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Resumo
O comportamento dos Estados tem sido cada vez mais associado a elementos culturais. Autores de vertentes teóricas
diferentes, a exemplo de Edward Saide Qin Yaqing, entre outros, consideram que essa variável tem sido investigada de maneira
insuficiente. A hipótese de que a identidade interfere na estratégia dos Estados e na execução de políticas eficientes viabiliza: i)
verificar se fraturas domésticas inibem a evolução da cultura estratégica de um país; ii) analisar se isso interfere na articulação
política internacional; iii) e avaliar a necessidade de redefinição do conceito de cultura estratégica, considerando matrizes extraocidentais. Nesse cenário, combinando premissas das escolas construtivista e pós-colonialista das Relações Internacionais (RI)
com as ciências sociais em geral, busca-se verificar se fraturas sociais podem constranger o planejamento estatal e a atuação
externa a partir da revisão do conceito de cultura estratégica. Para tanto, por meio de abordagens pós-coloniais, como as de
Albert Memmi e Boaventura de Sousa Santos, avalia-se o pensamento sobre cultura estratégica analisado em Jack Snyder, Ken
Booth, Alastair Johnston, entre outros. Por último, com base na análise de Severino Cabral e Darc Costa sobre a formação
histórica do Brasil, procura-se averiguar, nesse contexto, a proposição de que o Brasil tem um potencial estratégico e
civilizatório ímpar (de convivencia harmônica entre vários povos, etnias e religiões), contudo, seu elevado grau de fraturas
sociais o impede de de construir uma identidade nacional mais clara, necessária para o planejamento estratégico e a
concomitante articulação internacional necessária para a consecução de seus objetos.
Palavras-chave: Brasil, Identidade, Cultura Estratégica.

Abstract
States' behavior has been increasingly associated with cultural elements. Scholars from different theoretical approaches, such as
Edward Said and Qin Yaqing, among others, consider that this variable has been insufficiently investigated. The hypothesis that
identity interferes in States' strategy and in the implementation of efficient policies makes feasible: i) verifying whether
domestic fractures inhibit the evolution of a country's strategic culture; ii) analyzing whether this hampers international political
articulation; iii) and evaluating the need to redefine the concept of strategic culture, considering extra-western matrices. In this
scenario, combining the premises of the constructivist and post-colonialist schools of International Relations (IR) with the social
sciences in general, we seek to verify how social fractures can constrain state planning and external action through the review of
strategic culture’s concept. For that, through post-colonial approaches, such as those of Albert Memmi and Boaventura de Sousa
Santos, the thought about strategic culture analyzed in Jack Snyder, Ken Booth, Alastair Johnston, among others, is evaluated.
Finally, based on the analysis of Severino Cabral and Darc Costa on the historical formation of Brazil, we seek to verify, in this
context, the proposition that Brazil has a unique strategic and civilizing potential (of harmonious coexistence among various
peoples, ethnicities and religions), but its high degree of social fractures prevents it from achieving ambitions and building a
clearer national identity, necessary for strategic planning and international articulation required in the search of the country’s
goals.
Keywords: Brazil, Identity, Estrategic Culture.
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Introdução

A

compreensão das alteridades é determinante
para o delineamento das prioridades do Estado.
Conhecer o potencial próprio, em relação ao
Outro, é válido não somente para aferir suas
próprias habilidades e planejar a consecução de
seus desígnios, mas também para interpretar e
compreender a cultura daqueles com os quais se
interage. Isso implica em aprimorar a capacidade
de analisar as dinâmicas da política internacional:
há que se ter consciência de si mesmo para que
se possam desenhar objetivos efetivamente
nacionais, que representem legitimamente a
sociedade. Caso contrário, o planejamento reflete
uma pseudo-vontade estatal, em que supostas
metas nacionais somente traduzem interesses de
grupos e, portanto, não sejam fiéis a um genuíno
interesse coletivo.
Interpretar as necessidades do Estado incorre em
conhecer o constructo ontológico de sua própria
identidade. A incorporação de especificidades
que representem os anseios da sociedade na
mais autêntica e legítima representação de si
contribui para estabelecer e consolidar metas e
objetivos consistentes. Esse caminho permite
alcançar unidade que resulte em uma política
externa coerente e efetiva, capaz de surtir efeitos
na consecução de seus objetivos. Isso requer
planejamento em nível de Estado, atento a um
núcleo duro de metas, ideias e valores que sejam
consolidados
por
intermédio
de
uma
coordenação eficaz, contínua e atualizada.
Tecidas estas breves considerações introdutórias,
cumpre destacar que o desenvolvimento deste
estudo deu-seem três etapas. Inicialmente,
éavaliado o arcabouço teórico em torno do
conceito de cultura estratégica, em meio a um
embate
epistemológico
nas
Relações
Internacionais (RI) que contesta a influência

