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“The best way to become acquainted 
with a subject is to write something 

about it.” 
 

Benjamin Disraeli (1804-1881) 

 

 O Debatedouro 
Como obras renascentistas   
PÁGINA 5 
 

EEDDIITTOORRIIAALL: Señor Presidente, the 
truth is out there! 
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CC@@rrttaass  ddooss  lleeiittoorreess  
  

Magrismos  
 
"PARABÉNS !  Lembro-me bem da polêmica em torno do pobre Min. Magri. Quando ele cunhou esse 
termo, estranhei por que as pessoas chamadas eruditas fizessem tamanho escândalo. Lingüisticamente é 
absolutamente correto. A língua portuguesa é muito plástica e permite novas formações de palavras. É mil 
vezes preferível cunhar novas palavras, desde que tenham sentido. Aberrações são a maioria das palavras 
derivadas do inglês, fruto de má tradução, causada pela pressa de editar novos manuais de informática. 
Ninguém se choca quando alguém fala em "fonte" ao referir-se a tipo de letra. "Deletar" usurpou o lugar 
do portuguesíssimo "apagar", etc. 
  
Se o Ministro Magri pudesse ostentar um diploma universitário, a palavra "imexível" teria passado como 
criação original de um gênio lingüístico. Mas Magri era apenas um insignificante líder sindical, um 
operário, sem direito a criar palavras novas".  
  
Volker von Haupt 
São Paulo - SP 
  
 
Cazuza, Carnaval e Microsoft 
  
"Desesperadamente mergulhado na rotina, qual não é a minha surpresa e satisfação ao receber o anúncio 
do esperado nascimento de O Debatedouro – nome que meu corretor ortográfico teimosamente insiste em 
sublinhar de vermelho – , filho pródigo da união de tantas idéias e vontades que não conseguem – e nem 
devem! – permanecer inéditas. Imediatamente estimulado a percorrer as páginas cuidadosamente 
diagramadas, delicio-me com a linguagem fluida e despreocupada, mas não menos apurada, que discute 
Saddam, Democracia, Cazuza e Carnaval. Ao mesmo tempo, sou empurrado a refletir sobre as faces por 
trás dos véus, a imaginar "Induíças" ou a considerar a Argentina como uma alternativa viável de inserção 
no cenário internacional. 
  
O Debatedouro – e lá vem a incômoda linha vermelha novamente – nos traz o novo e  o jovem, portanto 
livre,  e também o bem-informado e o consciente, portanto lúcido. Dessa mescla sadia de tendências 
outrora contraditórias ou prisioneiras dos grilhões de termos e formas de nossa academia, surge a 
contribuição – espero duradoura – de um grupo seleto de jovens estudiosos de Relações Internacionais, 
com os quais tenho a felicidade de conviver e trabalhar há poucos, porém produtivos, anos. 
  
De minha parte, ficam a torcida ansiosa pela próxima edição, a promessa de que não adicionarei o termo 
Debatedouro ao Word – esperando que, pelo uso, como sugere o editorial, a equipe da Microsoft o 
acrescente ao dicionário do Office – e os votos de boa sorte na empreitada". 
  
Raphael Nascimento 
Brasília - DF 
  
 
Mar de rosas  
 
"Meus parabéns à equipe editorial do jovem Debatedouro. A idéia já é muito boa e a prática, já em sua 
primeira edição, mostra o vigor do projeto. Porém, no sentido de trazer ainda maior fôlego à empreitada, 
eu sugiro uma seção onde dois convidados responderiam a uma pergunta com visões opostas. Algo muito 
popular nos jornais brasileiros, e que eu acho que vai direto ao ponto que uma publicação denominada 
Debatedouro pretende. 
 
Quanto ao artigo "Festa da democracia: clichê, pero no mucho", eu bem gostaria que tudo fosse um mar 
de rosas, mas não é. Agora, se nós, jovens, não tivermos a esperança de imaginar algo melhor - e de 
nosso papel nisso - como iremos pra frente? Salve a cidadania e a meritocracia! 
  
Flávio Velame 
Brasília - DF 
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EEddiittoorriiaall  
Decifra-me ou devoro-te!

