de imediato e  de
forma contundente, à sua perda de posição na península da Conchinchina,
bloqueando a possibilidade de uma hegemonia russa no sudeste asiático e,
ao  mesmo  tempo,  propondo  aos  chineses  um  retorno  à  velha  parceria
econômica que havia começado com o tratado de 1844, em torno à defesa da
política de “portas abertas”, e que havia se revigorado com a aproximação
sino-americana  de  1943.  Assim mesmo,  não há  dúvida  que a  derrota  no
Vietnã acabou se transformando num momento decisivo na trajetória da luta
americana  pelo  poder  global,  porque  foi  ali  que  se  viabilizou  a  vitória,
dentro do establishment da política externa americana, dos que defendiam, e
já  fazia  tempo,  a  necessidade dos  Estados Unidos se desfazerem de seu



“comportamento  hegemônico”  para  poder  lutar  “pela  conquista  de  todo
mundo” e a formação de um “império mundial”.

O mesmo deve ser dito, com relação à crise do “padrão dólar-ouro”,
no início da década de 1970. Ela teve conseqüências econômicas profundas
e prolongadas, mas é importante ir mais atrás e compreender suas causas
mais antigas, os processos de mais longo fôlego que culminaram na ruptura
de  1973.  A “crise do dólar” e do “petróleo” não foram um “raio em céu
azul”, e deitam raízes no período de sucesso econômico das duas décadas
anteriores. O primeiro passo da globalização dos mercados financeiros foi
dado muito antes da crise de 1971/73, com a criação do Euromarket, no final
da década de 1950, com o apoio decisivo do governo dos Estados Unidos e
da  Inglaterra.  O mercado  operava  na  praça  de  Londres,  mas a  presença
dominante era a dos bancos e a das grandes corporações americanas. “De
fato,  em meados  da  década  de  1960,  as  autoridades  americanas  estavam
encorajando ativamente os bancos e as corporações para que fizessem suas
operações no mercado offshore de Londres” (Helleiner,1994: 82). O mesmo
ocorrendo  com  as  autoridades  britânicas,  para  quem  o  Euromarket
representava uma saída para o problema da conciliação entre as políticas
keynesianas  do  welfare  state,  com  a  preservação  da  posição  financeira
internacional da própria Inglaterra. Por outro lado, foi no início da década
de  60 que se deu o primeiro ataque europeu contra o dólar e as primeiras
soluções adotadas foram insuficientes e não conseguiram deter a saída de
capitais,  o  que  levou  os  Estados  Unidos  a  pressionarem  os  governos
europeus para que liberalizassem seus mercados de capitais, permitindo que
as taxas de juros refletissem as diferenças nacionais de produtividade do
capital. Em 1961, a OCDE tomou posição nesta mesma direção, apoiando a
liberalização imediata das contas de capitais, e o governo americano passou
a defender uma liberalização do mercado financeiro internacional como a
única forma de manter a autonomia da sua política econômica e de suas
decisões estratégicas, frente às crescentes pressões externas. “É importante
destacar  que  os  Estados  Unidos  e  a  Inglaterra  promoveram  uma  maior
abertura da ordem financeira mundial através de uma ação rigorosamente
unilateral e que a liberalização unilateral  se mostrou eficaz para o rápido
aumento  da  atividade  financeira  internacional.”(Helleiner,  1994:  99).  No
início da década de 1970, os europeus e os japoneses advogaram uma ação
cooperativa para lograr um maior controle dos movimentos de capitais, do
tipo  discutido  em  Bretton  Woods,  mas  foram  derrotados  pela  oposição
radical  dos  Estados Unidos a  qualquer  tipo de ação cooperativa.  No seu
Relatório  Econômico  Presidencial  ao  Congresso  Americano,  de  1973,  o
presidente  Richard  Nixon  defendeu  explicitamente  que  os  “controles  de
capitais para fins de balanço de pagamentos não devem ser encorajados” e
que,  pelo  contrário,  o  livre  movimento de  capitais  é  a  melhor  forma de
promover políticas econômicas corretas. Logo depois, o governo americano



desvalorizou  o  dólar  e  aboliu,  em  1974,  o  seu  sistema  de  controle  de
capitais, em perfeita continuidade com todas as decisões estratégicas que já
vinham sendo tomadas desde a década de 1960 para viabilizar a expansão do
capital  americano  e  manter  a  autonomia  americana  no  manejo  de  sua
política interna. Portanto, a chamada “crise do dólar” não foi um acidente
nem uma surpresa, nem muito menos uma derrota; foi um objetivo buscado
de forma consciente e estratégica pela política econômica internacional do
governo norte-americano.

Desta  perspectiva,  se  pode  compreender  melhor  a  afinidade  que
existe, em última instância,  entre as três estratégias que se colocaram na
década  de  70 para  enfrentar  as  conseqüências  das  próprias  políticas
expansivas dos norte-americanos. A primeira, do governo Nixon, propunha
o retorno ao mundo multipolar, acompanhado de uma política econômica
internacional de tipo liberal e desregulacionista. A assessoria econômica de
Nixon já era radicalmente neoliberal e contava com nomes de peso como
Gottfried  Haberler,  George  Schultz,  William  Simon  e  Paul  Volcker,
adversários ferrenhos do embedded liberalism do pós-II Guerra. Todos eles
tinham plena clareza de que a desregulação dos mercados financeiros era o
único caminho possível para aumentar o poder americano. Nesse sentido,
eles eram, ao mesmo tempo, advogados do neoliberalismo econômico e do
nacionalismo  americano,  preocupado  com  a  preservação  da  capacidade
autônoma dos Estados Unidos seguirem ampliando seu poder e sua riqueza
dentro  e  fora  do  seu  próprio  território.  Além  disto,  a  comunidade  dos
negócios  já  havia  apoiado  a  eleição  de  Nixon  em  1968,  em  troca  da
promessa da remoção dos controles de capitais, um retrato da nova coalizão
de forças que surgiu na segunda metade da década de 60, aproximando os
velhos  industrialistas  do  New  Deal  com  os  interesses  financeiros  e
favoráveis  às  idéias  neoliberais.  Nixon,  entretanto,  foi  derrubado  pelo
escândalo do Watergate. A segunda estratégia, proposta pelos democratas de
Jimmy Carter, propunha a retomada da liderança moral e messiânica dos
Estados  Unidos  no  mundo,  combinada  com  uma  política  econômica
internacional de corte keynesiano, liderada pela ação conjunta dos Estados
Unidos, Alemanha e Japão, que deveriam se transformar na locomotiva do
crescimento mundial. Carter foi atropelado pela revolução xiita no Irã, pela
invasão soviética do Afeganistão e pela disparada da inflação e do preço do
petróleo. Enquanto que a terceira estratégia, que foi vitoriosa – no governo
Reagan  –  combinou  o  messianismo  anticomunista  de  Carter  com  o
liberalismo econômico de Nixon, propondo-se a eliminar a União Soviética
e a construir uma nova ordem política e econômica mundial, sob o comando
inconteste dos Estados Unidos.

