
Agosto, mês de mau agouro, foi o mês da grande queda. Nos mercados financeiros chineses, em meio à forte turbulência, 
os índices de preços das ações entraram em queda livre. O movimento refletiu, com algum atraso, a retração generalizada 

das cotações mundiais das commodities. Não é só o petróleo: minérios, matérias-primas agrícolas e alimentos também recuaram 
para preços de mais de uma década atrás.

São sinais definitivos de que um ciclo longo chegou ao fim. A “globalização chinesa” da primeira década do século XXI foi ferida 
mortalmente pelo colapso financeiro global iniciado em 2008. Agora, o cadáver está exposto em praça pública. Os países emergentes, 
que experimentaram uma “década de ouro” marcada por altas taxas de crescimento, recuam em conjunto. O Brasil mergulha mais 

fundo na recessão, seguido de perto pela Rússia. 
Mas o choque atinge a Turquia, a 
Índia, a África do Sul, o México 
e até mesmo a Coreia do Sul. No 
ritmo da retração econômica, blocos 
internos de poder enfrentam impas-
ses ou entram em dissolução.

Os Estados Unidos voltaram a 
crescer, invalidando a lenda sobre 
um declínio permanente. Toma 
forma a nova estratégia global norte-
americana, alcunhada de “giro para 
a Ásia”, cujo objetivo é contraba-
lançar o poder chinês na região da 
Ásia e do Pacífico. A Parceria Trans-
pacífica (TPP), concebida pelo 
governo de Barack Obama, é uma 
ferramenta crucial na vasta operação 
geopolítica de Washington.

Veja as matérias às págs. 6 a 9

A ArquiteturA dA mAis 
longA dAs guerrAs

Na ponta sul da Ilha de Córsega, sobre altas falésias e contra o mar turquesa, 
ergue-se a imponente cidadela de Bonifácio. Na vizinha Sardenha, antigas 

fortificações pontilham toda a linha costeira. 
O centro antigo de Split, segunda maior cidade da Croácia, situada no litoral 

da Dalmácia, é uma cidade medieval erguida no interior das muralhas de um pa-
lácio romano. As muralhas de Dubrovnik, no sul da mesma Dalmácia, resistiram 
a prolongados cercos de ferozes inimigos.

O Mediterrâneo, teatro das grandes migrações atuais para a Europa, foi o cenário 
de uma guerra crônica, que durou séculos, entre cristãos e muçulmanos. A mais 
longa das guerras está impressa, até hoje, nas paisagens construídas pelos homens 
nas fachadas costeiras, penínsulas e ilhas do antigo Mare Nostrum.   
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Racismo é ferida exposta 
nos EUA
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Adeus à “globAlizAção chinesA”
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A desaceleração da economia chinesa pode ser medida pela queda do 
movimento no Porto de Dalian, porta de entrada para o minério de ferro 

(em grande parte, oriundo do Brasil) vital ao boom industrial que, na 
primeira década do século, mobilizou o mercado mundial

E mais...
●  Na redação do Enem, 

fuja da sedução de es-
crever o óbvio. Para 
isso, não são necessárias 
ideias mirabolantes.
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●  Editorial  – Sérgio 
Moro é apontado como 
herói nacional. De fato, 
precisamos de juízes 
decentes. Mas eles não 
substituem a política.
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●  A Turquia entrou na 
guerra – mas seu alvo 
verdadeiro são as milí-
cias curdas, não o Esta-
do Islâmico.
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●  O campo de refugiados 
de Zaatari, na Jordânia, 
evidencia as dimensões 
da tragédia síria.

Pág. 4

●  Na Europa, os sistemas 
previdenciários curvam-
se sob o peso do envelhe-
cimento populacional. 
No Brasil, caminhamos 
no mesmo rumo.
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●  A bandeira norte-ame-
ricana foi hasteada na 
embaixada reaberta 
em Havana. O regi-
me dos Castro busca 
salvação nos investi-
mentos externos.
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●  Reivindicações territo-
riais da Venezuela e do 
Suriname na Guiana 
provocam tensões na 
fachada caribenha da 
América do Sul.
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caso se manifestem.

Existe uma crença, equivocada, em relação à prova 
de redação do Enem: para obter uma boa nota se-

ria preciso agradar aos examinadores, escrevendo aquilo 
de que eles iriam gostar. Por isso, não falta quem tenta 
adivinhar quais são as posições, teses ou opiniões mais 
valorizadas pelos corretores. 

Nada mais inócuo. Em primeiro lugar, porque, com a 
quantidade de avaliadores que o Enem possui, é impossível 
que todos pensem do mesmo jeito. Em segundo, porque, 
a não ser em casos muito radicais (como o de um aluno 
que demonstre racismo ou defenda a tortura de presos), 
ninguém vai ter a nota diminuída apenas devido às opi-
niões explicitadas, mesmo que controversas. Em terceiro, 
porque, se fosse assim, todas as boas redações seriam muito 
parecidas, cheias de clichês, repletas de lugares-comuns.

É este último o ponto que vale a pena destacar: as 
melhores redações costumam apresentar, justamente, uma 
dose de inventividade, de criatividade, fugindo da mes-
mice, que é o melhor modo de obter destaque em meio a 
milhões de textos. E, para isso, não são necessárias ideias 
mirabolantes. É perfeitamente possível fazer um texto com 
marca autoral sem correr grandes riscos.

Um dos principais motivos que levam uma redação 
a ficar na vala comum, a não se destacar, a parecer uma 
colagem de frases medíocres é a incapacidade do aluno 
em demonstrar julgamento crítico. Toda dissertação expõe 
uma visão de mundo e é desejável que esse ponto de vista 
seja baseado em argumentos sólidos, que demonstrem 
competência de analisar o mundo de maneira crítica.

Como exemplo, recordemos o tema do Enem de 2012, 
quando solicitou-se que os estudantes escrevessem sobre 
a imigração para o Brasil no século XXI. Nos textos de 
apoio da coletânea, havia referências à vinda de bolivianos 
e haitianos para o Brasil. Numa proposta como essa, seria 
um clichê dizer que o país é fruto da miscigenação e que, 
por causa dessa pluralidade étnica e cultural, devemos 
receber os estrangeiros com o afeto e a alegria caracterís-
ticos do povo brasileiro. Ora, esse tipo de raciocínio tem 
aspectos simplistas, quase ingênuos, que demonstram um 
enunciador que ainda não refletiu de maneira mais madura 
sobre essa questão e, por isso, não conseguiu apresentar 
argumentos com dose maior de profundidade analítica. 

Imagine-se, porém, um aluno que mostrasse que essas 
migrações são uma fenômeno cada vez mais comum no 
mundo globalizado, que o Brasil – em comparação com 

significa que essas possibilidades argumentativas estavam 
sugeridas na própria coletânea: o desafio maior era encon-
trar e selecionar as informações, transportando-as para a 
produção textual.

Além de aproveitar os dados da coletânea, o candi-
dato precisa saber que também é importante recorrer a 
informações que estão em sua memória discursiva. Livros, 
filmes, jornais, peças de teatro, conversas, revistas, aulas 
– tudo isso vai formando nosso repertório cultural. São 
informações que vão sendo adquiridas, são reflexões com 
que se tem contato, são argumentos que podem um dia 
aparecer numa redação. Por isso, dizemos que a melhora 
da qualidade da produção textual é um desafio interdis-
ciplinar. Assim, muitas vezes, quem mais pode ajudar 
o aluno a demonstrar julgamento crítico, evitando os 
lugares-comuns, são os professores de outras disciplinas, 
sobretudo de Ciências Humanas. Recorrer às discussões 
feitas na aula de Geografia sobre os fluxos migratórios na 
época da globalização, lembrar os conceitos de xenofobia 
e fascismo apresentados na História ou retomar a noção 
de etnocentrismo e de alteridade da Sociologia poderia 
render um percurso argumentativo interessante para a 
proposta do Enem de 2012.

Se quisermos, portanto, recorrer a uma ideia simples para 
fugir dos clichês na dissertação do Enem, fique-se com esta: é 
preciso demonstrar julgamento crítico. Como? Aproveitando 
os dados da coletânea e usando informações de nosso conhe-
cimento de mundo. Parece pouco. Mas é muito.

países como Haiti e Bolívia – é um país de esperanças e 
oportunidades e que, ao lidar com a questão da entrada de 
estrangeiros, nós podemos dar uma lição ao mundo desen-
volvido, em cujo seio muitas vezes surgem manifestações 
fascistas e xenófobas. O crescimento dos movimentos de 
extrema-direita na Europa indica a dificuldade do Velho 
Mundo em lidar com a questão das imigrações; o Brasil, 
ao optar por um caminho diferente, poderia servir como 
um exemplo de tolerância e de respeito. Esses argumentos, 
mais maduros e menos óbvios, fariam com que essa segun-
da redação fosse mais bem avaliada que a primeira.

A questão crucial é: onde buscar tais argumentos? 
Como desenvolver esse repertório? Na verdade, em mui-
tas situações a própria coletânea de textos já dá indícios 
dos caminhos argumentativos que podemos seguir. No 
caso da proposta de 2012, uma reportagem trazia uma 
declaração do secretário-adjunto de Justiça e Direitos 
Humanos do Acre, José Henrique Corinto, que falava 
sobre a possibilidade de o Brasil comportar-se de manei-
ra diferente dos europeus em relação aos imigrantes. O 
mesmo texto ainda informava que os haitianos podiam 
obter vistos humanitários de permanência no Brasil. Isso 

Fugindo do clichê nA redAção do enem

Eduardo Calbucci
Especial para Mundo

Eduardo Calbucci é doutor em Linguística pela USP e 
supervisor de Português do Anglo Vestibulares
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20º concurso nAcionAl de redAção Mundo e H&C – 2015
Caros(as) professores(as) e alunos(as),

Temos o prazer e a honra de informar que a 20a edição de nosso concurso reuniu 182 trabalhos oriundos de 
48 escolas do país. Várias promoveram concursos internos, com o objetivo de escolher as cinco melhores de cada 
uma delas. Por isso, as redações que chegaram até nós representam um universo bem maior de participação.

