
Fichamento

Texto: O Terceiro Mundo

I

Descolonização e a revolução transformaram o mapa politico do globo.

Consequência de uma espantosa explosão demográfica no mundo dependente

da  2º  Guerra  Mundial,  que  mudou  e  continua  mudando  o  equilíbrio  da

população mundial.

Desde  meados  do  século  a  população  cresceu  a  uma  taxa  além  de  todo

precedente.

A explosão  demográfica  nos  países  pobres  do  mundo,  que  causou  seria

preocupação internacional pela primeira vez no fim da Era de Ouro.

 -  problemas na situação social  e  econômica de um pais  do  qual  60% da

população tem menos de 15 anos.

- a partir da dec. de 1940 a inovação medica e farmacêutica pela primeira vez

estava em condições de salvar vidas em escala maciça.

--taxas  de  natalidade  permaneceram  altas  e  taxas  de  mortalidade

despencaram.

No Terceiro Mundo países de população gigantesca estavam tão apertados.

Seus  governos  se  empenhavam  numa  implacável  coerção  para  impor  aos

cidadãos o controle de natalidade

Ex: India campanha de esterilização e China politica de um filho só.

II

Estados  do  mundo  pobre  adotaram,  ou  foram forçados  a  adotar,  sistemas

políticos derivados dos antigos senhores imperiais.

O mundo tinha cada vez mais pretensas republicas parlamentares, além de

uma minoria de republicas democrática popular.



A predominância  de  regimes militares,  unia  Estados  do  Terceiro  Mundo de

diversas filiações constitucionais e politicas.

A única grande republica que não se achava sob o governo civil era o México,

no meio de uma revolução e guerra civil.

A politica  de  golpes  militares  foi  portanto  produto  da  nova  era  de  governo

incerto ou ilegítimo.

Nos países centrais do comunismo, os militares eram mantidos sob o controle

pela presunção de supremacia civil através do partido.

Nos países centrais da aliança ocidental, o espaço para a politica dos militares

permaneceu restrito pela ausência de instabilidade politica ou por mecanismos

efetivos para mantê-la sob controle.

Quando o império africano desmoronava na dec. 1970, Forças Armadas logo

foram colocadas sob o controle civil.

Para a intervenção militar no Terceiro Mundo, sobretudo nos novos, fracos e

muitas vezes minúsculos Estados, onde homens eram reforçados ou as vezes

substituídos por estrangeiro.

Governos inexperientes ou incompetentes produzissem recorrentes estados de

caos, corrupção e confusão. 

A politica dos militares em função da instabilidade e insegurança em volta, foi

se tornando cada vez mais difundida no Terceiro Mundo, porque praticamente

todos os países da parte anteriormente colonial ou dependente do globo se

achavam agora comprometidos, com politicas que exigiam deles exatamente

os Estados estáveis, funcionais e eficientes que tão poucos tinham.

Estados  mais  ambiciosos  exigiam  o  fim  do  atraso  agrário  através  da

industrialização sistemática.

O  petróleo  que  era  tradicionalmente  produzido  por  empresas  privadas

ocidentais,  seguindo  o  exemplo  do  México  em  1938  passavam  agora  a

nacionaliza-las e opera-las como empresas estatais. 



Em 1972 em Gana, as industrias internas só podiam sobreviver graças a altas

barreiras  tarifarias,  que  levaram  a  um  mercado  negro  e  a  corrupção

generalizada.

Em  países  com  industrialização  recente,  baseavam-se  no  desenvolvimento

econômico planejado ou patrocinado pelo estado.

Ex: Brasil e México, que produziam burocracia, espetacular corrupção e muito

desperdício.

- o Brasil se tornou por um tempo o 8º maior pais industrial  do mundo não

comunista.

O planejamento estatal no Oriente Médio tendia a depender menos da empresa

privada  direta  e  mais  de  grupos  empresariais  favorecidos  dominados  pelo

controle do governo dobre o critério de investimento.

III

O desenvolvimento não era de interesse imediato para a grande maioria dos

habitantes do Terceiro Mundo que viviam cultivando sua própria comida.