Hoje está  claro que esta terceira estratégia,  adotada na década de
1980 sob  liderança  dos  Estados  Unidos  e  da  Inglaterra,  apressou  a
reviravolta na organização e funcionamento do sistema mundial que vinha



sendo elaborada, pelo menos duas décadas precedentes. Pouco a pouco, o
sistema  mundial  foi  deixando  para  trás  um  modelo  “regulado”  de
“governança  global”  liderado pela  “hegemonia  benevolente”  dos  Estados
Unidos,  e  foi  se  movendo na direção de  uma nova ordem mundial  com
características  mais  imperiais  do  que  hegemônicas.  “O  que  a  princípio
parecia  uma  visão  conspiratória,  agora  já  parece  um  fato  normal  e
consolidado:  ganhou  força  no  fim  do  século  XX,  um  novo  projeto  de
organização imperial do poder mundial (...) a possibilidade de fazer guerras,
à distância e sem perdas humanas, e o controle de uma moeda internacional
sem padrão de referência que não seja o próprio poder do emissor, mudaram
radicalmente a forma de exercício do poder americano sobre o mundo. Com
a  eliminação  do  poder  de  contestação  soviético  e  com  a  ampliação  do
espaço desregulado da economia mundial  de mercado,  criou-se um novo
tipo  de  território  submetido  à  senhoriagem  do  dólar  e  à  velocidade  de
intervenção das suas forças militares.” (Fiori, 2001: 62-63).

Na hora da vitória, o desaparecimento da União Soviética e o fim da
Guerra Fria, colocaram os Estados Unidos e o mundo, pela primeira vez na
história, frente à possibilidade de um “poder global”, sem limites militares e
sem colônias, que se apóia apenas “no controle de estruturas transnacionais,
militares, financeiras, produtivas e ideológicas de alcance global, mas não
suprime os estados nacionais.” (Fiori, 2001: 63). Uma situação mundial que
é  nova, mas que não é um fato excepcional e imprevisível na perspectiva de
longo prazo do sistema mundial,  criado pela expansão dos estados e das
economias nacionais européias. Pelo contrário, ela aproximou o sistema do
seu limite tendencial e contraditório: a constituição de um “império global”.
E do ponto de vista dos Estados Unidos, representou mais uma etapa de um
processo  contínuo  de  concentração  e  centralização  de  poder  político  e
econômico,  que  começou  no  século  XIX no  continente  americano,  e  se
globalizou, depois do fim da II Guerra Mundial.

A “Guerra do Golfo” e o Projeto do Império Mundial.

Segundo Henry Kissinger, os Estados Unidos enfrentaram, em 1991,
pela terceira vez na sua história, o desafio de redesenhar o mundo à sua
imagem  e  semelhança,  divididos,  uma  vez  mais,  entre  o  “realismo
geopolítico”  de  Theodore  Roosevelt  e  o  “idealismo  messiânico”  de
Woodrow Wilson. Do nosso ponto de vista, entretanto, esta divisão do início
do século XX não existe mais no início do século XXI. Nem tampouco 1918,
1945 e 1991 devem ser vistos como tentativas fracassadas de modelagem do
mundo pelos Estados Unidos. Foram, na verdade, três marcos ou momentos
fundamentais da mesma luta na conquista do poder global pelos Estados
Unidos da América. A Guerra Fria terminou sem uma nova guerra mundial.



E depois da dissolução da União Soviética, as Grandes Potências não se
reuniram, nem definiram a nova “constituição do mundo”, como haviam
feito em Westfália em 1648, em Viena em 1815, em Versailles em 1918, ou
mesmo em Yalta, Potsdam e São Francisco em 1945. Mesmo reconhecendo
a  superioridade  inconteste  do  poder  militar  e  econômico  dos  Estados
Unidos, as Grandes Potências não estabeleceram entre si nenhum princípio
normativo,  nem um acordo operacional sobre a paz e sobre a guerra,  ou
sobre a criação e legitimidade das novas leis internacionais; tampouco sobre
o funcionamento do novo sistema monetário e financeiro internacional.

Na verdade, antes da Guerra do Golfo, que começou em fevereiro de
1991, as Grandes Potências já haviam realizado duas reuniões – em Huston e
Dublin – convocadas explicitamente para discutir o fim da Guerra Fria e a
nova  ordem  mundial  que  estava  nascendo  dos  escombros  do  Muro  de
Berlim, sob o signo liberal da democracia e dos mercados. Mas antes que se
estabelecesse qualquer tipo de acordo, a estrondosa demonstração da força
militar americana na Guerra do Golfo acabou se impondo a todas às demais
negociações,  e  anunciando  ao  mundo  o  seu  novo  princípio  organizador
porque como diz, com toda razão, Henry Kissinger, os impérios não têm
interesse em operar dentro de um sistema internacional; eles aspiram ser o
próprio sistema internacional.  (Kissinger,  2001).  O bombardeio do Iraque
cumpriu, em  1991, um papel equivalente ao de Hiroshima e Nagasaki em
1945: estabeleceu, através do poder das armas, quem seria o novo “poder
soberano” no campo internacional. Mas desta vez, diferente de 1945, sem
que existisse nenhum outro poder com capacidade de questioná-lo ou de
limitar o exercício de sua vontade absoluta e arbitrária. Esta nova situação
imperial não ficou visível num primeiro momento, graças à combinação de
auto-satisfação e prosperidade econômica da década de 1990, invadida pela
ideologia da globalização e do fim da história, dos estados, das economias
nacionais e das guerras. “Mas na entrada do século XXI, este projeto perdeu
força frente às evidências da polarização do poder e da riqueza, que ocorreu
à sombra da utopia da globalização. Logo depois, começou a desaceleração
do “milagre econômico” americano e assumiu a Administração Bush, que
retomou a equipe e as idéias estratégicas formuladas uma década antes, no
governo do seu pai, logo depois da queda do Muro de Berlim. E o que nos
anos  90 podia  parecer  o  início  de  uma  nova  fase  de  hegemonia  global
“benevolente”, ficou claro na década seguinte, que se tratava de fato de um
projeto imperial explícito.”(Fiori, 2001: 5).