Somos especialmente gratos aos professores, coordenadores e diretores das escolas participantes do concurso 
pelo estímulo a seus alunos, assim como pelo privilégio da parceria pedagógica.

Informamos também que na edição de outubro será publicada a redação vencedora com um resumo dos co-
mentários feitos pela banca examinadora. Em nosso site (www.clubemundo.com.br) ficará disponível o comentário 
integral, que também aparecerá para todas as redações premiadas em nossa publicação, a serem enviadas a todas 
as escolas no final de novembro.
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A ação judicial não pode substituir a demo-
cracia no combate à corrupção. É a opinião 

pública esclarecida que pode, pelos meios insti-
tucionais próprios, atacar as causas estruturais 
da corrupção. [...] a punição judicial de agentes 
públicos corruptos É sempre difícil, se não por 
outros motivos, então pela carga de prova exigida 
para alcançar a condenação em processo criminal. 
[...] a opinião pública pode constituir um salutar 
substitutivo, tendo condições melhores de impor 
alguma espÉcie de punição a agentes públicos cor-
ruptos, condenando-os ao ostracismo.”

o autor dessas considerações É ninguÉm menos 
que o juiz federal sÉrgio moro, por muitos celebra-
do como uma espÉcie de “salvador da pátria”, o ma-
gistrado capaz de acabar com a corrupção e “mudar 
o país”. o próprio moro rejeita essa concepção, por 

ele qualificada como messiânica. o trecho foi extraí-
do de um estudo feito por moro, publicado em 2004, 
sobre a operação mãos limpas, realizada na itália. em 
dois anos, a partir de 1992, a operação expediu 2.993 
mandados de prisão e 6.059 pessoas foram investigadas. 
a ação revelou que a vida política e administrativa da 
itália estava mergulhada na lama.

centenas foram punidos, mas nem por isso a itália 
deixou a corrupção para trás, como seria demonstrado, 
nos anos 2000, pelos vários escândalos envolvendo 
o ex-primeiro-ministro silvio berlusconi (ele próprio 
denunciado no curso da operação mãos limpas). a per-
sistência da corrupção, para moro, decorre de fatores 
estruturais e culturais, que não podem ser eliminados 
pela mera ação judicial: a influência do crime organiza-
do, o clientelismo, a lentidão exasperada dos processos, 
a complexidade normativa. e, claro, no caso brasileiro, 

tambÉm a pesada herança do patrimonialismo e a 
sempre renovada cultura do “jeitinho”. 

“uma ação judicial bastante eficaz pode no má-
ximo interromper o ciclo ascendente da corrupção. 
não obstante, não É crível que, por si só, possa eli-
miná-la, especialmente se não forem atacadas as suas 
causas estruturais”, explica moro. a corrupção 
não será devidamente combatida por “superjuízes”, 
nem por receitas mágicas, mas pelo fortalecimento 
da democracia e pela participação ativa da sociedade 
civil. É um processo longo e muitas vezes penoso, 
mas profundamente necessário. nas palavras do 
próprio juiz, que assinamos embaixo, “fico me per-
guntando se não estamos adotando uma postura 
muito cômoda em pensar que estes casos vão ser 
uma espÉcie de salvação nacional, uma espÉcie de 
sebastianismo de decisão judicial”.

E D I T O R I A L

o “sebAstiAnismo judiciAl” não sAlvArá o brAsil

Do ponto de vista geopolítico, uma 
das regiões mais instáveis do mun-

do atual situa-se na área que compreende 
o Iraque, a Síria e a fronteira desses dois 
países com a Turquia. Desde a invasão do 
Iraque pelos Estados Unidos, em 2003, os 
iraquianos vivem profunda instabilidade 
interna envolvendo a majoritária popu-
lação xiita, que hoje detém o poder, e as 
minorias sunita e curda. A guerra civil na 
Síria, iniciada em 2011, que já fez mais 
de 200 mil vítimas fatais e pelo menos 2 
milhões de refugiados, está longe de seu 
término. Nesses dois países, a falta de 
controle dos Estados sobre a totalidade 
de seus territórios abriu caminho para 
o Estado Islâmico (EI), grupo jihadista 
que, em 2014, proclamou um califado 
em áreas do norte do Iraque e do leste da 
Síria. A ofensiva triunfante do EI deu-se 
sob o olhar atento, mas não participante, 
da Turquia, o único país muçulmano 
que integra a Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (Otan).

A Turquia demorou a engajar-se na 
guerra contra o EI porque enxergava os 
jihadistas como aliados circunstanciais dos 
sunitas no conflito com o regime sírio de 
Bashar al-Assad. Por algum tempo, o EI 
obteve financiamento, armas e seguidores 
usando o território turco. Contudo, a 
ofensiva aérea norte-americana contra o 
grupo jihadista embaralhou a já caótica 
cena regional. No fim de julho, finalmente, 
os Estados Unidos celebraram a anunciada 
entrada da Turquia na luta contra o EI. 

O motivo oficial para a decisão turca 
foi um atentado jihadista que matou 32 
pessoas em Suruc, cidade turca próxima 

à fronteira com a Síria. Tudo parecia 
indicar que, com a Turquia no campo 
de batalha, a coalização organizada 
pelos Estados Unidos assestaria golpes 
devastadores no inimigo. De um lado, a 
Turquia permitiu o uso da base aérea de 
Incirlik, próxima à fronteira síria, para 
os bombardeios norte-americanos. De 
outro, as próprias Forças Armadas tur-
cas desempenhariam papel fundamental 
nos ataques ao EI.

Todavia, quando os aviões turcos inicia-
ram seus ataques aéreos, ficou evidente que 
tinham objetivos bem distintos dos da coa-
lizão. Poucos bombardeios turcos miraram 
o EI. Em compensação, a Turquia realizou 
mais de 300 ações contra redutos do Partido 
dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no 
Iraque e das Unidades de Proteção Popular 
(YPG), as milícias dos curdos da Síria. Esses 
dois grupos, estreitamente aliados, têm sido 
os mais eficientes inimigos dos jihadistas. 

o nome do inimigo

As forças curdas, com apoio aéreo norte-
americano, assumiram o controle de boa 
parte da faixa de fronteira da Síria com a 
Turquia, impedindo avanços do EI.

Estados Unidos e Turquia identificam 
inimigos diferentes no complexo contexto 
da guerra civil síria. Para os norte-ameri-
canos, a principal ameaça é o EI – e as 
forças curdas funcionam como aliadas no 
combate aos jihadistas. Para o governo 
turco, pelo contrário, o inimigo crucial são 

as organizações armadas curdas, 
que sonham erguer um Estado 
curdo independente aprovei-
tando-se do caos imperante na 
região. O Curdistão almejado 
pelo PKK abrangeria expressivas 
áreas do leste e sudeste da Tur-
quia, habitadas majoritariamente 
por curdos [veja o mapa].

Um dos valores basilares da 
Turquia moderna é a unidade 
nacional. Hoje, na fronteira 
turbulenta com a Síria, o governo 
turco de Recep Erdogan retoma 
a estratégia, utilizada por líderes 
turcos várias vezes desde o fim 
do Império Otomano, de agitar 
o espectro do inimigo externo 
para aguçar o nacionalismo tur-
co. O conflito entre a Turquia e 
os separatistas curdos arrasta-se 
há mais de 30 anos e já vitimou 
cerca de 40 mil pessoas. Um pro-
cesso de paz entre as duas partes, 
iniciado apenas dois anos atrás, 
entrou em colapso agora. Ponto 
para os jihadistas do EI.

Sob controle ou influência do Estado Islâmico

Região de maioria curda

Zona sob domínio dos curdos (YPG**)
Área de bombardeio pelo acordo EUA-Turquia

T U R Q U I A

IRÃ

IRAQUE

SÍRIA

Uma fronteira em pé de guerra

Bombardeios turcos contra o PKK*

* Partido dos
    Trabalhadores
   do Curdistão

** Unidades de
     Proteção
     Popular

Fonte: adaptado da revista Veja, 18 ago. 2015.

TURQUIA

SÍRIA

IRÃ

IRAQUE
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Zaatari, na Jordânia, é o maior campo de refugiados 
do Oriente Médio. Nele, vivem cerca de 85 mil refu-

giados sírios. O campo completou três anos em julho, em 
meio à notícia de que o Programa Mundial de Alimentação 
da Organização das Nações Unidas (ONU) reduziria a 
ajuda humanitária durante o mês de agosto. 

No total, são mais de 630 mil sírios vivendo como 
refugiados na Jordânia, uma geração de exilados em rota 
de fuga da insana guerra civil que começou em 2011, já 
matou mais de 215 mil pessoas, fez com que 7 milhões de 
pessoas abandonassem suas casas e provocou um êxodo de 
4 milhões que saíram do país. Muitos dos refugiados sírios 
tentam a sorte nos países vizinhos e grande parte sonha 
com a Europa. Mas a maioria fica pelo caminho.

Mais de meio milhão de sírios são considerados refu-
giados urbanos na Jordânia, pois tentam sobreviver em 
diversas cidades do país com dinheiro e alimentos doados 
pela ONU. Desse contingente, 86% vivem abaixo da linha 
oficial de pobreza jordaniana – ou seja, US$ 95 mensais 
por pessoa. Somente uma minoria dos refugiados vive em 
campos: além de Zaatari, já com capacidade máxima, 20 
mil abrigam-se no recém-criado campo de Azraq, que 
poderá receber até 130 mil pessoas.

A Síria está no centro dos conflitos entrelaçados do 
Oriente Médio, que provocam, na expressão da ONU, 
“a situação mais importante de emergência humanitária 
de nossa era”. Zaatari fica a dez quilômetros da cidade de 
Mafraq, fundada no século IV, situada próxima das fron-
teiras com Síria, Iraque, Arábia Saudita, Líbano e Israel. 
O campo imenso converteu-se, de fato, na nona maior 
cidade da Jordânia, uma vez que as tendas que abrigavam 
os primeiros refugiados foram substituídas por abrigos 
pré-fabricados. Ele funciona como prova material de que 
a comunidade internacional falhou catastroficamente no 
imperativo de mediar um acordo de paz da Síria. 