Ex: África subsaariana e na maior parte do sul e sudeste da Ásia, assim como

na China, o grosso do povo continuava a viver da agricultura.

Em  regiões  férteis,  a  maior  parte  das  pessoas  teria  ficado  muito  bem  se

deixadas em paz.

Repartições  do  governo  tendiam  a  dividir  a  humanidade,  entre  os  que

operavam dentro e através do mundo da escrita e das repartições e o resto. 

Terceiro Mundo, a distinção era entre o “litoral” e “interior”, ou cidade e sertão.

Qualquer  que quisesse atuar  no  governo nacional  dos Estados do Terceiro

Mundo precisava se alfabetizado não apenas na língua comum da região, mas

em uma das poucas línguas internacionais (inglês, francês, espanhol, árabe,

mandarim, chinês)

O desejo de aprender era praticamente universal.



Ex: Organizador comunista chileno, atuando entre os índios mapuche.

“Não sou intelectual, e não posso ensinar a eles o conhecimento escolar, por

isso ensino a jogar futebol”.

A partir da dec. 1950 migração em massa da aldeia para cidade, esvaziou o

campo do continente sul americano

- atração da cidade

- lá elas “podiam se tornar outra coisa”.

1945 e 1950 quase metade da raça humana se viu vivendo em países que

passavam por algum tipo de reforma agraria.

Para os modernizadores, a defesa da reforma agraria era politica, ideológica e

as vezes econômica. 

A igualdade, no fim da Era de Ouro, era maior nos países desenvolvidos do

que no Terceiro Mundo.

A impressionante  desigualdade  social  na  América  Latina  dificilmente  pode

deixar  de  ter  relação  com  a  também  impressionante  ausência  de  reforma

agraria sistemática em muitos países. 

IV

As dezenas de Estados pós-coloniais que surgiram após a Segunda Guerra

Mundial, junto com a maior parte da América Latina. 

Agrupadas como o Terceiro Mundo, em contraste com o Primeiro Mundo, dos

países  capitalistas  desenvolvidos  e  o  Segundo  Mundo  dos  países

desenvolvidos comunistas.

Duas  regiões  as  tensões  internas  do  Terceiro  Mundo,  essencialmente  não

ligadas  a  Guerra  Fria,  criavam  condições  permanentes  de  conflito  que

periodicamente irrompiam em guerra.



De direita ou esquerda união se na repressão  ao comunismo dentro de suas

fronteiras. A principal força de perturbação era Israel, onde os colonos judeus

constituíram um Estado judeu.

Israel se transformou na mais formidável potencial militar da região e adquiriu

armas  nucleares,  mas  não  conseguiu  estabelecer  uma  base  estável  de

relações com os Estados vizinhos.

Uma  parte  do  Terceiro  Mundo  permaneceu  muito  distante  de  conflitos

internacionais  locais  e  globais  até  depois  da  Revolução  Cubana:  América

Latina.

A  região  herdou  uma  elaborada  hierarquia  racial,  também  herdada  da

conquista esmagadoramente masculina uma tradição de maciça miscigenação.

Havia poucos brancos genuínos, a não ser no cone sul  da América do Sul

(Argentina, Uruguai e Brasil).

V

No mesmo momento em que o Terceiro Mundo e as ideologias estavam no

auge, o conceito começou a desmoronar.

Dec.1970 nenhum nome ou rotulo podia cobrir um conjunto de países cada vez

mais divergentes.

1990  o  Terceiro  Mundo  não  é  mais,  demonstravelmente,  uma  entidade

individual, o que o dividiu foi basicamente o desenvolvimento econômico.

Ex: Emirados Árabes Unidos, uma fatia do PNB quase o dobro do PNB per

capita dos EUA.

Terceiro Mundo industrializava-se e entrava visível e rapidamente no Primeiro

Mundo.

Ex: Coreia do Sul, e sua historia de sucesso industrial.

1970 uma nova divisão internacional de trabalho.

A revolução  nos  transportes  e  comunicações  modernos  tornou  possível  e

econômica uma produção verdadeiramente mundial.