Por  isso,  do  nosso  ponto  de  vista,  não  foi  o  desaparecimento  do
comunismo,  em  1991,  que  deixou  o  mundo  desorientado;  foi  o
desaparecimento  de  uma  situação  de  poder  bipolar,  envolvendo  dois
“estados-impérios” com capacidade de intervenção militar global. O sistema
mundial  sempre  teve  algum  tipo  de  bipolarização  regional  do  poder,
sobretudo  na  Europa.  Mas,  entre  1945 e  1991,  esta  bipolarização  tinha



alcance mundial, e seu desaparecimento não deixou apenas um vácuo no
campo  do  poder  e  dos  valores  internacionais;  deixou  uma  incógnita
absolutamente nova e radical, porque até então o sistema mundial ainda não
tinha vivido a possibilidade real de constituição de um “império mundial”
capaz de impor sua vontade política e seu arbítrio econômico sem enfrentar
nenhum tipo de resistência política ou militar, como sempre aconteceu nas
situações de “equilíbrio de poder”, ou mesmo, nas “situações hegemônicas”,
dentro do núcleo central do sistema.

Do ponto de vista da política externa dos Estados Unidos, entretanto,
não existe nenhum vácuo, assim como não existiu nenhuma divisão interna
depois da Guerra do Golfo, porque desde o primeiro momento estabeleceu-
se um consenso entre republicanos e democratas a respeito da nova doutrina
estratégica dos Estados Unidos. Logo depois da queda do Muro de Berlim,
no  seu  discurso  na  Assembléia  Geral  das  Nações  Unidas  de  1990,  o
presidente Bush fez uma proposta à comunidade mundial que lembrava o
projeto do presidente Woodrow Wilson, em 1918: “nós temos um projeto de
uma nova parceria entre as nações que transcenda as divisões da Guerra
Fria.  Uma parceria baseada na consulta mútua,  na cooperação e na ação
coletiva, especialmente através das organizações internacionais e regionais.
Uma parceria baseada no princípio da lei e suportada por uma repartição
justa dos custos e das responsabilidades. Uma parceria cujos objetivos sejam
aumentar a democracia, a prosperidade, e a paz, e reduzir as armas.” (cit. in
Kissinger, 1994: 805). No entanto, o próprio presidente Bush constituiu, em
1989, uma força-tarefa encarregada de delinear as bases do que deveria ser a
nova  estratégia  mundial  dos  Estados  Unidos  depois  da  Guerra  Fria,
presidida pelo seu secretário de defesa, Dick Cheney e com a participação
de Paul Wolfowitz, Lewis Libby, Eric Edelman e Donald Rumsfeld, além de
Colin  Powell.  Foi  com base  no  relatório  deste  grupo de  trabalho  que  o
presidente Bush (pai) fez outro discurso frente ao Congresso Americano –
em agosto de  1990 – absolutamente diferente ao das Nações Unidas, onde
defendeu, pela primeira vez, uma política externa de contenção ativa que
impedisse o aparecimento de qualquer tipo de potência regional que pudesse
concorrer com os Estados Unidos,  na sua própria região ou que pudesse
aspirar  algum  dia  ao  poder  global,  como  havia  sido  o  caso  da  União
Soviética.

Um  pouco  depois,  em  setembro  de  1993,  o  novo  presidente
democrata, Bill Clinton, ao falar na sessão de abertura da Assembléia Geral
das  Nações  Unidas,  repetiu  quase  integralmente  a  proposta  que  George
Bush  havia  feito  três  anos  antes:  “numa  nova  era  de  perigos  e
oportunidades,  nosso  propósito  é  expandir  e  fortalecer  a  comunidade
mundial  e  as  democracias  baseadas  no  mercado.  Agora  nós  queremos
alargar o círculo das nações que vivem sob instituições livres, porque nosso
sonho é um dia em que as opiniões e energias de cada pessoa no mundo



tenham plena  expressão  dentro  de  democracias  prósperas  que  cooperam
entre si e vivam em paz.” (cit. in Kissinger, 1994: 805). E essa foi a imagem
que ficou em quase todo mundo, da “era Clinton”, como um período em que
o governo americano acreditou no poder pacífico dos mercados, e na força
econômica convergente da globalização, ao mesmo tempo em que propunha
uma “parceria para paz” quase universal. Como se a retórica dos anos  90
repetisse o que se passou na década de  1920, outro período da história em
que se generalizou a  impressão de que a política do poder e da força havia
cedido lugar à força dos mercados e à política econômica internacional das
Grandes Potências. Mas a história da década de 20 é bem conhecida, porque
logo em seguida veio a crise de 1929, e os  roaring twenties deram lugar a
uma nova escalada bélica que culminou na II Guerra Mundial.