Zaatari é, ainda, um alerta para a necessidade de as 
autoridades internacionais encararem o êxodo sírio de 
forma frontal, não somente como uma questão emer-
gencial, mas como um problema complexo que exige 
soluções abrangentes. O êxodo sírio para a Jordânia e a 
imigração ilegal que chega à Europa pelo Mediterrâneo 
evidenciam o mesmo problema: a inépcia da comunidade 
internacional. 

A incapacidade da União Europeia em lidar com a 
tragédia que se desenrola desde 2008 transforma o antigo 
Mare Nostrum romano num imenso “cemitério líquido”. 
No primeiro trimestre de 2015 foram detidos mais de 
65 mil refugiados sírios que tentavam entrar na Europa. 
Contudo, a burocracia europeia continua a tratar o êxodo 

A educação para os refugiados deveria estar entre as 
principais medidas de auxílio à população deslocada. 
A jovem Malala Yousafzai, mundialmente conhecida, a 
pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz por 
sua luta pelo direito à educação, visitou nos últimos meses 
os campos de Zaatari e de Azraq. 

Malala é uma ativista paquistanesa que nasceu em 
1997, no Vale do Swat. Iniciou sua campanha pelo direito 
das meninas à educação aos dez anos. Em 2011 recebeu 
o primeiro Prêmio Nacional da Paz do Paquistão por sua 
coragem. Em outubro de 2012, numa tentativa de assassi-
nato do Talibã, foi baleada na cabeça dentro de um ônibus 
escolar. Ela recebeu o Nobel da Paz em 2014 e atualmente 
vive em Birmingham, na Inglaterra.

Por meio de sua fundação, Malala apoia projetos de edu-
cação nos campos de refugiados sírios da Jordânia. No Líbano, 
onde vivem 1,2 milhão de refugiados sírios, entre os quais 500 
mil crianças em idade escolar, ela construiu uma escola no Vale 
de Beqaa. Na sua visita ao campo de Azraq, Malala qualificou 
como “mesquinhos” os líderes mundiais. Para incentivar os 
jovens refugiados a frequentarem a escola, visitou o campo ao 
lado da refugiada síria e ativista Mezon Almellehan, de 17 anos. 
Almellehan lidera uma campanha pela educação das mulheres 
e contra o trabalho e o casamento infantil.

da África e do Oriente Médio como uma contingência 
que pode ser resolvida com o acolhimento de algumas 
dezenas de milhares de refugiados e imigrantes econômi-
cos por ano. É como tentar resolver uma tragédia social 
complexa, como a miséria, oferecendo uma refeição 
diária aos que têm fome. 

A educação no campo de Zaatari é um dos problemas 
mais difíceis. Segundo dados da Agência das Nações 
Unidas para os Refugiados (Acnur), metade da popu-
lação do campo é composta por crianças que tiveram 
a educação formal interrompida pela guerra, e cerca de 
14 mil crianças não frequentam a escola. Aproximada-
mente 10 mil jovens, na faixa dos 19 aos 24 anos, têm 
necessidade de treinamento técnico profissional e, assim 
como a população adulta, precisam de oportunidades 
de emprego. Perto de 500 jovens refugiados do campo 
estavam matriculados em universidades na Síria, mas 
somente 160 concluíram os estudos.

em zAAtAri, sírios vivem trAgédiA cotidiAnA

oriEntE médio

O campo de refugiados que se transformou numa das maiores cidades da Jordânia é uma 
das provas do fracasso da comunidade internacional diante do colapso da Síria

renato mendes é jornalista

renato mendes
Especial para Mundo

para saber mais:

● Eu sou Malala, de Malala Yousafzai e Christina Lamb. São Paulo, Companhia das Letras, 2013.
● He named me Malala, documentário sobre a história de Malala, de Davis Guggenheim, EUA, 2015. 
● Salam Neighbor, documentário sobre o campo de Zaatari, de Zach Ingrasci e Chris Temple, EUA/

Jordânia, 2015.

©
 O

N
U

/U
N

R
W

A

Cerca de 4 milhões de sírios foram expulsos de seu país pela guerra civil; destes, 630 mil vivem na 
vizinha Jordânia, dos quais 85 mil estão no campo de Zaatari, o maior do Oriente Médio
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Até o fim de 2015, a população brasileira atingirá 
a marca de 205 milhões de habitantes. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ela 
continuará a crescer até 2042, atingindo a cifra de 228 
milhões, passando a diminuir a partir daí. As projeções 
indicam, para 2060, um contingente de 218,3 milhões, 
patamar demográfico praticamente idêntico ao de 2025 
[veja o gráfico 1]. A curva da transição demográfica tem 
profundos impactos para a Previdência Social.

As grandes transformações demográficas experimenta-
das pelo Brasil nas últimas décadas resultaram da combi-
nação de um conjunto de mudanças nas condições de vida 
e nos hábitos da população. O aumento da proporção de 
idosos reflete um envelhecimento demográfico, e a forte 
redução da taxa de mortalidade infantil evidencia genera-
lizadas melhorias médico-sanitárias [veja o gráfico 2].

A abertura do mercado de trabalho para as mulheres, 
o aumento da escolaridade, sobretudo da população fe-
minina, o uso de métodos anticonceptivos e os progressos 
no saneamento básico são fatores que, em conjunto, redu-
ziram de maneira expressiva tanto a mortalidade infantil 
quanto a fecundidade. A redução da taxa de fecundidade, 
observada desde meados da década de 1960, acentuou-se 
nos últimos anos e deverá se reduzir ainda mais.

O envelhecimento da população brasileira é um dos 
mais velozes do mundo e deverá ter continuidade ainda 
por muitos anos. A melhoria das condições médico-hos-
pitalares gera aumento expressivo da expectativa de vida. 
Atualmente, a esperança de vida dos brasileiros é de quase 
75 anos, devendo superar a marca dos 80 anos em 2050. 
Nesse contexto, o grupo etário dos idosos (mais de 60 
anos) conheceu expressivo aumento de sua participação 
no total da população. Em 2010, aproximou-se de 10% 
e deve triplicar até 2050 [veja o gráfico 3].

O Brasil ainda se beneficia de uma condição demo-
gráfica especial para o crescimento – o chamado “bônus 
demográfico”. Essa condição resulta da diferença muito 
positiva entre o contingente de população ativa e a par-
cela da população definida como dependente (a soma de 
jovens que não atingiram a idade de trabalho e idosos 
aposentados). Em 2000, para cada indivíduo com mais 
de 65 anos, existiam 12 pessoas em idade ativa. Mas essa 
“janela de oportunidades” começa a se estreitar e deverá 
se fechar no início da próxima década. Em 2050, para 
cada idoso haverá apenas três pessoas em idade ativa. O 
fenômeno ameaça a estabilidade das contas da Previdên-
cia Social e solicita profundas reformas no sistema de 
aposentadorias.

Em quase todo o mundo, os sistemas previdenciários 
funcionam pela solidariedade intergeracional. Isso sig-
nifica que a geração que atualmente trabalha financia a 
que já se aposentou e, no futuro, os trabalhadores atuais 
serão financiados por aqueles que chegarão ao mercado 
de trabalho. O envelhecimento demográfico, obviamente, 
rompe o equilíbrio dessa equação. A “solidariedade” entre 
os trabalhadores de hoje e os do futuro também será rom-
pida se a economia passar a crescer com menor oferta de 
empregos e a população ativa não aumentar, assim como 
na hipótese de parcela maior da população ativa passar a 
exercer atividades informais.

Desequilíbrios previdenciários podem ser 
ajustados de quatro formas. A primeira: elevar os 
valores das contribuições previdenciárias para os 
trabalhadores da ativa. A segunda: aumentar o 
tempo de contribuição e idade de aposentadoria. A 
terceira: reduzir os benefícios para os aposentados. 
Finalmente, existe a alternativa de algum tipo de 
combinação entre as três soluções anteriores. Em 
todos os casos, reformas previdenciárias provocam 
tensões sociais e políticas.

No Brasil, os beneficiários da Previdência 
Social são pouco mais de 30 milhões, divididos 
em dois grupos: o dos aposentados e o dos 
pensionistas. Os primeiros são cerca de dois 
terços dos beneficiários, dos quais pouco mais 
de metade encontra-se nessa condição por ter 
chegado à idade limite para a aposentadoria (65 
anos), enquanto os demais são os aposentados 
por invalidez ou por terem cumprido o tempo 
de contribuição (35 anos, para homens, e 30 para 
mulheres). O grupo dos pensionistas perfaz cerca 
de um terço dos beneficiários da Previdência. A 
maioria é composta por mulheres que recebem 
aposentadorias de seus maridos falecidos.

A idade limite para aposentadoria não está 
em descompasso com os padrões vigentes em 
diversos outros países. Todavia, o Brasil destoa 
da maioria por permitir brechas na legislação. O 
maior desequilíbrio está ligado ao regime espe-
cial de aposentadorias do funcionalismo público 
federal. Esse grupo representa menos de 5% 
dos aposentados, mas gera um déficit que, em 
2011, girava em torno de R$ 50 bilhões. Todos 
os demais juntos, ou seja, mais de 95% do total 
produzem déficit de R$ 42 bilhões. O sistema 
previdenciário do país é muito caro, apesar do 
predomínio da população relativamente jovem. 
Em termos de porcentagem do Produto Interno 
Bruto (PIB), o Brasil chega a gastar até o triplo 
de países com maior população idosa. 