Deveu  aos  esforços  deliberados  de  governos  do  Terceiro  Mundo  para

industrializarem-se, conquistando mercados de exportação.

Na medida que a economia mundial se tornava global após a queda da região

soviética, mais puramente capitalista e dominada por empresas, investidores e

empresários  descobriram  que  grandes  partes  dela  não  tinham  interesse

lucrativo.

A medida que cresciam as divisões entre os pobres, também a globalização

provocava movimentos mais evidentes de seres humanos que cruzavam as

linhas divisórias entre regiões e classificações .

Fluíam turistas para o Terceiro Mundo.

As dec. 1970 e 1980 tournou-se cada vez mais difícil separar a migração por

trabalho das torrentes de homens, mulheres e crianças que fugiam ou eram

desenraizados por fome, perseguição politica ou étnica, guerra e guerra civil.

VI

O  espantoso  salto  da  economia  mundial  (capitalista)  e  sua  crescente

globalização, dividiram o conceito de Terceiro Mundo, levaram quase todos os

seus habitantes conscientemente para o mundo moderno.

Sobretudo houve revoltas contra a modernidade.

Num mundo onde as pessoas do campo migravam para cidades aos milhões, e

mesmo em países rurais  da África,  quase todos trabalhavam na cidade ou

tinham um parente que lá morava.

Por  uma estranha inversão da historia,  o  pais  atrasado do Terceiro  Mundo

começou até a comercializar suas habilidades no Primeiro Mundo.

Migrantes  erguendo  e  estruturando  as  novas  favelas  como  as  velhas

comunidades rurais, seus costumes conflitavam com os dos velhos tempos.

Velhos  costumes  e  os  novos  entraram em mais  frontal  colisão  do  que  na

fronteira amazônica da Colômbia, que na dec. 1970 havia o transporte da coca

boliviana e peruana e local dos laboratórios que  a transformavam em cocaína.



O campo estava de fato sendo transformado.

Essa transformação dependia da civilização das cidades e suas industrias.

No Terceiro Mundo, como em partes do Primeiro, a cidade podia tornar-se a

salvadora de uma economia rural.

Os imigrantes raramente tenha se tornado operários. Preferiram encaixar-se na

grande  rede  da  “economia  informal”  do  Terceiro  Mundo  como  pequenos

comerciantes.

- economia informal que escapava das estatísticas oficiais.

As agitações de 1950, 1960 e 1970 os sinais de grande transformação social

eram bastante evidentes no hemisfério norte, e inegáveis no mundo islâmico e

nos grandes países do sul e sudeste da Ásia.

Não  se  reconhece  que  a  revolução  comunista  foi  uma  maquina  de

conservadorismo.  Embora  estivesse  decidida  a  transformar  um  numero

especifico  de  aspectos  da  vida,  congelou  outros  em  suas  formas  pré

revolucionarias.

Espera-se ainda as consequências dessa transformação social.

Os velhos rurais e os jovens urbanos estão separados por centenas de milhas

de mas estradas e séculos de desenvolvimento.

Politicas de um mundo mutante e inflamável.

As tornava menos previsíveis era que, em muitos países do Terceiro Mundo

jamais haviam existido.

Embora  o  comunismo  de  desintegrasse  em  outras  partes,  a  tradição

esquerdista profundamente enraizada da Bengala Hindu, mantivera o Partido

Comunista em um quase permanente governo no Estado.

A própria mudança estrutural podia levar a politica em direções conhecidas na

historia do Primeiro Mundo.

Era  provável  que  em  países  de  recente  industrialização,  criassem  classes

operarias, que exigiam direitos trabalhistas e sindicatos. 

Ex: Brasil e Coreia do Sul



Rápido  crescimento  industrial  tendeu  a  gerar  grandes  e  educadas  classes

profissionais,  que  teriam  acolhido  a  liberalização  cívica  de  regimes

industrializantes autoritários em 1980.

Em  vastas  áreas  do  Terceiro  Mundo  as  consequências  politicas  da

transformação social eram de fato impossíveis de prever.

 

 