 

Enigmáticos. Assim têm-se 
apresentado aos nossos presidenciáveis os 
grandes temas das Relações Internacionais 
contemporâneas. Especialmente em uma 
campanha que,  talvez em função dos 
inéditos moldes da cobertura midiática, 
bastante contemplativa e exauriente, tratou 
de “humanizar” candidatos, trazendo à tona 
todas as suas maiores “patinadas” (apesar 
de todo o esforço dos marqueteiros) nas 
sinuosas curvas dos temas internacionais. 

 
Em que pese a inexigibilidade de 

domínio absoluto sobre tais temas, 
deparamo-nos, não raro, com 
circunvoluções cerebrais as 
mais esdrúxulas, respeitantes 
às questões internacionais. A 
primeira, que começo por 
listar, remete-nos aos idos de 
abril deste ano – tempos já tão 
longínquos -, quando o 
Senador mineiro, José Alencar, 
eventual vice-presidente da 
República, posicionava-se 
como aspirante ao posto de 
candidato na chapa de Lula.  
Em entrevista ao jornalista 
Boris Casoy, indagado sobre a 
solução que vislumbrava para 
o conflito israelo-palestino, 
Alencar não hesitou: “Penso 
que os Estados Unidos, que 
são tão amigos de Israel, 
deveriam comprar um ‘pedaço 
de terra’ na região e alojar os 
palestinos”. A resposta foi 
seguida por desconcertante emudecimento 
do entrevistador que, talvez estupefato pelo 
pungente simplismo do Senador, retorquiu: 
“Comprar terras?”. E Alencar: “Sim. 
Comprar terras e dar aos palestinos”.  
 

Ciro Gomes, deliberadamente ou 
não, andou sustentando versões sobre fatos 
internacionais sem o menor arrimo na 
realidade. Uma delas, bastante marcante, 
talvez tenha ficado eclipsada pela 
magnitude que outros de seus arroubos 

voluntaristas assumiriam. 
Refiro-me à ocasião em que, 
questionado por um eleitor 
sobre a viabilidade de suas 
propostas – mais condizentes 
com um “presidente da Suíça, 
não do Brasil”, segundo o eleitor 
-, disparou: “Para seu 
conhecimento, a Suíça não tem 
presidente. Tem é primeiro-
ministro”. Claudicou duas vezes o 
candidato: não obstante a postura 
agressiva, Ciro ignorou o fato de que a 
Suíça tem, sim, presidente, que é escolhido 
anualmente pelo seu Poder Legislativo. Com 
efeito, o nome do presidente suíço em 

exercício é Kaspar Villiger. 
 
            José Serra, malgrado 
toda a sua vivência internacional, 
também derrapou. Na insistente 
estratégia de reputar à pouca 
aceitação de Lula pelo mercado o 
caminho mais curto para a 
“argentinização” do país, Serra 
gerou desnecessário ranço. 
Ademais, minimizou o papel do 
Mercosul – (projeto de) bloco 
econômico em que o Brasil tem 
como principal consorte a 
Argentina - em seu eventual 
governo, justamente num 
momento sensível, de 
recuperação da combalida 
economia argentina. O PSDBista 
andou irritando bastante a 
nuestros hermanos. Adiante, o 
candidato não poupou esforços 
em comparar um Brasil de Lula a 

uma Venezuela de Chávez. Desta vez, Serra 
despertou, definitivamente, a ira dos 
homens de Caracas que, em nota oficial, 
pronunciaram-se, por intermédio do 
embaixador Vladimir Villegas: “[Serra] 
desconhece a realidade da Venezuela. Suas 
afirmações não só são pouco amistosas e 
desconsideradas, como não correspondem 
ao tom de respeito, de cordialidade e de 
solidariedade que caracteriza as relações 
entre Brasil e Venezuela”.  

 

 
DAWISSON 

LOPES,  
22, é Editor-Chefe 

de 
O Debatedouro 

 
dawissonlopes@ig.com.br 
 

"É como se, 
apesar de 

transitarem com 
desembaraço em 

tantas outras 
áreas, [os 

candidatos] 
tivessem que se 
defrontar com o 

‘enigma da 
esfinge’ nas 

vezes em que a 
matéria em pauta 

diz respeito às 
Relações 

Internacionais" 
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Lula não deixou por menos. 