As mudanças demográficas não alteram o 
perfil populacional de um país num curto espa-
ço de tempo. Mas, em 30 ou 40 anos, a soma de 
pequenas mudanças é enorme. Elas representam 
um enorme desafio para toda a sociedade, uma 
vez que  governantes e parlamentares costumam 
protelar decisões difíceis para não desagradar 

segmentos importantes da população.
A transição demográfica repercute fortemente sobre o 

sistema previdenciário, porque acarreta crescente participação 
do grupo com mais de 65 anos, especialmente o dos “superi-
dosos”, isto é, indivíduos com mais de 75 anos. Em 2050, o 
número de indivíduos em idade ativa deverá ser praticamente 
o mesmo que era em 2010. Sem reformas do sistema, o Brasil 
ficará velho antes de ficar rico o suficiente para assegurar os 
benefícios previdenciários previstos em lei. 

trAnsição demográFicA desequilibrA o sistemA previdenciário

Brasil

Envelhecimento da população, resultado da redução das taxas de natalidade e do aumento 
da expectativa de vida, tende a romper a “solidariedade intergeracional” que sustenta a 

Previdência Social
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o Fim de umA ilusão

Latina, muitos deles classificados anterior-
mente como “países em desenvolvimento”, 
uma expressão que tomou o lugar de 
outras, mais deprimentes, como “países 
subdesenvolvidos” ou “do Terceiro Mun-
do”. Nomes embutem teorias, ideologias 
e expectativas. A elevação de um grupo de 
“países em desenvolvimento” para “países 
emergentes” (entre eles, além dos Brics, 
Turquia, México, Coreia do Sul e Malásia) 
refletia as dimensões de suas economias e as 
elevadas taxas de crescimento apresentadas 
na primeira década do novo século. 

O motor dessa expansão encontrava-se 
na desabalada carreira da China à condição 
de potência econômica mundial. Empurra-
dos pelos ventos chineses, que valorizavam 
as commodities e dinamizavam o comércio 
global, os “emergentes” chegaram a 2007, 
véspera da eclosão da crise econômica mun-
dial, com um pico de 8,8% de crescimento 
do PIB, 6,4 pontos percentuais a mais que o 
dos países desenvolvidos [veja o gráfico 2].

Uma das consequências dessa expansão 
foi que a estrutura das exportações de al-
guns países emergentes (como, nitidamen-
te, Brasil e Rússia), que tendia a se inclinar 

a áfrica foi inundada por engenheiros chineses, a austrália elegeu um primeiro-ministro fluente em mandarim e 
mercados emergentes, da argentina à zâmbia, saborearam a valorização crescente de suas terras de cultivo e minas. 
o boom foi bafejado por um dólar depreciado, moeda na qual a maior parte dos recursos naturais É precificada. as 

engrenagens passaram, agora, a girar ao contrário. um dólar ressurgente martela os preços das commodities: muitas 
caíram, recentemente, abaixo dos níveis de uma dÉcada atrás. [...] a economia americana está se fortalecendo, mas [...] 

o impacto dessa recuperação É anulado pela redução da demanda na china, que ainda consome cerca de metade dos 
minÉrios metálicos do mundo, tais como o ferro, a bauxita e o zinco.

[the economist, “goodbye to all that”, 22 de agosto de 2015]

Os chamados países emergentes ex-
perimentam o que um documento 

do Institute of International Finance (IIF) 
define como uma “tempestade perfeita”: 
queda acentuada dos preços das com-
modities (produtos primários, de baixo 
valor agregado, como minérios, grãos e 
petróleo), comércio mundial em declínio 
e menor apetite – ou até aversão – dos 
investidores globais por esses mercados. 

Grande parte do baque sofrido pelos 
“emergentes” decorre do baixo desempenho 
econômico da China. A potência asiática 
crescerá “apenas” 6,8% em 2015, após dé-
cadas gloriosas de expansão média anual em 
torno de 10%. A situação se agravou com 
a recente desvalorização da moeda chinesa, 
o yuan, e pode ficar pior quando o Banco 
Central americano (FED) aumentar a taxa de 
juros nos Estados Unidos, ainda este ano. O 
Fundo Monetário Internacional (FMI) pro-
jeta crescimento de 4,3% dos “emergentes” 
em 2015, depois dos 4,6% em 2014. É o 
resultado mais fraco desde 2009, no auge da 
crise global, quando a expansão foi de 3,1%. 
Já as economias desenvolvidas crescerão 
2,4%, bem acima do 1,8% de 2014.

Embora o PIB dos “emergentes” conti-
nue crescendo a uma taxa quase duas vezes 
superior à dos países desenvolvidos, este é 
o segundo ano em que estes últimos serão 
os principais responsáveis pela expansão da 
economia mundial, estimada pelo Banco 
Mundial em 2,8% este ano. O índice mé-
dio de preços das commodities recuou, em 
2015, para valores menores que os de 2000 
[veja o gráfico 1]. Tudo indica que assiste-
se ao fim de um ciclo de forte expansão 
iniciado na alvorada do século XXI.

Trata-se de uma completa reversão 
das expectativas de pouco tempo atrás, 
quando economistas de diversos matizes 
ideológicos sustentavam que o crescimento 
dos países emergentes era tão sólido que 
estava se “desacoplando” das economias 
“decadentes” dos países avançados. Criou-
se, então, o mito da “convergência”, 
segundo o qual as economias emergentes 
alcançariam, em pouco tempo, o nível de 
renda dos países desenvolvidos. Os mais 
entusiasmados chegaram a preconizar, 
inclusive, que o mundo já estaria às portas 
de uma “nova ordem mundial” marcada 
pela dissolução da hegemonia dos Estados 
Unidos. As estrelas da anunciada “nova 
ordem” seriam os Brics (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul).  

Mas, afinal, quem são os “emergentes”? 
Trata-se de um grupo heterogêneo de 
países da Europa, Ásia, África e América 

para os manufaturados, 
voltou a ser dominada 
pelas commodities. “O que 
se chama de primarização 
é precisamente esse retor-
no a uma estrutura das 
exportações que privilegia 
cada vez mais a exportação 

de produtos primários, em detrimento de 
produtos industriais”, explica o economista 
francês Pierre Salama. 

A crise de 2008 começou nos Estados 
Unidos, mas suas consequências logo se 
espalharam por todo o mundo. Ou quase. 
A China resistia e continuava a se expandir, 
alimentando as exportações de produtos 
primários dos países emergentes. Parecia 
que estes passariam incólumes pelo tsunami, 
celebremente apelidado de “marolinha” no 
Brasil. De fato, a economia dos “emergentes” 
recuperou o fôlego depois do baque inicial de 
2008-2009. Em 2010, os países emergentes 
apresentaram crescimento de 8,2%, puxando 
a recuperação global, uma vez que a expansão 
dos desenvolvidos mal passava dos 2,6%. 

Mas, no fim, não era “marolinha”. A 
crise global acabou atingindo a China 
e seu modelo baseado na exportação 
de manufaturados e na importação de 
produtos primários. A potência asiática 
passou a apostar, então, na expansão do 
mercado interno, permitindo a valorização 
do yuan e implantando um programa de 
investimentos para incentivar o consumo. 
O resultado foi a redução da demanda e 
do preço das commodities, o que repercutiu 
sobre todos os “países emergentes”. A única 

certeza, agora, é que a China nunca mais 
crescerá no ritmo de antes.

O fim do ciclo de expansão dos 
“emergentes” gera ondas de choque nos 
sistemas políticos de diversos países [veja 
a matéria à pág. 7]. Além disso, desnuda 
a ilusão criada em torno da possibilidade 
de um crescimento sustentável calcado na 
“reprimarização” da economia. 

“Os preços das commodities subiram 
160% na década de 1970, e o número 
de países que estavam alcançando rapi-
damente o Ocidente aumentou para 28, 
comparativamente aos 22 de uma década 
qualquer”, escreveu Ruchir Sharma, do 
Morgan Stanley Investment Management. 
“Mas, nas décadas de 1980 e 1990, quando 
os preços das commodities estagnaram, o 
número de países em rápida convergência 
caiu para apenas 11.” Na década de 2000, 
os preços das commodities duplicaram e mais 
países alcançaram os desenvolvidos. Agora, 
a maioria voltou para a fila de trás.

Sharma argumenta que as economias 
puxadas por produtos primários, como as do 
Brasil e da Rússia, “tendem a se distanciar das 
desenvolvidas assim que os preços das com-
modities começam a cair”. Segundo o Banco 
Mundial, das 101 economias de renda média 
de 1960, apenas 13 se tornaram e ainda se 
conservam como de alta renda – entre elas, 
Coreia do Sul, Cingapura, Hong Kong, 
Espanha e Grécia. Não por acaso, as duas 
últimas são os elos mais fracos da corrente 
dos países desenvolvidos.

EConomia mundial

Pudong (distrito de Xangai) emergiu 
como centro financeiro chinês

Gráfico 2Gráfico 1
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A horA e A vez do líder

Winston Churchill chegou à chefia do governo britânico em maio de 1940, 
pela janela da emergência nacional, na moldura do humilhante fracasso da 

“política do apaziguamento” de seu antecessor Neville Chamberlain, e conduziu a 
Grã-Bretanha até o triunfo na Guerra Mundial. Contudo, encerrado o conflito, o 
herói saiu imediatamente de cena, após a derrota nas eleições de julho de 1945. Os 
povos votam com o bolso, exceto quando uma catástrofe política ameaça a nação. 

“É a economia, estúpido!”, escreveram os marqueteiros na sede da campanha 
presidencial do então candidato Bill Clinton, em 1992, para concentrar o foco dos 
ativistas. A economia explica a ascensão e estabilização de blocos de poder nacionalistas 
nos “países emergentes” nesse período durante o longo ciclo de crescimento dos anos 
2000. Com todas as suas diferenças, Vladimir Putin, Recep Erdogan, Lula da Silva, 
Hugo Chávez e os Kirchner são elementos de uma mesma paisagem geopolítica. 

A Rússia de Boris Yeltsin experimentou uma década inteira de intensa turbulência 
política, entre o desmantelamento da União Soviética, em 1991, e a ascensão de Putin 
à Presidência, em maio de 2000. Depois disso, porém, estabeleceu-se um sistema de 
poder estável e crescentemente autoritário, amparado nos serviços de inteligência e 
na subordinação do Judiciário, que acabaria batizado como “putinismo”. O segredo: 
o longo ciclo de alta dos preços do petróleo e do gás, que propiciou uma década de 
ganhos de renda para a população russa.

Na Turquia, Erdogan tornou-se primeiro-ministro em 2003, à frente de seu Par-
tido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), uma organização islâmica moderada. Dois 
anos antes, o país conhecera uma catastrófica crise financeira e ainda vivia à sombra de 
um abrandado autoritarismo militar. Navegando nas águas de um forte crescimento 

econômico puxado por investimentos estrangeiros, o líder carismático promoveu 
reformas constitucionais democratizantes, afastando os militares da política, para 
em seguida desenhar os contornos de seu próprio sistema semiautoritário.