exacerbada do pensamento ocidental nos
estudos internacionais. Em um segundo
momento, analisa-se de que maneira os
elementos identitários alteram ou contribuem
para a construção de uma cultura estratégica,
considerando fraturas sociaisque podem inibir o
interesse
nacional,
constrangendo
o
planejamento estatal e corrompendo os
interesses coletivos. Em um terceiro momento,
analisa-se de que maneira isso repercute no
Brasil, considerando uma interrelação entre, de
um lado, o potencial estratégico e civilizatório do
País, e, de outro lado, as imperfeições que afetam
a coesão social e que obstaculizam uma interação
lúcida do Brasil com o sistema interestatal no
sentido de limitar as ações do paísquantoàs
escolha de determinadas opções.
Cultura Estratégica
A cultura de um povo se conecta diretamente
com a sua identidade, entendida como o
conjunto de significados que os atores atribuem a
si próprios em relação aos outros. A maneira de
pensar, de fazer, de se comportar está
relacionada com a cultura e com a identidade e,
por isso, tem importância reconhecida nos
estudos de estratégia e de segurança. O papel
desses dois elementos - cultura e identidade considerados componentes basilares nos estudos
internacionais, tem sido percebido com
frequência por pesquisadores que se dedicam a
investigações sobre cultura estratégica (SCOBELL,
2008; JOHNSTON, 1995; BOOTH, 1979;
MARQUES, 2008). Contudo, antes mesmo dessa
crítica ganhar expressão nas Relações
Internacionais, a criação do conceito de cultura
estratégica já recebia atenção.
O trabalhos de Jack Snyder constituem elemento
basilar nesse sentido. No estudo "Soviet strategic
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culture: implications for limited nuclear
operations”, Snyder (1977) chega à conclusão de
que a cultura é uma importante variável no
comportamento dos povos e inaugura espaço
para se contestar a existência de um Homo
Strategicus Universalis: a percepção do que seja
estratégico poderá se alterar de acordo com
variações culturais, influenciando a compreensão
sobre as prioridades estratégicas.

ser eficazes contra a União Soviética, percebeu-se
a necessidade de se romper com o pensamento
em torno de uma suposta ̈
racionalidade
estratégica universal ̈ (SNYDER, 1990, p. 3). É
nesse contexto que Marques (2008, p.12)
defende que o elemento cultural precisa ser
incorporado nas análises estratégicas, para que
se possa compreender o eixo motivacional dos
outros povos.

Contudo, os que discordam desse argumento
alegam a existência de objetivos estáveis no
comportamento humano. Isso abre espaço para
um dissenso que se baseia em um padrão de
conduta comum, concebendo a existência da
mentalidade estratégica como um componente
universal. Carriço (2016, p. 61) lança luz sobre
esse embate, quando menciona que "Michael
Handel desvaloriza esta diferenciação estratégica
com base na cultura argumentando que ‘a
estratégia tem uma lógica e objetivos globais’
(i.e. homo strategicus universalis), colocando-se
no extremo oposto ao de Jack Snyder e Ken
Booth". Essa abordagem realça o eixo de
percepções conflitantes acerca de um deba-te
que demonstra um caminho aberto para se
refletir uma agenda que aprimora a percepção
dos estrategistas.

Esse núcleo de debates culturalistas vinha
evoluindo pari passu a outros focos de análise.
Se, de um lado, os estudos de Said (1996; 2011)
incitavam o surgimento de uma nova agenda de
pesquisa que tivesse em conta a diversidade de
um ecossistema cultural na Ásia, por outro lado,
é nesse contexto temporal que surgem outros
estudos para o desenvolvimento do conceito de
cultura estratégica. Entre outras formulações
teóricas relevantes, destaca-se Ken Booth (1979),
para quem a perspectiva racionalista e a
consequente ausência do elemento cultural
podem trazer problemas quando se realizam
análises teóricas sobre estratégia. Segundo o
autor:

As interpretações polarizadas apontam na
direção de um caminho que impulsiona um
frutífero debate, sobretudo quando se discute
um enfoque não-ocidental das Relações
Internacionais. Esse dissenso sobre a concepção
de cultura estratégica, que recebe reiterada
atenção no círculo acadêmico desde os anos
1970, coaduna-se com as críticas de Hoffmann
(1977) sobre a natureza euro-americana das RI e
de Qin (2018) sobre a necessidade de torná-la
mais representativa e abrangente. Entretanto, no
que se refere ao enfoque analítico de Snyder
(1977), embora o autor estivesse concentrado na
reflexão de estratégias americanas que pudessem