Nos anos 90 também se difundiu a mesma crença no poder pacífico
dos mercados e na força econômica convergente da globalização, como se
tivesse  chegado  finalmente  a  hora  de  um império  mundial  cosmopolita,
pacífico e democrático,  sob a liderança benevolente dos Estados Unidos.
Mas, na prática, a administração Clinton seguiu as mesmas idéias básicas do
governo de George Bush (o pai), igualmente convencido de que o século
XXI seria  um  “século  americano”,  e  de  que  o  “mundo  necessitava  dos
Estados Unidos”, como costumava repetir Magdeleine Albright, a Secretária
de  Estado  de  Clinton.  Durante  os  oito  anos  de  seus  dois  mandatos,  a
administração Clinton manteve um ativismo militar sem precedentes, apesar
de sua retórica “globalista’ que propunha uma “convivência pacífica pelo
mercado”, desde que fossem respeitadas as regras do novo império. No seu
governo, “os Estados Unidos se envolveram em 48 intervenções militares,
muito mais do que em toda a Guerra Fria, período em que ocorreram 16
intervenções  militares.”  (Bacevich,  2002:  143).  Incluindo  os  ataques  à
Somália  em  1992/1993;  o  bombardeio  da Bósnia nos Bálcãs,  em  1995;  o
bombardeio do Sudão em 1998; a guerra do Kosovo, na Iugoslávia, em 1999;
e o bombardeio quase constante ao Iraque, entre 1993 e 2003. Além disto, foi
o presidente Bill Clinton que anunciou, em fevereiro de  1998, ao lado do
primeiro ministro inglês Tony Blair, a nova Guerra do Golfo ou do Iraque,
que  acabou  sendo  protelada  até  o  ano  de  2003.  O  que  demonstra  uma
extraordinária continuidade política e estratégica dos Estados Unidos depois
de 1991, ao contrário dos que imaginam que o mundo esteja num vácuo, ou
que  os  Estados  Unidos  ainda  não  tenham  definido  ou  assumido
completamente seu projeto de império mundial.

Pelo contrário,  na década  de  90,  ao lado da retórica da economia
global, os Estados Unidos consolidaram e expandiram seus acordos e bases
militares, estendendo sua presença militar a Europa Central e a mais de 130
países distribuídos por todos os continentes. “Entre 1989 e 2002 ocorreu uma
revolução nas relações da América com o resto do mundo. No início deste
período, a  condução da política externa norte-americana era basicamente



uma operação civil. Por volta de 2002, tudo isto mudou. Os Estados Unidos
não têm mais uma política externa, eles têm um império militar. Durante
este período de pouco mais do que uma década, nasceu um vasto complexo
de interesses e projetos que eu chamo de império e que consiste de bases
navais  permanentes,  guarnições,  bases  aéreas,  postos  de  espionagem  e
enclaves estratégicos em todos os continentes do globo.” (Johnson, 2004: 22-
23).

Depois  de  2001,  a  nova  administração  Bush  (o  filho)  mudou  a
retórica dominante da política externa americana do período Clinton, voltou
a  usar  a  linguagem bélica  e  a  falar  dos  inimigos  externos  e  internos,  e
passou a defender de forma explícita o direito unilateral dos Estados Unidos
de  intervenção  militar  e  preventiva,  em qualquer  lugar  do  mundo.  Mas
apesar do seu militarismo, a administração Bush (o filho) não abandonou o
discurso do liberalismo econômico e a defesa intransigente da abertura e
desregulação de todos os mercados do mundo.

Neste  sentido,  parece  cada  vez  mais  claro  que  depois  do  fim  da
Guerra  do Golfo – a despeito das diferenças retóricas e de estilo – formou-
se  um grande  consenso,  entre  republicanos e  democratas,  a  respeito  dos
objetivos de longo prazo dos Estados Unidos.  Como no início do século
XIX, agora também é possível distinguir e identificar dois grandes grupos
dentro de política externa americana: “aqueles que advogam a dominação
americana  irrestrita  e  unilateral  do  mundo,  e  aqueles  que  defendem um
imperialismo com objetivos ‘humanitários’.” (Johnson,  2004: 67).  Mas do
ponto de vista estratégico e de longo prazo, o objetivo é um só, e aponta na
direção de um império mundial.

Quando se olha desta perspectiva, se compreende melhor a lógica
geopolítica da ocupação americana dos territórios que haviam estado sob
influência soviética,  depois de  1991.  Começou pelo Báltico,  atravessou a
Europa Central,  a Ucrânia e a Bielorússia, se transformou em guerra nos
Bálcãs; e depois de confirmada a aliança com a Turquia, chegou até a Ásia
Central  e  o  Paquistão,  com  a  guerra  do  Afeganistão;  e  até  Bagdá  e  a
Palestina,  com a  última  guerra  do  Iraque.  Essa  mesma lógica  explica  a
rapidez  com  que  os  Estados  Unidos  levaram  à  frente  seu  projeto  de
ampliação da  OTAN,  mesmo contra  o voto  dos  europeus.  Ao terminar  a
década, o mapa geopolítico das bases militares norte-americanas não deixa
dúvida; de que existe hoje, no mundo, um poder militar global, mas não há
dúvida que também existe um “cinturão sanitário”, separando a Alemanha
da Rússia, e a Rússia da China.

No campo geoeconômico,  por  sua vez,  a  estratégia  americana  de
promoção ativa da abertura e desregulação de todas as economias nacionais
multiplicou a  velocidade  do processo  da  globalização,  em particular  dos
mercados financeiros. E, no fim da década, o balanço econômico também
era muito claro: os Estados Unidos haviam vencido em todos os sentidos.



Sua moeda era a base do sistema monetário internacional e a dívida pública
norte-americana  havia  se  transformado  no  principal  ativo  financeiro  de
todos os governos do mundo. Em síntese, no final dos anos 90, o poder
militar americano havia se transformado na infra-estrutura coercitiva de um
novo  tipo  de  “império  militar  mundial”.  E  o  processo  da  globalização
financeira  havia  universalizado  a  moeda  e  o  capital  financeiro  norte-
americano, chegando mais perto do que nunca de um “império financeiro
global”.  Numa  década,  a  estratégia  americana  depois  da  Guerra  Fria
multiplicou o poder militar dos Estados Unidos e transformou o projeto de
“abertura”  no  grande  instrumento  de  globalização  do  “território
econômico”, da moeda, do crédito, das finanças e da tributação dos Estados
Unidos.