O coronel Chávez foi eleito para a Presidência da Venezuela em 1998, após mais 
de uma década de crises econômicas e distúrbios sociais, empunhando a bandeira da 
“revolução bolivariana”. Seu regime, inicialmente nacionalista e antiamericano, logo 
adotou um programa estatista e anunciou a meta de construção de um “socialismo 
do século XXI”. Reeleito duas vezes, no embalo da alta dos preços do petróleo, o 
caudilho estendeu sua base popular por meio de vastos programas sociais, enquanto 
o regime chavista restringia o espaço da imprensa opositora, politizava as Forças 
Armadas e apertava as rédeas de controle sobre o Judiciário.

No Brasil, Lula assumiu a Presidência em 2003, no rastro das crises financeiras 
que marcaram o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. O líder petista 
cavalgou o boom das commodities e dos investimentos estrangeiros, ampliou programas 
sociais, articulou alianças com o alto empresariado e montou uma larga coalizão de 
poder que incluiu as elites políticas tradicionais. O ciclo de poder lulopetista atin-
girá 16 anos, mais que a “era Vargas”, entre 1930 e 1945, na hipótese de que Dilma 
Rousseff complete seu segundo mandato. 

O peronista argentino Néstor Kirchner tornou-se presidente em maio de 2003, 
quatro meses após a posse de Lula e menos de dois anos depois do colapso financeiro 
que derrubou o governo de Fernando de la Rúa. A rápida recuperação econômica 
conferiu-lhe elevada popularidade e garantiu a eleição de sua mulher, Cristina, nas 
eleições de 2007. Falecido em 2010, Néstor deixou como herança o “kirchnerismo”, 
um movimento político nacionalista, com traços leves de autoritarismo, cuja bandeira 
assegurou a reeleição de Cristina, em 2011.  

O sonho de potência acompanhou a trajetória de quatro dos cinco líderes desses 
países emergentes. Putin dedicou-se a recuperar o prestígio internacional da Rússia e 
projetou restaurar a “Grande Rússia” por meio da criação de uma União Euroasiática. 
A revolução ucraniana de 2014 frustrou esse projeto e deflagrou um perigoso con-
fronto indireto entre Moscou e o Ocidente. A “segunda Guerra Fria”, na expressão de 
alguns analistas, acirra o nacionalismo grão-russo e proporciona a Putin os pretextos 
para um enrijecimento político ainda maior de seu regime.

Erdogan, por sua vez, acalentou a esperança de converter a Turquia na principal 
potência do Oriente Médio. A guerra civil síria, porém, embaralhou o jogo geopo-
lítico regional, estabelecendo um confronto indireto entre a Turquia e o Irã. Mais 
recentemente, os sucessos militares dos curdos na guerra contra o Estado Islâmico 
provocaram a retomada das operações bélicas turcas contra os separatistas curdos.

O “chavismo” venezuelano ambicionou exportar a “revolução bolivariana” para 
a América Latina, unindo os países da região contra os Estados Unidos. A partir de 
uma aliança com Cuba, Chávez organizou a Aliança Bolivariana para as Américas 
(Alba), na qual ingressaram Bolívia, Equador, Nicarágua e pequenas nações caribe-
nhas. O movimento bolivariano, contudo, sofreu os impactos devastadores da crise 
econômica venezuelana e da morte do caudilho, em 2013.

De seu lado, o lulopetismo conduziu uma política externa devotada a consolidar a 
posição do Brasil de liderança sul-americana. O Mercado Comum do Sul (Mercosul) 
ampliou-se com o ingresso da Venezuela e assumiu contornos de uma articulação 
geopolítica regional. O governo brasileiro empenhou-se na criação da União Sul-
Americana de Nações (Unasul), reivindicou um lugar de membro permanente no 
Conselho de Segurança da ONU e tentou mediar um acordo nuclear entre Irã e 
Estados Unidos. Contudo, desde o fim do segundo mandato de Lula, as ambições da 
“nova política externa brasileira” sofreram radical redução como reflexo das mudanças 
do cenário econômico e geopolítico global.

O encerramento do longo ciclo de crescimento coloca desafios à sobrevivência 
desses blocos de poder organizados nos países emergentes. O “putinismo” enfrenta a 
crise econômica apelando ao nacionalismo russo e às “ameaças externas”. Na mesma 
linha, Erdogan aposta suas fichas na coesão nacional contra o separatismo curdo. 
A sucessora de Lula tenta, apenas, desvencilhar-se do espectro do impeachment. A 
Venezuela caminha à beira do precipício do colapso econômico e de uma explosão 
social. Na Argentina, independentemente do vencedor, as eleições presidenciais de 
outubro assinalarão o fim do “kirchnerismo”.  
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Manifestações em 
Caracas (Venezuela), 

Buenos Aires 
(Argentina), São 
Paulo (Brasil) e 
outros centros 

latino-americanos 
refletem os impasses 

do modelo de 
crescimento 

econômico adotado 
pelos países da região 

durante a primeira 
década do século
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crescimento de todas as outras atividades que integram a 
esfera econômica, em particular a do trabalho.

Tentemos sintetizar essa ideia central. Em todo o 
mundo, o capital (isto é, o dinheiro em circulação nos 
bancos e nas bolsas; os grandes meios de produção, como 
as indústrias; a terra e os recursos naturais etc.) é muito 
concentrado nas mãos de poucas pessoas. Essa riqueza 
concentrada se traduz em renda para o capitalista, na 
forma juros bancários, dividendos financeiros, lucros 
comerciais e industriais, aluguéis etc. Sobra dinheiro ao 
capitalista para ampliar ainda mais os seus investimentos e 
acumular propriedades, o que faz com que sua renda tenda 
a aumentar cada vez mais. Como os capitalistas, eviden-
temente, não gastam tudo aquilo que ganham, o capital 
não é repassado aos trabalhadores mais pobres na cadeia 
do consumo: não gera mais empregos e nem qualquer 

piketty quer intervenção contrA A desiguAldAde

EConomia mundial

Explosão demográfica e degradação ambiental são 
duas tendências de longa duração, e a desigualdade 

da renda é a terceira. Trata-se de um antigo problema que 
novamente vem à tona. Estamos todos conscientes de que 
a desigualdade cresce na maioria dos países. Sete entre dez 
pessoas vivem em países onde a desigualdade cresceu nas 
últimas três décadas. Alguns números são assustadores – de 
acordo com a Oxfam [Comitê de Oxford de Combate à 
Fome], os 85 mais ricos do planeta somam uma fortuna 
equivalente à da metade mais pobre da população mundial. 
Nos Estados Unidos, o nível de desigualdade é o mesmo que 
existia antes da Grande Depressão, e o contingente dos mais 
ricos, formado por 1% da população, abocanhou 95% dos 
ganhos sobre a renda, enquanto 90% ficaram mais pobres. 
Na Índia, o número de bilionários foi multiplicado por 12 
em 15 anos, o suficiente para eliminar 
duas vezes o nível de pobreza absoluta 
naquele país.” 

A constatação da extrema de-
sigualdade de renda no mundo é 
de ninguém menos que Christine 
Lagarde, diretora do FMI, durante 
a Conferência do Capitalismo In-
clusivo, promovida pela tradicional 
família de banqueiros Rothschild, 
com a participação do príncipe bri-
tânico Charles e do ex-presidente 
dos Estados Unidos Bill Clinton, em 
maio de 2014. Deixando de lado o 
fato – de resto, altamente irônico – de 
que estavam reunidas na sala algumas 
das famílias a que Lagarde se referia, 
a equação 85 = 3,5 bilhões é absolutamente inviável: a 
criação da riqueza global beneficia apenas um número 
ínfimo de seres humanos (o tal 1% da população), ao 
passo que a maioria permanece atirada a uma situação 
de pobreza ou miséria absoluta.

O problema, para os economistas, é explicar como e 
por que se impôs essa lógica, e o que fazer, se possível, 
para alterar o seu curso, em benefício de um quadro mais 
equilibrado e sustentável no longo prazo. Uma das grandes 
tentativas recentes de explicação foi feita pelo economista 
francês Thomas Piketty, no livro O capital no século XXI, 
lançado na França no início de 2014 e depois traduzido 
para vários idiomas. Resultado de mais de duas décadas 
de pesquisas, conduzidas por uma grande equipe de ana-
listas liderada pelo próprio Piketty, o livro se tornou um 
sucesso instantâneo, apesar das dificuldades inerentes ao 
tema e de seu tamanho (a edição francesa tem mais de mil 
páginas). A maior parte do livro é bastante árida, repleta 
de estatísticas minuciosas e importantes, que abarcam 
os últimos dois séculos de história do capitalismo. Mas 
o que mais chamou atenção da crítica e dos leitores em 
geral é a tese central, apresentada em algumas dezenas de 
páginas: a ideia de que a desigualdade cresce porque a 
taxa de crescimento do capital é maior do que a taxa do 

outro benefício. Os pobres, jogados a uma 
situação social sem perspectivas (baixo nível 
de escolaridade, sistemas públicos precários 
de saúde e saneamento básico etc.), tendem 
a estagnar socialmente. 

Numa fórmula sintética: os mecanismos 
de acumulação são fortes, mas os mecanis-
mos de redistribuição são fracos. O  ciclo 
se repete, de forma cada vez mais ampliada, 
e tende a gerar situações extremas, como a 
descrita por Lagarde, se não houver algum 
tipo de intervenção reguladora do Estado 
na economia. Uma ilustração aparece na 
evolução da distribuição da renda nacional 
nos Estados Unidos. As políticas sociais 
deflagradas durante a Grande Depressão 
e ampliadas no pós-guerra reduziram a 

desigualdade de renda. Contudo, a desigualdade voltou a 
crescer desde a década de 1980, com a retração dos meca-
nismos reguladores provocada por políticas ultraliberais, 
até atingir níveis semelhantes aos do final da década de 
1920 [veja o gráfico].