“Ultimately, strategy is a continuation of
philosophy with an admixture of firepower.
(…) Cultural distortions, like other
perceptual mechanisms, are important
because there is no clear dividing line
between image and reality: the reality of
our strategic world is inextricably
interconnected with our manner of
conceiving it” (BOOTH, 1979, p.9).
Essa percepção de que estratégia contempla
filosofia e poder de fogo como insumos
necessários faz da cultura um elemento
transformador da força motriz nas decisões
estatais. Nas palavras de Booth (1979), a
estratégia de um povo, portanto, está
condicionada à maneira com que ele concebe o
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mundo: a subjetividade de quem percebe a
realidade interfere no desenho da estratégia e na
maneira pela qual ela será materializada.
Distorções culturais nas análises estratégicas,
portanto, ampliam a distância entre imaginário e
realidade. Esse descolamento do real tem
associação com o conceito de etnocentrismo1,
que Booth (1979, p. 13) aponta como uma
fragilidade.
Nesse sentido, o impulso dos estudos
culturalistas se fortalece, de maneira sinergética,
com o crescimento da crítica em favor dos
estudos sobre culturas não ocidentais. De um
modo geral, há aqueles autores que reconhecem
a necessidade de expandir o pensamento não
ocidental nos estudos internacionais, o que
reverbera sobre os estudos estratégicos. Isso
perfaz um espectro analítico que ultrapassa o
horizonte Leste-Oeste ou Ocidente-Oriente, como
se pode observar em Acharya e Buzan (2010, p. 7)
quando apontam que:
“Strategic Studies is rooted in the tradition
of the Western way in warfare and its
classics: Clausewitz... Mahan... and a host of
responses to developments in Western
military technology (tanks, aircraft, nuclear
weapons etc.) (...) But here at least we have
some non-Western input with Mao Zedong
and Che Guevara acquiring status as writers
on guerrilla war, and Sun Tzu on strategic
thinking”.
Surge, assim, nesse contexto de expansão dos
estudos sobre cultura estratégica, algum espaço
para se compreender a mentalidade cultural de
1

O etnocentrismo refere-se tanto a sobrevalorização da
própria cultura frente às demais quantoa tendência a
observar o mundo por meio de uma perspectiva exclusiva
da cultura ou do povo a que pertence.

matrizes não ocidentais. O pensamento de
autores como Johnston (1996), Scobell (2005),
Twomey (2006), Carriço (2016), entre outros,
auxilia na re-flexão sobre os elementos que
influenciam os estrategistas, de acordo com a
mentalidade,
a
tradição,
os
aspectos
antropológicos e os psicológicos. Esses estudos
condenam o etnocentrismo, e a crítica recai
sobretudo na atenção insuficiente que as RI, de
maneira generalizada, prestam a fatores
culturais, ou seja, incide, sobretudo, sobre a
abordagem
racionalista
nos
estudos
internacionais.
Processo de (trans)formação do conceito de
cultura estratégica
A cultura exerce um efeito decisivo na
mentalidade coletiva de cada sociedade. As
decisões dos que interpretam os interesses
nacionais e definem os rumos dos países são
guiadas por meio do filtro exercido pela cultura,
que se transforma de maneira constante. Por
esse motivo, o conceito de cultura estratégica
deve ser contemplado em diálogo constante
entre a tradição e a vanguarda,considerando, por
um lado, os elementos de solidez que
caracterizam vínculos identitários e, por outro
lado, as particularidades do presente que se
acumulam a cada dia e que aperfeiçoam aquela
base acumulada previamente.
A literatura científica, em boa medida, tem-se
dedicado a pensar a cultura estratégica em uma
lógica estática e muitos autores que se debruçam
sobre a temática avaliam o conceito de cultura
estratégica desde um ponto de vista em formato
ceterisparibus, ou seja, tudo o mais constante.
Em termos analíticos, essa abordagem teóricometodológica pode constituir uma ferramenta
interessante, facilitando a segmentação de
elementos variáveis. Todavia, em uma
perspectiva mais próxima das dinâmicas que
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permeiam a realidade, a cultura interage
simultaneamente com um conjunto de valores no
momento em que o analista escreve. Por isso,
não se pode refletir desconsiderando a contínua
fluidez na transfiguração identitária.
É nesse contexto de intensa mudança
sociocultural que a sociedade se transforma de
maneira acelerada. Um amplo grupo de
características associadas a comportamento se
altera, moldando a maneira de o indivíduo
comportar-se singular e coletivamente, e
reagindo com base em novos pressupostos a cada
dia. Considerando a compressão espaço-tempo
que
é
característica
da
sociedade
2
contemporânea , a globalização, que é perversa
para muitos, forma tanto nichos de exclusão
quanto esgarçamento de disparidades junto a
espaços que favorecem poucos privilegiados. É
nesse contexto que o trabalho daqueles que
interpretam o conceito de cultura política passa
por intensa defasagem, já que as diferentes
dinâmicas por que passa a sociedade incorpora
novas características.
A isso se soma a fertilização cruzada dos
migrantes temporários e permanentes. O
fenômeno migratório interfere de maneira
contundente na (trans)formação sociopolítica e
cultural de um Esta-do, já que o migrante tende a
ser associado ora como ativo, haja vista a
pluralidade cultural que beneficia o receptor, ora
concebido com reticência, devido à fragilidade de
o Estado em lidar com componentes exógenos.