Desta perspectiva também se pode entender melhor o significado da
última Guerra do Iraque,  que se transformou numa espécie de síntese de
todas as incógnitas e impasses da conjuntura mundial. À primeira vista, não
passou de mais uma guerra colonial, do tipo clássico, como tantas outras do
século XIX, envolvendo duas grandes potências e um estado situado fora do
núcleo central do sistema. Mas, na verdade, a Guerra do Iraque foi muito
mais do que isto  e envolveu todas as demais Grandes  Potências porque,
através da guerra, os Estados Unidos e a Inglaterra colocaram sobre a mesa
sua proposta de reorganização do sistema político mundial, que não havia
sido discutida depois do fim da Guerra Fria  e da Guerra do Golfo.  Não
houve um desacordo fundamental entre as Grandes Potências com relação
ao regime de Saddam Hussein; o que houve foi um desacordo com o novo
projeto imperial proposto pelos Estados Unidos, secundado pela Inglaterra.

Em primeiro lugar, a Guerra do Iraque formulou uma proposta e fez
uma  ameaça  direta  às  demais  Grandes  Potências,  que  são  as  maiores
produtoras de armas de destruição de massas. Anunciou, de forma clara e
inequívoca, que o objetivo último da nova doutrina dos ataques preventivos
é impedir o aparecimento, em qualquer ponto, e por um tempo indefinido,
de qualquer outra nação ou aliança de nações que rivalize com os Estados
Unidos. Uma estratégia de “contenção”, como a que foi sugerida por George
Kennan e adotada pelos Estados Unidos com relação à  União Soviética,
depois de  1947, só que agora visando o exercício de um poder global que
requer  a  contenção  permanente  e  universal  de  todas  as  demais  Grandes
Potências.

Em segundo lugar, a guerra no Iraque enviou uma mensagem para os
estados  da  periferia  do  sistema mundial.  Daqui  para  frente,  haverá  dois
pesos  e  duas  medidas:  a  “lei  das  selvas”,  para  os  países  “incapazes  de
assegurar seus próprios territórios nacionais”; e a “lei dos mercados”, para
os demais países da periferia que aceitarem pacificamente o “imperialismo
voluntário da economia global,  gerido por um consórcio internacional de
instituições  financeiras  como  o  FMI e  o  Banco  Mundial”,  segundo  a



definição de Richard Cooper, assessor internacional do governo inglês de
Tony Blair. (Cooper, 1996).

Se  olharmos  com  atenção  para  os  dois  lados,  entretanto,
perceberemos que a Guerra do Iraque se propôs enviar uma só e mesma
mensagem principal para todos os estados do sistema político mundial. E
esta  mensagem  fala  da  disposição  dos  Estados  Unidos  de  manter  uma
dianteira tecnológica e militar inquestionável com relação a todos os demais
estados do sistema. Uma vez que os Estados Unidos se propõem arbitrar
isoladamente a hora e o lugar em que seus adversários reais, potenciais ou
imaginários  devam  ser  “contidos”,  através  da  mudança  de  regimes  e
governos,  através  da  “mão  invisível  dos  mercados”  ou   da  intervenção
militar direta. Às vezes por motivos humanitários, às vezes com objetivos
econômicos  e  às  vezes  com  o  objetivo  puro  e  simples  de  reproduzir  e
expandir o poder americano.

A “Guerra do Iraque” e a Experiência do Limite.

Em  1991,  uma  coalizão  militar  liderada  pelos  Estados  Unidos  e
Inglaterra, junto com outros 28 países, venceu a Guerra do Golfo e derrotou
o Iraque,  depois  de um mês de bombardeio  aéreo contínuo no território
inimigo.  Expulsou  as  tropas  iraquianas  do  Kuwait,  mas  não  conquistou
Bagdá e não depôs Saddam Hussein. Entre 1991 e 2003, os Estados Unidos e
a Inglaterra bombardearam o território iraquiano, de forma quase contínua,
mas não conseguiram atingir  e  mudar  o regime  político,  nem liquidar  o
aparato militar  de Saddam Hussein.  Em  1999,  as  tropas da  OTAN, sob a
liderança  militar  dos  Estados  Unidos,  fizeram  uma  “intervenção
humanitária” no Kosovo, bombardearam e destruíram a economia iugoslava
e assumiram a administração direta da província, sem conseguir reorganizar
o país, nem muito menos eliminar os conflitos étnicos que seguem dividindo
a população local, e que foram o motivo explícito da ocupação militar. Em
2002, a coalizão militar liderada pelos Estados Unidos derrotou  e depôs o
governo  do  Afeganistão,  mas  aos  poucos  “os  senhores  da  guerra”  e  os
próprios talibãs retomaram o controle de quase todo o país, e os soldados
aliados  mal  conseguem manter  a  ordem na região em torno à  cidade de
Cabul. Em  2003, os Estados Unidos e a Inglaterra venceram a Guerra do
Iraque,  conquistaram  Bagdá,  destruíram  as  forças  militares  iraquianas  e
destituíram Saddam Hussein.  Mas depois,  não conseguiram reconstruir  o
país nem definir com precisão os objetivos de longo prazo das tropas de
ocupação que permanecem em território iraquiano, depois da constituição
de um governo local sob tutela americana. Portanto, treze anos depois da
Guerra do Golfo e do fim da Guerra Fria, o balanço que se pode fazer deste
novo tipo de império, do ponto de vista dos objetivos norte-americanos, é



bastante negativo. Suas intervenções militares não expandiram a democracia
nem os  mercados  livres;  as  guerras  aéreas  não foram suficientes,  sem a
conquista territorial; e a conquista territorial militar não conseguiu dar conta
da reconstrução nacional dos países derrotados.