Para Piketty, a “chave”, portanto, seria o uso adequado 
dos mecanismos reguladores da economia. Não por acaso, 
o economista francês é uma fonte de inspiração para mo-
vimentos anticapitalistas e críticos da globalização, como o 
grego Syriza e o espanhol Podemos. Foi também assessor de 
economia do Partido Socialista Francês e chegou a participar 
do governo de François Hollande. Suas ideias vão na direção 
oposta às propostas pelo economista liberal norte-americano 
Milton Friedman, da Escola de Chicago, e adotadas pela 
ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que abo-
minava a ideia de qualquer tipo de intervenção reguladora 
na economia. Na perspectiva liberal, o mercado deve se 
autorregular, sem nenhum tipo de ingerência externa.

Apesar de o título de seu livro fazer menção explícita 
a Karl Marx, autor de O capital, Pikkety não é marxista. 
O problema central, para ele, é o da distribuição da ren-
da, e não o da exploração do trabalho pelo capital, tese 
fundamental na obra de Marx. Isso coloca o autor francês 
muito mais no campo do economista britânico John May-
nard Keynes. Se o seu livro fez tanto sucesso, a ponto de 
torná-lo um pop star global, isso se deve a uma razão cir-
cunstancial: a perplexidade provocada pela crise mundial 
iniciada em 2008 e até hoje não superada. Outra razão, 
mais de fundo, é a extensão monumental do trabalho de 
pesquisa da equipe de Piketty. Mesmo seus críticos mais 
severos reconhecem que os dados estatísticos, recolhidos 
com grande rigor e minúcia, sobre o funcionamento da 
economia mundial a partir do século XIX são uma fonte 
extremamente preciosa de informação e, certamente, 
darão impulso a vários outros trabalhos de pesquisa e 
alimentarão novas polêmicas. 

Enquanto isso, ao que parece, a desigualdade cresce 
sem parar.

Economista cria modelo para explicar como as 85 famílias mais ricas do mundo acumulam uma fortuna equivalente à da metade da 
população mais pobre – e propõe mecanismos reguladores como solução

“
Parcela da renda total apropriada pelos

10% mais ricos nos EUA

25%

30%

50%

35%

40%

45%

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
Fonte:Thomas Piketty, O capital no século XXI

2000 2010
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Para o autor francês, referência para 
movimentos como o espanhol Podemos e o 
grego Syriza, apenas o uso de mecanismos 
reguladores da economia pelo Estado pode 

evitar o colapso de um sistema que, cada vez 
mais, concentra a riqueza nas mãos de um 

número reduzido de capitalistas
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continente asiático, a densa teia de intercâmbios econô-
micos coexiste com profundas rivalidades geopolíticas. As 
tensões aprofundaram-se nos últimos anos, em virtude da 
modernização da Marinha chinesa e das disputas entre 
Pequim e seus vizinhos pelo controle de zonas oceânicas 
e arquipélagos nos mares da China Oriental e Meridional 
[reveja Mundo 4, de agosto, à pág. 10]. Washington 
aproveita-se dessas tensões para selar acordos militares com 
as nações asiáticas da orla marítima chinesa.

Num ensaio publicado poucos anos atrás, Hugh Whi-
te, um alto funcionário australiano de Defesa, descreveu 
uma conversa com colegas norte-americanos. “Eu coloquei 
a seguinte pergunta a eles: ‘Vocês acham que os Estados 
Unidos devem tratar a China como potência igual caso 
seu poderio se torne equivalente ao norte-americano?’. A 
resposta foi, invariavelmente, um ‘não’. Então, pergun-
tei: ‘Vocês acham que, nessa hipótese, a China admitirá 
algo menos que ser tratada como uma potência igual?’ A 
resposta a isso foi, igualmente, um ‘não’. Aí, perguntei: 
‘Então, como os Estados Unidos e a China se tratarão?’ 
Geralmente, como resposta, recebi apenas um menear de 
cabeça.” De fato, a inevitável rivalidade entre os Estados 
Unidos e a China será uma marca decisiva das relações 
internacionais no século XXI.

A Guerra Fria não serve como precedente para inter-
pretar a rivalidade global sino-americana. A China não 
se parece com a antiga União Soviética, porque não tem 
interesse em exportar uma ideologia e, principalmente, 
porque sua prosperidade depende da integração de seu 
mercado à economia mundial. Estados Unidos e China 

Em 29 de junho, o evento recebeu cobertura tímida, 
quase restrita aos veículos de negócios. Naquele dia, 

o Congresso norte-americano concedeu a Barack Obama 
a Trade Promotion Authority (TPA): a autorização para 
negociar um tratado comercial que não será emendado 
pelos parlamentares, mas aprovado ou rejeitado em bloco. 
Um mês depois, com a autorização no bolso, os Estados 
Unidos hospedaram, no Havaí, o encontro ministerial da 
Parceria Transpacífica (TPP), um projeto de acordo de 
comércio e investimentos que envolve, oficialmente, 13 
países [veja o mapa]. 

A TPP é uma iniciativa formalmente econômica – e 
as dificuldades para a conclusão do ambicioso acordo se 
devem a divergências em torno das normas de proteção 
de propriedade intelectual e patentes, além de diferenças 
sobre regras de proteção de investimentos estrangeiros. 
Contudo, a TPP é, sobretudo, um elemento crucial na 
nova estratégia norte-americana para a Ásia e o Pacífico. 
O “giro estratégico para a Ásia” anunciado pelo governo 
Obama destina-se a contrabalançar o poderio chinês por 
meio de uma série de acordos de cooperação política, mili-
tar e econômica. É nessa moldura que deve ser examinado 
o macrobloco de comércio e investimentos.

Os 13 países já engajados podem ser divididos em qua-
tro grupos. O primeiro é formado pelos Estados Unidos e 
seus vizinhos do Acordo de Livre-Comércio da América do 
Norte (Nafta): Canadá e México. O segundo, por Chile e 
Peru, países sul-americanos com acordos bilaterais de co-
mércio com os Estados Unidos. A Colômbia já anunciou 
interesse em se juntar às negociações. O terceiro grupo 
constituiu-se dos dois aliados tradicionais de Washington 
na Oceania: Austrália e Nova Zelândia. O quarto, por 
nações asiáticas interessadas na contenção geopolítica da 
China: Japão, Coreia do Sul, Cingapura, Malásia, Brunei 
e Vietnã. Além deles, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Laos 
e Camboja podem aderir ao projeto.

Ninguém rejeitou explicitamente a participação da 
China nas negociações. Contudo, a natureza do acordo, 
com suas múltiplas regras sobre patentes e investimentos, 
funciona como barreira quase intransponível ao ingresso 
da grande potência asiática, cuja economia permanece 
largamente controlada pelo Estado. 

Washington tem sólidos tratados militares com Ja-
pão, Coreia do Sul, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia 
(além, obviamente, do Canadá, que faz parte da Otan). 
No seu “giro estratégico para a Ásia”, o governo Obama 
negociou novos tratados de cooperação militar com Ma-
lásia, Tailândia, Indonésia e, inclusive, Vietnã, inimigo na 
guerra traumática que se desenrolou entre 1960 e 1975. 
O fundamento desses tratados é o temor provocado pela 
ascensão chinesa à condição de potência mundial.

A China está no alto da lista de parceiros comerciais 
e de investimentos de praticamente todos os países que 
negociam a TPP. Entretanto, ao contrário da Europa, 
das Américas e mesmo da África, inexiste um organismo 
geral de segurança coletiva na Ásia. Isso significa que, no 

são, certamente, rivais geopolíticos – mas, ao mesmo 
tempo, são parceiros nos campos do comércio, dos inves-
timentos e das finanças. A transição econômica em curso 
na China, baseada no aumento do consumo interno, tende 
a ampliar ainda mais o interesse das grandes empresas 
norte-americanas pelo mercado chinês. 

A antiga União Soviética não ajuda a entender a China 
atual, mas o Japão também não. Ao contrário do Japão, 
a China não estabeleceu uma aliança militar com os 
Estados Unidos e nutre vastas ambições geopolíticas. De 
fato, a rivalidade tradicional entre China e Japão é um dos 
pilares centrais da nova estratégia norte-americana para 
a Ásia e o Pacífico. Não por acaso, Washington estimula 
a modernização militar japonesa e uma reinterpretação 
constitucional que permitiria às Forças Armadas nipônicas 
operarem fora do casulo estreito da autodefesa.

Ironicamente, um dos obstáculos mais importantes 
à TPP reside nas divergências comerciais entre Estados 
Unidos e Japão. Washington exige a abertura do mer-
cado japonês de alimentos, que é altamente protegido. 
Por outro lado, o Japão reivindica a abertura do mer-
cado de automóveis e autopeças do Nafta. Um acordo 
parcial sobre esses pontos foi alcançado em julho, 
no Havaí, em negociações bilaterais que provocaram 
alarme no México, um grande exportador de partes 
de automóveis para os Estados Unidos. Não será fácil 
concluir a TPP. Mas, como prova a união monetária 
europeia, muitas vezes os interesses econômicos se 
curvam aos imperativos geopolíticos.

pArceriA trAnspAcíFicA é contrAponto A poder chinês

EConomia mundial

Por razões estratégicas, os Estados Unidos pressionam por um acordo de comércio e investimentos com os países da Ásia e do Pacífico

Países componentes da TPP

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

PERU

CHILE

JAPÃO

COREIA
DO SUL

VIETNÃ

CINGAPURA
AUSTRÁLIA

BRUNEI
MALÁSIA

NOVA ZELÂNDIA

OCEANO
PACÍFICO
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Uma “Primavera Cubana”, como o que aconteceu 
em paises árabes? Nova onda de manifestações em 

Cuba, sobretudo depois de hasteadas as bandeiras nas 
embaixadas em Washington e Havana, teria se inspirado 
nos protestos no Oriente Medio. É o que dizem analistas 
habituados a lidar com Cuba, com a ressalva de que a 
Primavera Árabe teve ganhos de democracia, embora 
muito escassos, praticamente restritos à Tunísia, enquanto 
a abertura cubana ainda não, mas com trepidações.