Nesse cenário, sejam viajantes ou vagabundos3,
independentemente do perfil dos que se
deslocam, o intercâmbio cultural entre os povos
gera novas percepções sobre o Eu e sobre o
Outro, resultando na necessidade de constante
análise sobre o potencial de alteração na cultura
estratégica do receptor.
Esse intercâmbio faz-se premente quando o
fenômeno da imigração torna-se um dos assuntos
mais relevantes na agenda dos países
desenvolvidos. Segundo Marshall (2018), a
grande nova polarização dos países Europeus se
define pela clivagem somewheres versus
anywheres: enquanto os primeiros se definem
em oposição às culturas estrangeiras e as
consideram uma ameaça a seus modos ancestrais
de vida, os segundos são cosmopolitas por
natureza, e só veem benefícios no amálgama de
culturas e valores que tendem a caracterizar as
grandes metrópoles contemporâneas.
Uma forma particular de observar a natureza
cambiante da cultura é olhar para dentro do
processo de formação das nações de um modo
geral. O questionamento perpassa os desafios
que a maior parte das sociedades desenvolvidas
enfrentarão no futuro próximo, frente a uma
declinante taxa de fertilidade e a umacarência
derecursos humanos, inseridos em suas
respectivas culturas. Isso possibilita verificar que
a formação nacional refere-se a um processo
incompleto e sujeito a novos amálgamas e
transformações, que igualmente alteram as
3

2

Para Milton Santos (2000), a redução do tempo e da
distância, de maneira progressiva e acelerada, é uma das
características da sociedade contemporânea. Contudo,
havendo poucas pessoas aptas para acessar os frutos dessa
globalização, ela tanto é tomada como fábula pela difícil
acessibilidade quanto incentiva circuitos de resistência,
como é o caso das lan houses em comunidades, em países
periféricos

Em Sygmunt Bauman (1999), o reconhecimento do
diferente perfil de migrantes mostra que a liberdade de
mover-se no espaço é restrita a um seleto grupo de
turistas. O deslocamento motivado pela expectativa de
sobrevivência muitas vezes é associado a vagabundagem ou
vadiagem, mostrando não somente a existência de
preconceitos difundidos de maneira ampla mas também
desconsideração da dignidade de pessoas que se deslocam
por necessidade ou por busca de melhores condições de
vida.
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características da Cultura Política e da Cultura
Estratégica do povo em questão.
Nesse contexto, é possível afirmar que, malgrado
suas
particularidades,
algumas
nações
compartilham com outras processos geohistóricos
suficientemente
similares.
Por
intermédio dessa dinâmica, acabam por sublinhar
determinadas características centrais que lhes
dão especificidades frente às demais nações e
regiões. Um exemplo notável disso pode ser
verificado por intermédio da observação atenta
às diferenças no processo de formação nacional
em estados europeus e latino-americanos.
Nos países engendrados em uma perspectiva póscolonial, o estado resulta de uma construção
artificial. Se,por um lado, em alguns países
europeus,a nação precede o Estado, no sentido
de que a formação estatal deu-se de maneira
lenta e gradual e firmou-se sobre um povo já
relativamente homogêneo, por outro lado, os
países que se originam de ex-colônias têm suas
trajetórias advindas de povos forçosamente
desestruturados. Isso é fundamental para lidar
com dilemas refletidos por Memmi (1977) e
Fanon (2008), os quais se dedicam a
compreender nexos de submissão e de
subalternidade. Em uma direção parecida,
Centeno (2002), no livro Blood and Debt: Warand
the Nation-State in Latin America(2002), expõe
como a narrativa clássica sobre a formaçãodos
Estados e da identidade europeia através da
guerra interestatal (Tilly, 1990; Parker, 1996)
dificilmente pode ser aplicada em outras regiões
do mundo, como na América Latina.
Nos estados europeus, em particular os do Norte,
conforme afirma Centeno (2002), a identidade
nacional emergiu à medida que se travavam
guerra contra seus Outros. Em meio a uma