O fracasso no Iraque, depois da vitória militar de 2003, recolocou em
pauta a questão do futuro do poder global dos Estados Unidos, num debate
onde se distinguem três posições fundamentais. De um lado, estão autores,
como Philio Bobbit (2002) e Niall Ferguson (2001 e 2004)3, que consideram
necessário  e  defendem  que  os  Estados  Unidos  assumam  plenamente  a
condição  de  um  império  mundial  benevolente,  um  “império  liberal”,
diferente dos antigos impérios, mas igualmente incompatível com qualquer
tipo de multilateralismo. “O que falta aos Estados Unidos é a vontade de
exercer o papel cumprido pela Inglaterra no século XIX, apesar de que tenha
os meios econômicos para fazê-lo..”(Ferguson, 2001: 421). De outro lado, se
encontram autores  como,  John  Mearsheimer  (2001)  e  Chalmers  Johnson
(2004),  entre  outros4,  que  se  colocam numa posição  oposta  e  criticam o
papel  imperial  norte-americano,  propondo  ou  prevendo  uma  volta  ao
multilateralismo.“Todos  os  grandes  impérios  da  história  foram
enfraquecidos por uma combinação de expansão excessiva, com instituições
rígidas  e   inabilidade  para  reformar-se,  ficando  vulneráveis  frente  a
situações de guerra desastrosas. Não há razão para pensar que não ocorrerá
o mesmo com um império americano...” (Johnson, 2004: 310).

Por fim, existe um terceiro grupo de autores que se inscrevem dentro
da nossa mesma tradição, que Robert Cox chamou de critical theory, entre
outros,  Michael Hardt,  Antonio Negri,  Immanuell  Wallerstein e Giovanni
Arrighi . Segundo Michael Hardt & Antonio Negri (2000), as transformações
econômicas e políticas, iniciadas na década de  1970, deram origem a uma
nova  forma  “pós-moderna”  de  organização  política  mundial,  onde  os
estados nacionais cederam seu lugar a um novo tipo de Império, que não já
não seria mais a projeção imperialista do poder de um estado nacional, seria
um  novo  tipo  de  soberania  supranacional,  que  corresponderia  a
superestrutura  da  economia  capitalista  globalizada.  Hardt  e  Negri  vêem,
neste  novo  tipo  de   Império,  a  forma  política  pós-nacional  do  mercado
global e, neste ponto, incorrem no mesmo erro de vários outros marxistas
que não conseguem entender que a globalização do capitalismo, a partir do
século XVII, não foi uma obra do “capital em geral”; foi obra de estados e
economias  nacionais  que  tentaram  impor  ao  resto  dos  estados  e  das
economias nacionais, a sua moeda, a sua “dívida pública” e o seu sistema de
“tributação”,  como  lastro  de  um  sistema  monetário  internacional
transformado no espaço privilegiado de expansão do seu capital financeiro

3 Com pequenas variações,  esta é,  em última instância, a mesma posição defendida por
Charles Krauthammer (2001),  Robert  Kaplan (2001), Paul Kennedy (2002) e Joseph Nye
(2002), entre outros autores, sobretudo norte-americanos.
4 Pelo menos, Charles Kupchan (2002), Andrew Bacevich (2003), Michael Mann (2003).



nacional.  Numa  linha  parecida,  Immanuell  Wallerstein  (2003 e  2004)
também diagnostica a “crise terminal da hegemonia norte-americana”, que
teria começado na década de 1970 e que teria se transformado na crise final
do  próprio  “sistema  mundial  moderno”,  que  começou  no  século  XVI e
deverá terminar por volta de  2050, dando lugar a algo que será novo, mas
que é ainda desconhecido e imprevisível. Nesse sentido, para Wallerstein, o
mundo estaria vivendo neste momento uma prolongada mudança de galáxia
ou de Universo. Giovanni Arrighi (2001 e 2004) também sustenta a tese da
crise  terminal  americana,  mas  prevê  apenas  uma  “crise  de  hegemonia”.
Segundo  Arrighi,  depois  do  fim  da  Guerra  Fria,  os  Estados  Unidos
aumentaram sua vantagem militar sobre seus concorrentes, mas ao mesmo
tempo se fragilizaram como potência hegemônica, devido ao crescimento de
seu endividamento externo e do seu desequilíbrio comercial, em particular,
com relação às principais economias asiáticas.

Do nosso ponto de vista, entretanto, neste início do século XXI, não
se divisa no horizonte do sistema mundial, nem a apoteose de um império
mundial bem sucedido nem o apocalipse da crise final. Não há dúvida que
os Estados Unidos enfrentarão dificuldades crescentes nas próximas décadas
para manter o seu controle global no campo político e econômico. Mas não
há sinais econômicos ou militares de que estas dificuldades sejam parte de
uma crise terminal, nem muito menos de que os Estados Unidos estejam
deixando de ser um Estado Nacional, com seu projeto de poder global. Mas,
tampouco parece provável que consigam impor ao mundo o seu projeto de
império mundial.

Do nosso ponto de  vista,  essa  discussão  sobre o futuro  do poder
americano e do sistema mundial deve partir de algumas premissas teóricas e
históricas, que já expusemos em outro artigo sobre a “Formação, expansão e
limites  do  poder  global5”:  i)  no  universo  em  expansão  dos  “estados-
impérios” e de suas economias nacionais capitalistas, não há possibilidade
lógica de uma “paz perpétua”, nem tampouco de mercados equilibrados e
estáveis; ii) não existe a possibilidade de que as Grandes Potências possam
praticar,  de  forma  permanente,  uma  política  apenas  voltada  para  a
preservação do status quo; e iii) não existe tampouco, a menor possibilidade
que a liderança da expansão econômica do capitalismo passe das mãos dos
“grandes predadores” aliados às suas “grandes potências”, para as mãos do
empreendedor  típico-ideal,  dos  modelos  da  “economia  de  mercado”,  dos
manuais de economia. Por isso, historicamente, os “estados-imperiais” ou
“grandes potências” sempre recriaram seu concorrentes e adversários, logo
depois de submeter ou destruir o concorrente anterior. Exatamente como na
concorrência capitalista, onde o próprio capital recria sem cessar as  suas
novas formas de competição, porque perderia capacidade de acumulação se
ocorresse uma monopolização completa dos mercados.