Primeiro, teria dito, em alto e bom tom, que 
o Brasil não era “uma republiqueta, uma 
Argentina”.  Neste caso, foi salvo pelo 
gongo. Ou melhor: pela vírgula. Muito 
embora o álibi não fosse dos mais 
convincentes, safou-se. Depois, Lula se 
indispôs com ninguém menos que Robert 
Zoellick. Um disparate. Respondendo a uma 
extemporânea declaração de Zoellick, 
segundo a qual, em não aceitando a ALCA, 
o Brasil estaria fadado a comerciar com os 
pingüins, Luís Inácio rebateu: “não vou 
responder ao sub do sub do sub. Negociarei 
diretamente com o ‘companheiro’ Bush”. O 
subalterno em questão – como Lula insinua 
– é ninguém menos que o Secretário do 
Comércio da maior economia do mundo e, a 
propósito, maior parceiro comercial do 
Brasil. Para não mencionar os escorregões   
 
 

 
 
 
 
 
de menor monta. No último debate 
televisivo do 2º turno, ao tentar definir o 
que seria a FAO (Food and Agriculture 
Organization) e arrolar as suas 
competências, Lula disse se tratar de uma 
“organização de combate à fome na 
América Latina”. Circunscrição minimalista: 
a FAO não cuida só do combate à fome; 
tampouco, está adstrita à América Latina. 
 

Como vimos, as questões 
internacionais têm habitado os piores 
pesadelos de nossos presidenciáveis. É 
como se, apesar de transitarem com 
desembaraço em tantas outras áreas, 
tivessem que se defrontar com o ‘enigma da 
esfinge’ nas vezes em que a matéria em 
pauta diz respeito às Relações 
Internacionais.  
 

Mundinho difícil de se entender este 
nosso, não? Decifra-o, ou é devorado! 

 
 
 
  
 
  

NOTAS DA EDITORIA: 

1. Escreva para Seção Cartas de O Debatedouro 

Se quiser comentar, criticar, sugerir e debater os artigos desta edição, envie um e-mail para 
odebatedouro@pagina.de ou para os endereços eletrônicos de nossos articulistas. As melhores mensagens 
serão publicadas e colocadas em discussão com outros leitores na próxima edição. 

2. Escreva artigos para O Debatedouro 
 
Se tiver interesse em publicar um artigo em O Debatedouro, envie um e-mail para 
odebatedouro@pagina.de, explicitando qual a sua área de interesse/atuação e a pertinência do artigo. As 
melhores propostas poderão ser publicadas em “O Debatedouro”. Os artigos deverão conter entre 4000 e 
7000 caracteres. 
  
3. Envie sugestão de pauta para O Debatedouro 
 
Caso queira ver algum assunto específico em discussão, envie um e-mail para odebatedouro@pagina.de 
com uma sugestão de pauta. 
 
4. Envie uma imagem para O Debatedouro 
 
Caso possua alguma imagem interessante que queira ver publicada na página final de O Debatedouro, 
envie-nos pelo e-mail odebatedouro@pagina.de . Cuidado somente com os direitos autorais! 
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MMiicchheellaannggeelloo  ee  aass    
Organizações Internacionais 

 
Há um conhecido 

ditado popular segundo o qual 
“a vida imita a arte”. A 
analogia seria válida para as 
Relações Internacionais? Não 
se trata de abordar a “arte da 
negociação” ou algo da 
mesma cepa. Através de um 
exemplo artístico, buscarei 
evidenciar algumas das 

características mais fundamentais das 
chamadas Organizações Internacionais, 
elementos tão importantes do nosso campo 
de estudo. 

 
Corria o ano de 1504. Michelangelo 

Buonarrotti acabara de desvelar aos olhos 
embasbacados do mundo os 
monumentais painéis do teto da 
Capela Sistina, no Vaticano. 
Fizera, anteriormente, obras do 
mesmo brilhantismo (as 
esculturas Pietá, Davi e Moisés). 
Consagrado, ainda em vida, 
gênio da Renascença, como seu 
rival e desafeto Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, aos 37 anos, 
recebia das mãos do virtual 
governante da Europa cristã, o 
Papa Júlio II, seu desafio mais 
vultoso: edificar o mausoléu do 
próprio Papa. Júlio II, visando a 
coroar um papado de conquistas 
(militares, especialmente) com 
uma nota de destaque na 
posteridade, deu total liberdade 
ao gênio, além de disponibilizar todos os 
recursos financeiros necessários, bem como 
a colaboração dos artistas e técnicos mais 
capacitados da época. Tratava-se, 
parafraseando um presidente norte-
americano séculos depois, de “a mãe de 
todas as obras”.  