Há um possível complicador. Hugo Chávez, aliado 
preferencial, que faria 61 anos se ainda fosse vivo, deixou 
como herança no comando da Venezuela seu vice, Nicolás 
Maduro. Fez-se uma espécie de “chavismo com Maduro”, 
de punhos ainda mais duros, que se equlibra precariamente 
em meio ao colapso da economia venezuelana. Maduro 
repete vagamente que os desastres em seu país são obra 
de uma multifacetada “conspiração internacional”. Um 
acusado recente é o International Crisis Group, uma ONG 
com sede em Bruxelas que cometeu o “crime” de apontar 
a aproximação de uma crise humanitária na Venezuela

O nome anglófono da ONG serve para encorpar 
a acusação. O governo venezuelano nunca se cansa de 
gritar “imperialismo”. Já Cuba estende os tapetes para os 
investidores estrangeiros e encontra interessados em pisá-
los [veja o boxe]. Vídeos recentes, mostrando pequenas 
manifestações em Havana e no leste de Cuba, alcançaram 
Miami e foram colocados em redes sociais e retransmitidos 
por canais de televisão nos Estados Unidos. 

Grupos de manifestantes gritam “liberdade” – até 
serem levados por agentes do Estado. Em alguns desses 
vídeos aparecem multidões de cubanos olhando os protes-
tos, mas sem se juntar a eles. Aconteceram depois de um 
período de relativa calma e da libertação de diversos presos 
políticos com intermediação da Igreja católica.

Não é simples reformar Cuba. Durante 47 anos, Fidel 
Castro desenvolveu um tipo de liderança que se enraizou 
como cultura estatal. Ministros, executivos de empresas 
do Estado e até diretores de hospitais e escolas só perdem 
os cargos por morte, doença, erros administrativos cla-
morosos ou envolvimento em escândalos de corrupção. 
Militares dispõem de assentos cativos no Burô Político 
do Partido Comunista, o núcleo de poder na Ilha. Daí 
a importância do que disse Raúl Castro em 2011, em 
favor de mandatos com limitações de tempo. Ele mesmo 
prometeu afastar-se em 2018, após uma década no poder, 
quando terá 87 anos de idade. As declarações provocaram 
comoção. Falou-se até em fim da “era Castro”. 

Uma das desvantagens dos ativistas dissidentes cubanos 
encontra-se na circunstância de que operam com defi-
ciência tecnológica. A Ilha é uma das partes do mundo 
menos “conectadas”. A internet ainda é um privilégio para 
poucos e são raros os jovens que têm telefone celular, Más é 
preciso registrar o fato de que, mesmo entre os incontáveis 
cubanos que perderam a fé no regime castrista, muitos 
desconfiam dos dissidentes. A TV estatal se ocupa em mos-
trá-los em companhia de diplomatas dos Estados Unidos, 

em cubA, repressão estAtAl evitA violênciAs desenFreAdAs

amériCa latina

A reabertura da embaixada americana foi acompanhada por pequenas manifestações 
de protesto. Mas o regime castrista conserva o controle social por meio da “guerra da 

informação” e de uma branda repressão cotidiana

qualifica-os como “contrarrevolucionários mercenários” 
ou simplesmente “oportunistas”. Isso tem peso, pois a 
versão do outro lado não chega ao grande público.
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da missa aos negócios
Todos os caminhos levam a Roma. Ou a Havana? Diz-se que o presidente de Cuba Raúl Castro, uma figura acostu-

mada a permanecer à sombra, sob a imensa copa de seu irmão, Fidel, está contente com seu novo estatuto de celebridade. 
Foram 50 minutos de audiência privada no Vaticano. Mas, na versão informal e um tanto galhofeira divulgada por Roma, 
o papa Francisco reconhece a dificuldade de converter militantes comunistas em católicos – uma tarefa talvez impossível, 
no caso do líder cubano. Mas, segundo Raúl tuitou com insistência, “prometi ir a missas, leio com satisfação todos as 
entrevistas e comentários do papa e, se ele continuar nesse rumo, volto à Igreja”. “Não estou brincando”, completou, sem 
deixar transparecer alguma ironia.

Na estadia em Roma, o presidente cubano procurou deixar claro que a Igreja católica terá mais liberdade em Cuba, já 
que atualmente opera sob severas restrições. Missas, por exemplo, só no interior das igrejas, nunca em campo aberto. As 
promessas de Raúl ficam sob observação e expectativa do que possa acontecer em setembro, quando o papa fará escala em 
Cuba, depois de visitar os Estados Unidos, onde discursará na Assembleia Geral da ONU e no Congresso.

Diplomacia frenética. Em Cuba, diante de um Raúl radiante, os tapetes se abriram para François Hollande, o primeiro 
presidente francês a visitar a Ilha desde que ela ficou independente da Espanha, em 1902, com ajuda militar dos Estados 
Unidos. Hollande encontrou-se com os dois Castros. Disse que conversou com um Fidel “fisicamente deteriorado, mas 
ativo mentalmente”. Levou com ele um grupo de empresários interessados em fazer negócios em Cuba. Na comitiva de 
negócios, estavam executivos da Air France, do Carrefour, da Orange e da France Telecom.

Já na comitiva governamental estavam cinco ministros, entre eles o das Relações Exteriores. Hollande fez coro a outros 
chefes de Estado e governo europeus que pedem o fim do embargo americano e prometeu que a França será “firme aliada 
na sensível liberalização da economia” em Cuba. Nos últimos seis meses, antes do presidente da França, estiveram em Cuba 
ministros do Exterior da Espanha e da Holanda e delegações governamentais da Itália e da Grã-Bretanha. 

O objetivo é evitar que o mais amplo mercado do Caribe “caia de novo em mãos dos Estados Unidos”, admitiu um 
diplomata europeu. No fundo, o embargo americano é uma ferramenta útil para os demais países, que chegam primeiro 
à Ilha em transição. (Newton Carlos)

O regime cubano prefere a “guerra de informação” 
e uma sistemática repressão moderada às violências de-
senfreadas. Promover o descrédito é uma arma muito 
utilizada. De acordo com as autoridades de Havana, 
existiriam nomes falsos nas relações de presos políticos 
apresentadas pela oposição. Não são usados métodos de 
repressão semelhantes aos do mundo árabe, onde ativistas 
são torturados, estuprados e assassinados. Yoani Sánchez, 
a mais célebre blogueira de Cuba, despacha milhares de 
informações de seu celular, inclusive sobre manifestações 
de protesto. Contudo, são bloqueados nos servidores da 
Ilha seu blog, Geração Y, e o jornal diário digital que 
coordena, 14ymedio.

Na “guerra de informação”, o segredo oficial ocupa 
lugar destacado. Avaliando um ano de existência do 
14ymedio, ela destaca que, entre os obstáculos mais im-
portantes para exercer o jornalismo em Cuba, encontra-
se a “falta de transparência” das instituições estatais. “A 
informação está militarizada e custodiada em Cuba”, de 
modo que “aqueles que a buscam são tidos, no mínimo, 
como espiões”.  

Repressão sistemática, mas cuidadosa. A Igreja católica, 
que teve um papel central na libertação de mais de uma 
centena de ativistas, divulgou um manifesto condenando a 
violência contra pessoas “sem defesa”. Mas Orlando Már-
quez, porta-voz da Igreja, declarou que o governo cubano 
também garantiu que “ninguém, em nível nacional, 
mandou que os manifestantes fossem atacados”. Na Ilha, 
a palavra oficial serve, essencialmente, para confundir.

Bandeira dos 
Estados Unidos 
é hasteada em 

Havana (Cuba) 
pela primeira vez 

em 54 anos

newton Carlos
Da Equipe de Colaboradores
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A República Cooperativa da Guia-
na, ou somente Guiana, é um dos 

países menos expressivos na América 
do Sul, seja em território, população ou 
peso econômico. Situado no Planalto 
das Guianas, região pouco conhecida e 
estudada no norte da América do Sul, 
esse país encontra-se numa encruzilhada 
geopolítica em decorrência de séculos de 
disputas territoriais com Venezuela, a 
oeste, e Suriname, a leste [veja o mapa 
1]. Muitas foram as reuniões diplomá-
ticas, e em alguns momentos ocorreram 
ações militares ostensivas por conta 
da defesa da integridade territorial da 
Guiana contra incursões da Venezuela 
ou do Suriname. 

As disputas territoriais decorrem de 
dificuldades técnicas e logísticas para 
se percorrer a densa mata amazônica, 
sobretudo entre os séculos XVII e XIX. 
Mas os problemas perduraram em boa 
parte do século XX, e após mais de 
quatro séculos as definições frontei-
riças até hoje não foram plenamente 
solucionadas. Isso tem gerado impasses 
geopolíticos, como a própria inserção 
efetiva da Guiana em mecanismos de 
integração regional. 

Por mais de três séculos, as disputas 
territoriais foram tratadas diretamente, 
mas sem sucesso, entre os países euro-
peus colonizadores da região das Guia-
nas – Holanda, Grã-Bretanha e França. 
Após a independência da Guiana, em 
1966, persistiram as disputas territoriais 
históricas, mesmo com a intermediação, 
já em momentos recentes, da ONU.

Das disputas geopolíticas, a mais rele-
vante em termos de dimensão territorial 
é a chamada “questão de Essequibo”, 
que representa a ameaça de uma perda 
territorial de mais da metade da Guiana 
para a Venezuela – ou cerca de 159,5 mil 
quilômetros quadrados do total de quase 
215 mil. A Venezuela sustenta sua reivin-
dicação pelo argumento de que o Rio Es-
sequibo forma uma fronteira natural com a 
Guiana, enquanto a “linha Schomburgk”, 
atual linha fronteiriça, não passa de um 
artifício colonial britânico [veja o mapa 
2]. Na vasta região contestada, além das 
robustas concentrações de petróleo, ouro, 
cobre, minério de ferro e níquel, encon-
tram-se jazidas suficientes para a produção 
comercial de diamante e manganês.