5 Publicado neste mesmo livro, na seção Hegemonia e Império.



E foi isto que aconteceu entre 2001 e 2003, depois de uma década em
que  o  mundo  experimentou  a  possibilidade  e  o  limite  de  um  possível
império mundial. Foi o momento em que os Estados Unidos definiram seu
novo inimigo bipolar, e propuseram uma parceria estratégica global, com
todas a grandes potências,  para combater o “terrorismo internacional”. O
problema  é  que  o  terrorismo  é  um  inimigo  que  não  se  identifica  com
nenhum  estado,  não  tem  território  e  não  estabelece  nenhum  tipo  de
complementaridade  econômica  com  seu  adversário.  Ele  é  universal  e
ubíquo, um inimigo tipicamente imperial, da humanidade, e não de algum
estado  em  particular.  Aceitá-lo  significa  entrar  numa  guerra  em  que  os
Estados Unidos definem, a cada momento, quem é e onde está o adversário,
numa guerra que não terá fim e que será e cada vez mais extensa,  uma
guerra permanente e “infinitamente elástica”.

Basta ver que no início se tratava de destruir  a rede Al-Qaeda e o
regime  talibã  do  Afeganistão,  mas  hoje  as  tropas  americanas  já  estão
presentes  –  em nome  da  mesma  guerra  –  na  Argélia,  Somália,  Yemen,
Afeganistão,  Filipinas,  Indonésia  e  Colômbia.  A  própria  definição  do
inimigo já foi modificada várias vezes nos últimos anos: primeiro foram as
"redes terroristas"; depois, o "eixo do mal", constituído pelo Iraque, Irã e
Coréia  do  Norte;  e,  finalmente,  os  "estados  produtores  de  armas  de
destruição de massa", categoria que inclui – neste momento – quase todos os
aliados americanos na guerra do Afeganistão e do Iraque. As características
deste novo inimigo bipolar escolhido pelos Estados Unidos não cumprem
com os requisitos fundamentais indispensáveis ao funcionamento do sistema
mundial  e,  além  disto,  colocam  dificuldades  e  limites  imediatos  para  a
execução desta nova estratégia de contenção global dos Estados Unidos.

Em primeiro  lugar  –  do  ponto  de  vista  da  segurança  interna  dos
Estados  Unidos  –  é  da  natureza  do  novo  inimigo,  segundo  Donald
Rumsfeld,  mover-se  no  campo  “do  desconhecido,  do  incerto,  do
inesperado”,  aproveitando-se  de  toda  e  qualquer  “vulnerabilidade
americana”. Uma ameaça, portanto, que pode ser nuclear, mas também pode
ser cibernética, biológica, química e pode estar no ar, na terra, na água, nos
alimentos,  enfim,  em  centenas  de  veículos  ou  lugares  diferentes.  Neste
sentido,  nesta  guerra  escolhida  pelos  Estados  Unidos,  tudo  pode  se
transformar  numa  arma,  em  particular  as  inovações  tecnológicas  dos
próprios americanos. E tudo pode se transformar num alvo, em particular as
coisas  mais  prezadas  e  desprotegidas  dos  norte-americanos.  Daí  a
necessidade defendida pelo governo Bush (o filho) de uma “rede cidadã” de
espionagem, constituída  por  milhões  de homens e  mulheres  comuns que
gastariam parte dos seus dias controlando e vigiando seus próprios vizinhos.
E é isto que explica, também, a criação pelo governo americano de novas
“equipes  vermelhas”  encarregadas  de  planejar  ataques  contra  os  Estados
Unidos,  pensando  como  terroristas,  para  poder  identificar  as



“vulnerabilidades”  do  país.  Deste  ponto  de  vista,  a  visão  imperial  dos
Estados  Unidos  e  a  ubiqüidade  do  seu  adversário  “interno”,  exigirá  um
controle  permanente  e  cada  vez  mais  rigoroso  da  própria  sociedade
americana, vista pelo governo como um imenso universo de possibilidades
agressivas.

Em  segundo  lugar,  do  ponto  de  vista  da  segurança  externa  dos
Estados Unidos, a nova estratégia cria uma situação de insegurança coletiva
e  permanente,  dentro do sistema mundial.  O novo adversário não é,  em
princípio, uma religião, uma ideologia, uma nacionalidade, uma civilização
ou um estado, e pode ser redefinido a cada momento pelos próprios Estados
Unidos, sendo portando, variável e arbitrário. E, nesse sentido, os Estados
Unidos se guardam no direito de fazer ataques preventivos contra todo e
qualquer  estado  onde  eles  considerem  existir  bases  ou  apoio  às  ações
terroristas,  o  que  significa  a  auto-atribuição  de  uma  soberania  imperial.
Também  no  campo  internacional,  a  nova  doutrina  estratégica  norte-
americana cria uma situação de guerra permanente, que pode ser declarada
pelos  Estados  Unidos  no  momento  em que  se  considerarem ameaçados.
Problema que deverá se agravar, ainda mais, na medida em que todos os
demais países, e em particular, as demais Grandes Potências, se sentirem
ameaçadas  por  forças  consideradas  terroristas,  qualquer  que  seja  a  sua
natureza,  incluindo  nações  ou  minorias  externas  ou  internas  aos  seus
territórios.  Da  mesma forma,  todos  os  que  tiverem a  capacidade  militar
necessária seguirão o caminho aberto por Israel, e seguido pelos Estados
Unidos  no  que  se  refere  aos  ataques  preventivos  aos  lugares  onde
consideram que estejam escondidos os terroristas, incluindo aí, em algum
momento,  o  território  das  demais  potências  que  possam ser  acusadas  de
estar  protegendo  seus  inimigos.  A lógica  da  nova  doutrina  estratégica
americana é muito simples e perversa porque, uma vez estabelecido e aceito
o principio geral, não há nenhum acordo possível sobre o que seja, e quem
sejam os terroristas, para cada uma das potências que detêm atualmente os
armamentos de destruição de massa.