 
As expectativas do artista (bem 

como as do Papa e da população de 
Florença) se elevavam dia após dia, com a 
chegada de novos e mais nobres materiais e 
de artistas de relevo para a feitura da obra. 
Michelangelo queria a grandiosidade das 
construções da Roma Imperial, uma obra 

que coroasse definitivamente sua 
genialidade. Os artistas convidados, 
renome. A população, status privilegiado 
diante dos rivais milaneses, donos que os 
primeiros seriam do maior e mais 
importante monumento da Cristandade 
européia ä época. Não é necessário repetir o 
intento de Júlio II. Imaginou-se que todos 
esses interesses eram não só compatíveis, 
como contribuiriam para o sucesso da 
empreitada. Porém... 

 
As coisas não correram como de 

previsto. A megalomania do projeto esgotou 
as previsões mais otimistas de recursos 
necessários para sua conclusão. Os artistas 
convidados, vindos de toda a Europa, 
defendiam estratégias as mais diversas e 
conflitantes, bem como queriam incluir 

elementos artísticos 
provenientes de culturas 
distintas no projeto. De certo 
momento em diante, já não 
falavam “a mesma língua” e 
necessária seria a intervenção 
de Michelangelo, resolvendo a 
questão ao conferir unicidade e 
decisão ao projeto. Este, por 
sua vez, tentou agradar a 
todos, conciliando e 
incorporando todas (!) as 
sugestões feitas. Ou seja: não 
exerceu sua necessária 
liderança, contribuindo para o 
atravancar do processo. Não 
será leviano ressaltar que as 
vicissitudes da política 
florentina e da Península Itálica 

à época tiveram grande impacto na 
realização do projeto. Recursos que seriam 
destinados para o projeto eram 
remanejados, conforme a vontade dos 
mandatários de então, através de cobrança 
de favores prévios prestados ao Papado. A 
população identificava os artistas e 
Michelangelo como responsáveis pelo atraso 
das obras e queria ter voz ativa no 
processo. Revoltas populares, guerras de 
conquista por parte de Espanha e França e a 
própria disputa pela hegemonia das 
cidades-estado itálicas entre Veneza, Milão 
e Florença colocariam assim a “pá de cal” 

 
 

 
 

CARLOS 
FREDERICO 

GAMA,  
24, é colunista 

semanal de 
O Debatedouro 

 
 
hiposigno@hotmail.com  

"O importante, 
nesse processo 
de construção 
contínua das 
instituições 

internacionais, é 
buscar contribuir, 

de todas as 
formas, para que 
tenhamos OI's 

mais capazes de 
responder aos 

desafios de nossa 
época" 
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nos planos de conclusão do mausoléu no 
prazo de 5 anos. A todos esses problemas, 
viria juntar-se, em 1512, a morte do próprio 
Júlio II, ficando Michelangelo comprometido 
a terminar o mausoléu o quanto antes 
perante os familiares do falecido. Depois de 
ainda muitas outras adversidades, o 
mausoléu de Júlio II foi entregue por 
Michelangelo à família do falecido Papa 
em... 1549. Quase 50 anos e dois outros 
Papas depois. O monumento entregue, 
muito mais modesto, era completamente 
diverso do projeto original... Os familiares, 
porém, mostraram-se agradecidos. 

 
O que a experiência de 

Michelangelo, no século XVI, pode nos dizer 
sobre as Relações Internacionais hodiernas 
e, mais especificamente, sobre as 
Organizações Internacionais? Vejamos 
então. Organizações Internacionais (daqui 
em diante, referidas como “OIs”) são 
“associações voluntárias de Estados, 
estabelecidas por acordo internacional, 
dotadas de órgãos permanentes, próprios e 
independentes, encarregadas de gerir 
interesses coletivos e capazes de expressar 
vontade juridicamente distinta da de seus 
constituintes” 1. Surgiram no século XIX, 
sendo herdeiras de um longo e gradual 
processo de concertação estatal (em âmbito 
europeu), que remonta ao Tratado de 
Westfália (1648) - para muitos o marco 
fundacional do próprio sistema 
internacional-, assumindo uma série de 
funções de caráter técnico (Organização 
Internacional do Trabalho, União Postal 
Universal etc.) ou político. Muito do que se 
analisa no campo das Relações 
Internacionais, desde então, está 
relacionado com o trabalho das OIs, 
especialmente com as de cunho político, 
dentre elas sendo a mais relevante a 
Organização das Nações Unidas (ONU).  