dinâmica mais próxima da Itália4, nas regiões póscoloniais, o Estado foi herdado dos
administradores imperiais in totum, e, em
algumas regiões particulares, como a América
Latina, todo um sistema de Estados nasceu
simultaneamente (na década de 1820) sem que
os seus herdeiros tivessem capacidade
administrativa para integrar de forma eficiente os
novos e vastos territórios. Sob imagem e
semelhança de seus antecessores, os governantes
latino-americanos hoje perguntam: como lidar
com ameaças separatistas, guerra não
convencional, terrorismo?
É nesse contexto que, conforme verificado
previamente, a cultura estratégica segue
paripassu um constante processo de criação,
manifestando-se de maneira genuína em cada
núcleo social. Assim, enquanto na Europa
Ocidental o Estado nascente foi aos poucos
criando a sua identidade à medida que os
desafios geopolíticos o levavam a inúmeras
guerras de conquista e defesa, na América Latina,
os Estados nasceram sem grandes capacidades
para travar a guerra interestatal5, o que significou
que a guerra contra um "Outro muito diferente"
nunca teve grande importância na formação da
4

O registro histórico consolida o pensamento de Massimo
D'Azeglio, quando afirma "Abbiamo fatto l’Italia. Ora
sitratta di fare gli italiani”, ou seja, “Fizemos a Itália,
façamos os italianos”, pensamento analisado por Carter
(1996, p.545). Adotando análise igualmente crítica, Matos
(2017, p. 151) aponta que esse processo de identidade
nacional encontra-se incompleto, “como demonstram as
manifestações separatistas das diversas ligas nortenhas, os
desejos autonomistas da Sicília e da Sardenha e as
sistemáticas crises políticas, perturbando a vivência numa
comunidade nacional que se pretende fundada nos ideais
cívicos e democráticos"
5
A guerra interestatal foi tão rara no contexto sulamericano que em quaisquer dois ou três anos da história
recente morrem mais brasileiros vítimas de homicídio do
que todos os brasileiros que já morreram na história
enquanto
vítimas
de
guerras
interestatais
(aproximadamente 100 mil; ver Centeno (2002: cap. 2).
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consciência e do imaginário político das linhas
mestras do que poderia conformar as raízes de
uma cultura estratégica latino-americana.
Nesse processo, a violencia enseja verificação
pormenorizada. Há duas consequências diretas
deste cenário de muita violência interna e pouca
violência externa6. Em primeiro lugar, como
historicamente a guerra interestatal foi o
principal vetor de crescimento do Poder do
Estado - da sua capacidade de tributação, gasto,
financiamento e da sua capacidade de
penetração infraestrutural da sociedade (Mann,
1986; Fiori, 2014) - as relativamente poucas
guerras totais que a América do Sul viveu7
significaram que o perfil adotado por Estados sulamericanos, de modo geral, nunca desenvolveu a
mesma penetração social e tributária que os seus
contemporâneos Europeus8.
Em segundo lugar, a relativa falta de guerras de
destruição externa no nosso subcontinente
conteve a construção histórica de rivalidades
culturais e/ou étnicas entre vizinhos. Isso pode
ser verificado, por exemplo, em contextos
diferentes: enquanto em lugares de habitação
mais precoce como a Ásia, Europa e o Oriente
Médio há vários binômios de países que são
eternos rivais e que carregam feridas muito
profundas em relação uns aos outros - China e
Japão; países árabes e Israel; Irã e Iraque; Bósnios
6

Para análise quantitativa, ver Centeno (2002).
7
A Guerra do Paraguai foi uma notável exceção.
8
O historiador econômico Walter Scheidel (2017) verifica
que, desde pelo menos as Guerras Napoleônicas, não
houve nenhum outro fator mais forte do que as chamadas
guerras totais - que forçam a mobilização de toda a
sociedade - para produzir a igualdade social. Em particular,
ele mostra como o welfare state europeu, com a sua
generosa assistência social e gastos públicos e alta
tributação da propriedade, herança e lucros, é filho direto
das duas grandes guerras mundiais. Se o Estado precisa da
mobilização de toda a sociedade na guerra, ele precisa dar
algo em troca, seja na forma de direitos políticos, seja na
forma de bens públicos universais.