Tudo  indica,  portanto,  que  a  estratégia  da  luta  global  contra  o
terrorismo não  tem sustentatibilidade  no  médio  prazo,  e  não  conseguirá
bipolarizar e equilibrar o sistema mundial no longo prazo. Pelo contrário,
deve aumentar as resistências dentro dos próprios Estados Unidos, e acelerar
o retorno do conflito  entre  as  grandes  potências,  no médio  prazo.  Neste
ponto, não há como se enganar, do ponto de vista histórico: as resistências
ao poder americano acabarão vindo de onde sempre vieram, de dentro do
núcleo central de poder do sistema mundial, das suas Grandes Potências. A
própria  necessidade  norte-americana de  alianças  e  apoios  nas  guerras  do
Afeganistão e Iraque acabou devolvendo a liberdade de iniciativa militar ao
Japão e à Alemanha, ao mesmo tempo em que permitiu à Rússia reivindicar
de volta o seu direito de “proteção” na sua “área de influência” ou “zona de



segurança”  clássica,  onde  estão  incluídos  vários  territórios  que  já  foram
ocupados militarmente pelos Estados Unidos, depois de  1991. Enquanto a
Europa continental começa a rebelar-se contra sua situação de refém militar
da  OTAN e  dos Estados Unidos,  o  que prenuncia o retorno da luta  pela
hegemonia dentro do continente europeu, mesmo que seja na forma de uma
luta  prolongada  pelo  controle  da  União  Européia.  Nesta  região,  se  a
Inglaterra sair da União Européia, não é improvável que os capitais alemães
acabem  seguindo  o  caminho  da  história  e  estabelecendo  uma  nova  e
surpreendente  “memorável  aliança.”  (Weber,  1961)  com  o  poder  militar
“ocioso”  da  Rússia.  Enquanto  isto,  do  outro  lado  do  mundo,  o  sistema
estatal asiático se parece cada vez mais com o velho modelo de competição
pelo poder e riqueza que foi a marca originária do “milagre europeu”, desde
o século XVI. E não é provável que se repita na Ásia algo parecido com a
União Européia. Pelo contrário, o que se deve esperar é uma intensificação
da competição econômica e política pela hegemonia regional, entre a China,
o Japão e a Coréia.

Mas  não  há  dúvida  que  a  grande  novidade  geopolítica  e
geoeconômica do sistema mundial, desde os anos 90, é a nova relação entre
os Estados Unidos e a China. Ela reproduz e prolonga o eixo Europa-Ásia
que dinamizou o sistema estatal e capitalista desde sua origem, e a relação
privilegiada dos Estados Unidos com o Japão, desde 1949. Mas ao mesmo
tempo, ela contém algumas novidades notáveis. Em primeiro lugar, o novo
motor geoeconômico do capitalismo mundial deslocou e esvaziou o tripé da
“época de ouro” da economia mundial – Estados Unidos, Alemanha e Japão
– que funcionou de maneira extremamente virtuosa entre  1945 e  1980. Em
segundo lugar,  esta  nova  engenharia  econômica  mundial  e  a  prolongada
estagnação das economias alemã e japonesa vem recolocando o problema
dos seus projetos nacionais derrotados ou bloqueados, e a necessidade de
retomá-los como forma de sair da crise, sem contar com a ajuda americana.
Em terceiro  lugar,  esta  nova aliança  apressou a  volta  da  Rússia  às  suas
posições  clássicas  de  corte  nacionalista  e  militarista,  obrigada  por  sua
posição eternamente dividida, entre sua presença na Ásia e na Europa. Mas
não  há  dúvida  que  o  aspecto  mais  importante  desta  nova  relação  entre
Estados Unidos e China é que ela é complementar e competitiva a um só
tempo, e ao mesmo tempo ela é econômica e militar.

Já vimos em outro lugar6 que este foi o grande segredo do sistema
mundial criado na Europa, no século XVI. Mas esta regra não foi obedecida
durante  a  Guerra  Fria,  quando  os  Estados  Unidos  mantiveram  sua
competição  militar  com  um  país  com  quem  não  mantinham  relações
econômicas  importantes  para  o  dinamismo  de  sua  própria  economia
nacional. E mantiveram relações econômicas dinâmicas com países que não
tinham autonomia militar, nem possibilidade de expandir seu poder político

6 No nosso artigo, neste mesmo livro, “Formação, Expansão e Limites do Poder Global”.



nacional.  Com a relação americano-chinesa,  o sistema mundial  volta aos
seus trilhos normais, e não há como a China não reivindicar a hegemonia
regional  asiática  com o Japão,  com a Rússia  e  com os próprios Estados
Unidos. Neste momento, os Estados Unidos não tem mais como se desfazer
economicamente da China. Mas chegará a hora em que os Estados Unidos
terão que bloquear o movimento expansivo da China para fora de si mesma,
no momento em que este movimento não seja mais apenas econômico, e
assuma a forma de uma vontade política imperial.

Em síntese, o projeto do império mundial dos Estados Unidos está
experimentando seus limites contraditórios  depois da Guerra do Iraque e
não é provável que possa se realizar plenamente porque, neste momento,
cada uma das antigas Grandes Potências dedica-se a reafirmar seus espaços
tradicionais de influência e a construir alianças que acabarão bloqueando ou
limitando  a  expansão  americana.  Tudo  indica  que  estas  divergências
tenderão a crescer mais do que a diminuir, e no médio prazo, Alemanha e
Japão se tornarão autônomos dos Estados Unidos. A Rússia voltará ao seu
papel tradicional e a China tentará impor sua hegemonia dentro da Ásia,
uma situação muito difícil de ser controlada ou administrada pelos Estados
Unidos. Quando esta hora chegar, e isto pode tomar anos ou décadas, o mais
provável é que o mundo volte a ler com atenção a polêmica do início do
século  XX – entre Karl Kautsky e Vladimir Lênin – sobre os limites, e o
futuro  da  ordem  política  e  econômica  mundial.  Um,  acreditando  na
possibilidade de uma coordenação “ultra-imperialista” entre os estados e os
capitais das Grandes Potências; e o outro, convencido da inevitabilidade das
guerras,  devido ao  desenvolvimento  desigual  do  poder  dos  estados e  da
riqueza das nações. Os que relerem esta polêmica, entretanto, se darão conta
que  ela  tem  uma  natureza  rigorosamente  circular,  porque  em  última
instancia, como ensinou Adam Smith, ao discutir o papel da “coragem e
força”  na  distribuição  desigual  da  riqueza  das  nações:  “o  temor  mútuo,
constitui  o  único  fator  suscetível  de  intimidar  a  injustiça  de  nações
independentes e transformá-la em certa  espécie de respeito pelos direitos
recíprocos”. (Smith [1776], 1983: 101).
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