Como os limites territoriais são intercalados aos ma-
rítimos, a questão geopolítica se estende da Venezuela 
até o Suriname na Bacia da Guiana, região próxima de 
importantes zonas com potencial petrolífero no Caribe 
[veja o mapa 3]. Em toda essa área, grandes consórcios 
comerciais, como Exxon, Agip e Burlington, já realizaram 
perfurações com sucesso e aguardam os desdobramentos 
finais das disputas territoriais para atuarem de maneira 
mais intensiva na prospecção e exploração do petróleo. 
Em 2000, uma avaliação da United States Geological 
Survey estimou que o potencial da Bacia da Guiana é de 
15,2 bilhões de barris de petróleo. A estimativa sugere que 
se trata da segunda zona petrolífera mais importante do 
mundo ainda não explorada. 

Além da Venezuela, o Suriname também reivindica 
áreas marítimas e continentais que hoje fazem parte da 
Guiana. O Suriname almeja, no mar, uma área de 31,6 
mil quilômetros quadrados por meio da mudança da linha 
divisória na plataforma continental entre ambos, de 33º 
para 10º leste [reveja o mapa 2]. Em 2004, tendo em 
vista a falta de progresso nas negociações diplomáticas 
realizadas sem intermediação, a Guiana solicitou à ONU 
o início de um processo de arbitragem, o que gerou um 
resultado não contestado por nenhum dos países. Não 
existe ainda, porém, um acordo definitivo. 

A disputa em terra tem como foco o sul da Guiana, 
numa área conhecida como Triângulo do Novo Rio 
(TNR). Com extensão de aproximadamente 6 mil qui-
lômetros quadrados, o TNR abriga recursos minerais em 
abundância, notadamente bauxita, havendo também a 
possibilidade de ouro e diamante. Atualmente, o Suriname 
não atua de maneira ostensiva na questão do TNR, embora 
apresente a área como sendo de sua posse em diversos 
documentos públicos.

No médio prazo, descortinam-se três cenários 
para a encruzilhada geopolítica na qual a Guiana se 
encontra. O primeiro é a permanência dos impasses, 
sem nenhuma resolução mas, também, sem incursões 
militares nas áreas disputadas. O segundo é que, apro-
veitando-se da fragilidade econômica da Guiana, que 
é o país mais pobre da América do Sul, a Venezuela 
e o Suriname decidam por uma escalada de tensões, 
estendendo gradualmente sua presença nas áreas em 
disputa, o que poderia degenerar em confrontações 
militares. O terceiro, e mais positivo dos cenários, é 
a cooperação diplomática entre os três Estados para 
encontrar traçados fronteiriços definitivos.

O cenário mais positivo não é, contudo, o mais pro-
vável, principalmente no casos das disputas marítimas. 
As antigas disputas de fronteira, acirradas pelas pressões 
das grandes companhias de petróleo para a exploração da 
Bacia da Guiana, provocam impasses insustentáveis   em 
longo prazo.

A guiAnA numA encruzilhAdA geopolíticA

amériCa latina

Antigas disputas territoriais entre a Guiana, a Venezuela e o Suriname são reativadas por 
interesses ligados à exploração de petróleo e minérios

Gutemberg de Vilhena silva
Especial para Mundo

Gutemberg de Vilhena silva é professor de Geografia 
Política na Universidade Federal do Amapá
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O Império Romano criou o “Medi-
terrâneo”. O mar imenso e fechado 

era uma realidade para os povos que vi-
viam às suas margens desde a Pré-História, 
mas em geral navegava-se apenas por uma 
parte dele. Vem daí os pequenos “mares” 
do Mediterrâneo: Egeu, Adriático, Tir-
reno, Jônico etc. Poucos o atravessaram 
em toda a sua extensão, sendo os fenícios 
os mais antigos a fazê-lo; eles saíram do 
atual Líbano e fundaram colônias até a 
Espanha. Entretanto, somente os romanos 
detiveram o controle sobre todas as rotas 
de navegação que atravessavam aquele 
continente líquido, conseguindo unir 
as terras ao seu redor sob um só poder, 
uma só lei. Seu nome vem de Roma, do 
latim: “mar entre terras”, o que, no caso 
de Roma, era o “meio” dos territórios 
dominados pelo império, entre a Europa 
e o norte da África. 

Na Idade Média a unidade deu 
lugar ao caos decorrente das invasões 
bárbaras. Depois, como fator mais per-
manente, o caos aprofundou-se com o 
surgimento do Império Islâmico, cuja 
expansão pelo norte da África e pela 
Península Ibérica levou à luta pelo controle 
sobre o vasto mar e, portanto, sobre as ilhas 
do Mediterrâneo. 

A resistência à conquista muçulmana 
foi encabeçada pela Igreja Católica, en-
quanto ela mesma lutava pela cristianiza-
ção da Europa feudal. Os papas concediam 
terras a nobres dispostos a povoar e comba-
ter o avanço dos “infiéis” nas ilhas e áreas 
costeiras, ou criavam mosteiros em pontos 
estratégicos. Em todos os lugares por onde 
passei, constatei as marcas dessa história: 
a chegada de uma ordem religiosa – cujos 
edifícios sempre se destacam na paisagem, 
especialmente por seus campanários – sina-
lizava um impulso efetivo do papado para 
que aquela comunidade crescesse.

No cotidiano medieval, pequenos 
povoados, habitados por dezenas ou cen-
tenas de pessoas, tentavam sobreviver às 
invasões, saques, incêndios e violações de 
toda a ordem. Uma vez por outra a razzia 
era tal que a comunidade desaparecia. 
Num longo processo que podemos situar 
entre os séculos V e XVI, essas pequenas 
povoações aprenderam a resistir aos ata-
ques construindo poderosas muralhas para 
se protegerem e desenvolvendo estratégias 
de sobrevivência ao cerco inimigo.

grandes somas foram gastas na ampliação 
dos sistemas defensivos. As ilhas da Córsega 
e Sardenha, submetidas ao poder genovês, 
receberam um sistema de defesa baseado 
na construção de torres e fortins que ainda 
hoje pontuam todo o litoral. As fortificações 
cumpriam três funções: defender e vigiar os 
portos, sinalizar a costa para os navegadores 
e fornecer um sistema rápido de alerta para o 
caso de ataques, com fogos que eram acesos 
nos topos e podiam ser vistos de longe. 

No Adriático o domínio era de Veneza, 
com uma exceção importante:  Dubrovnik 
ou, como era conhecida na Idade Média, 
Ragusa. Essa cidade foi a única da região 
capaz de rivalizar com a República de São 
Marcos, pois suas poderosas muralhas con-
seguiam manter afastados os interessados 
em controlá-la (bizantinos, venezianos, 
húngaros, otomanos, austríacos). Dubrov-
nik foi fundada por sobreviventes de uma 
cidade romana arrasada pelos bárbaros. Em 
uma pequenina península onde passava um 
riacho, as primeiras casas subiram junto 
com as primeiras defesas. Com o tempo, 
cada margem do riacho foi ocupada por 
um povoado, até que o leito foi coberto 
para dar lugar ao Stradun, a rua mais larga 
da cidade, que leva do porto até a porta 
oposta e por onde eram escoadas as merca-
dorias que financiavam o poder da cidade. 
Do velho riacho sobrou uma imensa fonte 
de geladíssima água que fazia a alegria dos 
turistas nesse verão tórrido de 38 °C. 

nAs FortAlezAs e cidAdelAs do mediterrâneo

Elaine senise Barbosa
Especial para Mundo

A cidadela de Bonifácio, na ponta sul 
da Ilha da Córsega, é um exemplo. No alto 
de uma falésia de 70 metros, que conta 
com um porto natural protegido, ergue-
se uma imponente muralha cercada por 
um grande fosso. As estruturas defensivas 
abrangem depósitos subterrâneos para o 
armazenamento de grãos, cuja estocagem 
só era viável porque a rocha calcária que 
forma a falésia mantém o ambiente seco 
e fresco, impedindo a deterioração dos 
alimentos. Um problema fundamental era 
a água, pois o rio que servia à cidade podia 
ser bloqueado em caso de sítio. Em frente 
à igreja mais antiga da cidade e ao lado da 
casa dos antigos magistrados existe no sub-
solo uma cisterna para armazenar a água 
da chuva, captada por pequenos arcos que 
ligam as paredes da igreja às construções 
vizinhas. Mas nada se compara à Escadaria 
do Rei de Aragão: 187 degraus em 45 graus 
de inclinação cortando a falésia. Segundo 
a lenda, a escadaria foi construída durante 
uma noite pelos soldados do rei de Aragão 
quando havia um sítio mouro à cidade no 
início do século XV. Os pesquisadores, 
porém, acreditam que ela seja mais antiga 
e tenha sido escavada por monges fran-
ciscanos com o intuito de alcançar uma 

fonte de água doce que fica em uma gruta 
ao nível do mar.

A cidade velha de Split, na Croácia, é 
um pouco diferente – e aí reside sua graça 
– porque se formou na área interna do pa-
lácio que o imperador romano Diocleciano 
(284-305) ergueu para viver seus últimos dias 
e ser enterrado. Sim: uma cidade medieval 
construída nos limites murados de um pa-
lácio romano! Construído num mármore 
branco que reflete intensamente a luz do 
verão, ao lado de um mar turquesa, o palácio 
era demarcado por muralhas simétricas. Seu 
coração era o peristilum (pátio) onde ficava 
o túmulo de Diocleciano. Uma grande cal-
çada voltada para o mar funcionava como 
ancoradouro para barcos, enquanto toda essa 
face do palácio dividia-se em dois andares: 
depósitos no subsolo, aposentos e jardins do 
imperador acima. Na Idade Média, quando 
a cidade cresceu, alguns salões do subsolo 
foram utilizados como depósitos de lixo, que 
a arqueologia moderna descobriu, restaurou 
e abriu à visitação pública.   

A ascensão marítimo-comercial de Gê-
nova e Veneza, na Baixa Idade Média, levou 
as duas cidades a conquistarem essas ilhas e 
cidades costeiras, pavimentando seu domínio 
sobre certas rotas de navegação. Graças a isso, 

Elaine senise Barbosa é historiadora e 
professora do Curso Intergraus,

em São Paulo
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Bonifácio, Córsega

Stradun, a principal rua 
de Dubrovnik, Croácia