e Sérvios, entre outros - , na América do Sul não
se verificam esses perfis de rivalidade. Pelo
contrário, as lutas e conflitos sociais na América
do Sul (e Latina), historicamente, concentraramse no elemento endógeno, e não contra nações
inteiras.
É nessa dinâmica, portanto, que o Estado
contemporâneo se (trans)forma. A violência de
outrora ganha contornos suaves e cria
mecanismos de acomodação incompletos, cujo
estágio de conclusão carece de ajustes
integradores que superem perspectiva que
defende uma diversidade excludente e
fragmentadora, como uma matriz europeia
insiste em deixar como legado. Em oposição,
sublinhando uma perspectiva agregadora,
identifica-se a necessidade de estudos que
compreendam ajustes e realinhamentos que
verifiquem fissuras na participação efetiva de
vetores sociais amplos, a fim de que se possa
avaliar as dinâmicas de formação de uma
mentalidade coletiva e que se possa verificá-la
cientificamente. A próxima seção busca avaliar de
que maneira o processo de formação de uma
cultura
estratégica,
baseada
em
uma
mentalidade coletiva que incorpore mais setores
da sociedade, afeta a definição de rumos para o
Brasil na Política Internacional.
A evolução da cultura estratégica tupiniquim em
meio a uma brasilidade em expansão
A identidade do Brasil tem como fundamento
sociocultural o mito das três raças. Segundo esse
modelo interpretativo, europeus, negros e
indígenas formaram o substrato basilar para a
composição da brasilidade. A historiografia que
contribui para a sedimentação da origem
brasílica, por intermédio do esforço conjunto
entre europeu, negro e indígena, elenca a Batalha
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de Guaxenduba (1614)9e a Batalha dos
Guararapes (1648)10 como prova empírica dessa
sinergia. Contudo, ainda que essa teoria tenha
importância crucial para uma compreensão
efetiva das credenciais identitárias do Brasil e
tenha cumprido uma etapa importante na
reflexão sociológica, ela não é suficiente para
lidar com a complexidade sociocultural do Brasil
contemporâneo.
A geração de intelectuais brasileiros que liderou a
produção
de
estudos
sociológicos,
desencadeados nos anos de 1930, possibilitou
uma compreensão mais bem estruturada do
Brasil. Naquela etapa da história do País, o
indígena mantinha-se acuado e o negro
marginalizado, como consequência de rumos
definidos nas décadas anteriores, sobretudo os
legados da escravidão. Gilberto Freyre (1936),
Caio Prado Junior (1942) e Darcy Ribeiro (1995),
entre outros, compuseram versão includente e
foram particularmente importantes para
identificar a interpenetração sociocultural e o
processo que ensejou a formação do que
denominam povo brasileiro.
No entanto, a complexidade dessa faceta se
ampliou. Os que herdaram a missão dessa
geração de sociólogos não obtiveram êxito em
interpretar satisfatoriamente os múltiplos
componentes agregados na cultura nacional ao
longo do tempo. Além da recepção de
componentes culturais mais diversificados da
Europa, o Brasil absorveu indivíduos asiáticos,
africanos e latino-americanos, compreendendo
vasta pluralidade de valores, culturas e princípios

que modificaram silenciosamente a mentalidade
do País.
Ademais, a dificuldade em incorporar o
componente indígena na devida dimensão
fragiliza não somente a vontade nacional mas,
também, a segurança nacional. De uma forma
velada, o indígena é considerado, erroneamente,
como problema, um estorvo na gestão do País.
De um lado, esse tipo de comportamento fragiliza
a vontade nacional, quando não contempla os
valores indígenas nas entranhas do Estado,
contribuindo também para marginalizar tanto o
pensamento, a cosmologia e cultura dos povos
originários. Por outro lado, essa marginalização,
essa inclusão imperfeita ou ineficiente, torna o
indígena vulnerável aos projetos de interferência
ideológica estrangeira, comumente difundidos
por instituições cujos objetivos velados
contribuem para fragmentar a unidade nacional,
tornando o indígena um ingrediente que se
contrapõe ao Estado.
É nesse sentido que a unidade em meio à
diversidade converge para consagrar um Estado
com dimensão ampla. Valorizando essa
percepção de um País desejoso em traçar seu
caminho de maneira autóctone, o conceito de
Megaestado elaborado por Cabral (2004, p.22)
"descobre, comoprincípio basilar de sua
destinação histórico-política, o imperativo vital de
buscar "a integração econômica, política, social e
cultural dos povos da América Latina, visando à
formação de uma comunidade latino-americana
de nações". Para tanto, em busca da viabilidade
dessa missão e naidentificação de seus objetivos,
o autor cita Santiago Dantas, em discurso como
paraninfo da turma do Itamaraty de 1963:

9

De acordo com Cardoso (2013), essa batalha representa
um dos pilares do sentimento de unidade canalizado para
reprimir a presença de unidades políticas extraterritoriais.
10
Vainfas (2009) analisa nuances dessa batalha, que integra
a História do Brasil como um marco para uma atuação conjunta, por meio de forças interraciais, que repeliu uma das
principais potências de seu tempo, os Países Baixos.

“A conquista da objetividade, no
comportamento externo, como no interno,
não traduz apenasuma decisão de governo,
mas sobrevém como o fruto de um
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amadurecimento cultural. Enquanto vemos
a nossa realidade social, e definimos nossos
objetivos, mediante conceitos sem validade
universal, elaborados através da ótica de
outros povos, ou mesmo de grupos sociais e
econômicos,
internos
ou
externos,
diferenciados do interesse global do País, a
política externa que podemos fazer é, ainda
que inconscientemente, uma política
dependente, cuja coincidência com o
interesse vital da nação pode ser, quando
muito, eventual ou transitória.11
Conhecer a si mesmo é uma necessidade
premente a fim de alavancar potencialidades. O
amadurecimento cultural que viabiliza a
autonomia, conforme menciona Santiago Dantas,
requer olhar para si e reconhecer a realidade
social, que hoje carece de aperfeiçoamentos,
sobretudo quando parte da população encontrase alijada dos mecanismos institucionais do País.
Esse talvez seja um dos principais obstáculos para
a identificação do Megaestado idealizado por
Cabral (2004).
As consequências potencialmente mais perigosas
da desagregação social têm sido destacadas por
Holston (2013). O autor nota como esta
desagregação produz uma cidadania insurgente,
em que novos atores políticos emergem de
movimentos das periferias urbanas, contestam os
direitos criados por relações de privilégio e
organizam-se para desestabilizar o regime
diferenciado. Para o autor, uma democracia
disjuntiva, em que cidadãos são incapazes de
exercer seus direitos, embora haja um sistema
eleitoral válido, gera a necessidade de exercer
cidadania por meio de insurgência. É nesse
contexto que se verificam fraturas sociais, em
que mecanismos institucionais não são
11

Apud Cabral (2004, p.77).

suficientes para lidar com a complexidade
sociocultural brasileira. É preciso corrigir
desajustes para que os autênticos objetivos
nacionais sejam identificados e perseguidos.
Assim sendo, uma história única também remete
a um potencial estratégico único. O Brasil, talvez
até mais do que outros países sul-americanos como os andinos, que têm minorias étnicas
representativas -, é um País que revela dois
extremos: por um lado, na palavras de Cabral
(2004) e Darc Costa (2009) o País simboliza o que
chamam de “Ocidente profundo”, isto é, o País
que encarna a utopia da terra sem fronteiras,
sem linhas étnicas e religiosas, onde todos podem
se encontrar na mais profunda liberdade e
harmonia, a radicalização da filosofia original da
civilização ocidental; mas por outro lado, e ainda
segundo Costa, há também a personificação do
Ocidente Bárbaro, abrigando 10% dos homicídios
mundiais (dentro de uma população que não
chega a 3%), com fraturas sociais e que impedem
de frutificar o “ocidente profundo”, que
inviabiliza de realizar o destino do País e de
desenvolver uma cultura estratégica autóctone,
ao mesmo tempo pacífica e integradora.
Para Darc Costa (2009), o Brasil é um exemplo de
nação exitosa. Aquilo que configura dessa
maneira, como uma nação que conseguiu dar
identidade nova a grupos outrora muito distintos,
como índios, portugueses e africanos, que hoje
formam um povo diversificado. Isso ocorre frente
a uma unicidade e com história, território e
cultura comuns: é precisamente aquilo que, ao
mesmo tempo, representa um exemplo de
civilização.
Esta identidade nacional única que se sugere
como base de um projeto estratégico nacional.
Nesse sentido, para Costa (2009), se não há uma
vocação imperial ou xenófoba, por que se insiste
em tratar mal a si próprio? Isso contribui para um
complexo do vira-lata, que, segundo o sociólogo
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Jessé Souza (2015), atrapalhou a análise de
intelectuais de envergadura, como Gilberto
Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Raymundo
Faoro e Roberto da Matta.
Segundo Jessé Souza (2015), estes autores
deixaram-se persuadir pela falsa ideia, ou mito,
de que o brasileiro seria corrupto por natureza.
Estes intérpretes do Brasil defendem que a
formação nacional nos teria legado uma
modernidade atabalhoada, incompleta e sempre
aquém das realizações possíveis. Assim, de
acordo com Jessé (2015), esses intelectuais não
deram
suficiente
atenção
a
supostas
incompletudes e particularidades podem
representar condições únicas para a criação de
potencialidades.
As fraturas sociais persistem não apenas por
causa da posição do Brasil na divisão
internacional do trabalho e por causa da natureza
assimétrica do sistema internacional. Isso ocorre
haja vista o baixo grau de compreensão acerca da
cultura estratégica brasileira. Isso comprova a
carência de uma agenda de investigação que
tome por consideração as particularidades de
uma cultura estratégica brasileira, que constitui
uma identidade nova, que se transforma
constantemente e que se recria em um
amálgama original rico e diferenciado. A
consequência mais relevante dessa dinâmica é a
dificuldade para o estabelecimento de metas que
representem um autêntico interesse coletivo,
desassociado de interesses de extratos sociais ou
de setores específicos da sociedade.
Uma acurada percepção do Eué requisito basilar
para o aprimoramento da formulação de
objetivos e da elucidação de resultados. A
verificação das características singulares de uma
identidade cultural autoctone, formada pela
harmonia de diferentes segmentos sociais, os
quais convergem em seus objetivos e suas
expectativas, fundamenta a criação de um

pensamento capaz de criar metas, de planejar
cenários e de verificar resultados. Assim,
postulamos que quanto maior for a abrangência
de setores sociais envolvidos na percepção
identitária, maior também será a efetividade da
filosofia com mistura de poder de fogo, conforme
elucida Booth (1979). Por conseguinte, o
autoconhecimento de uma cultura estratégica
una, mas polissêmica, torna-se crucial para a
ampliação da capacidade de construir um
desenho estratégico que represente os genuínos
interesses coletivos de maneira pragmática.
Conclusão
A cultura é arte da identidade de um grupo social.
Por meio do elemento cultural, torna-se mais fácil
e acessível a compreensão sobre o que é
estratégico, sobre o que singulariza a maneira de
pensar, de reagir, de se comportar frente ao
inesperado: a isso se dá o nome de Cultura
Estratégica. A inexistência de um homo
strategicus universalis valoriza o pensamento
sobre a importância não somente de conhecer
bem o Outro que se analisa; é fundamental ter
consciência do Eu, que, igualmente, encontra-se
em
constante
transição,
fruto
de
relacionamentos histórico-sociais contínuos, não
estáticos, dependentes de interpretações e
conexões cognitivasintersubjetivas.
A Cultura estratégica, portanto, é uma
importante chave de compreensão da sociedade.
O potencial deste conceito, como uma
ferramenta epistemológica, contribui para
decodificar a maneira pela qual se comporta uma
unidade política. Esse processo perfaz uma
dinâmica continua
permanente, agregando
elementos, a medida que se identifica o
florescimento
de
características
daquela
sociedade. Por isso, é indispensável a atenção à
construção da alteridade, conhecer as
particularidades da identidade nacional a fim de
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delimitar objetivos claros e exequíveis e de
representar legitimamente os anseios coletivos.
Isso possibilita aprimorar a execução de políticas
domésticas e externas que, por conseguinte, nos
leva à proposição relacional direta de que quanto
mais lúcida for a percepção da cultura
estratégica, mais bem avaliados serão os
comportamentos e as atitudes no Eu e no Outro.
Esse é um desafio para o Brasil multiforme
contemporâneo, que tem dificuldades de
conhecer a si mesmo. As fraturas sociais
sugeridas por meio do conceito deSubcidadania
(Souza, 2015) e deCidadania Insurgente (Holston,
2013) mostram-se como
obstáculos
à
concretização do Megaestado de Cabral (2004).
Concomitantemente, as externalidades negativas
que afetam a ordem pública, naquilo que Cabral
(2004) e Costa (2009) denominam Ocidente
Profundo passam, destarte, a funcionar como
elementos catalisadoresde contestação e
insurgência sociais.
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