 
Como analisamos as OIs através do 

“caso Michelangelo”? Vejamos. As OIs, 
como o mausoléu de Júlio II originalmente, 
tiveram como nascedouro um conjunto de 
sucessos prévios (respectivamente, a 
concertação estatal cada vez mais aguda e 
as obras que deram fama a Michelangelo). 

                                                 
1 VELASCO, Manuel Díez de. ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES. Madrid: Tecnos, 1990, 
pag.41. 

Nesse sentido, mais que elementos 
criadores, OIs e mausoléu são elementos 
consagradores, pontes entre seus criadores 
e a “apoteose” do sucesso definitivo ainda 
em vida. Foram projetos eivados de 
imensas expectativa e esperança (nas 
palavras de David Mitrany, a Paz seria 
alcançada através das OIs de caráter 
técnico, ä medida que estas questões 
substituiriam em importância as querelas de 
segurança entre os Estados; para autores 
chamados Institucionalistas, as OIs seriam 
mecanismo capaz de evitar as guerras e 
criar cooperação e harmonia internacional 
duradouras). A Carta da ONU inicia-se com 
menção ao desejo de “salvaguardar as 
gerações vindouras do sórdido flagelo da 
guerra...”. A “construção” de uma OI é um 
empreendimento que demanda, por um 
lado, a participação de agentes (Estados) os 
mais diversos (cada um com suas 
idiossincrasias e com um conjunto particular 
de capacidades de poder) e, por outro lado, 
um extenso conjunto de recursos para sua 
efetivação e manutenção. Tais recursos 
provêm dos próprios agentes constituintes 
das OIs – os Estados. 

 
Recobremos à memória a trajetória 

histórica de diversas OIs, tais como a ONU, 
a Organização dos Estados Americanos 
(OEA) e a União Africana (UA - antiga 
Organização da Unidade Africana, OUA). 
Seus “pais fundadores”, depositários das 
esperanças de suas nações, almejavam 
futuro muito distinto para seus recém-
criados “artefatos de cooperação 
internacional” do que o futuro lhes 
reservaria. Como imaginar, em 1945, que a 
ONU teria um de seus mais importantes 
órgãos, o Conselho de Segurança, 
virtualmente paralisado por 46 anos devido 
ao confrontamento Leste-Oeste centrado 
nas superpotências? Como imaginar que a 
OUA, longe de fortalecer a união dos 
Estados e nações africanos, seria palco para 
disputas de poder entre regiões (Norte 
islâmico X África negra animista, só para 
citar um exemplo) e Estados filo-
hegemônicos – África do Sul na época do 
Apartheid, Nigéria, Zaire (atual República 
Democrática do Congo) e o Egito de Sadat e 
Nasser (este último líder parece ter buscado 
refúgio seguro nas páginas de O 
Debatedouro!). Saberiam os fundadores da 
OEA que esta adotaria políticas 
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diametralmente opostas no trato a Estados 
cujas ações no plano hemisférico eram 
similares (Cuba de Fidel Castro e as 
ditaduras latino-americanas dos anos 60 e 
70)?  

 
 Intuição acerca das causas do 
descolamento entre o futuro planejado e o 
que realmente tivemos para as OIs já deve, 
nesse momento, ser do conhecimento dos 
caros leitores (e também seria de 
Michelangelo, estivesse ele a utilizar a barra 
de rolagem do seu navegador nesse 
momento): impossibilidade total ou parcial 
de atender aos objetivos da OI no curto 
prazo, por serem estes “megalomaníacos”; 
problemas financeiros (recursos 
insuficientes somados a “chantagem” de 
Estados que sejam grandes contribuintes da 
OI em questão, ao sabor das querelas 
políticas correntes); dificuldade de 
harmonizar interesses os mais diversos e 
culturas as mais variadas; dificuldade do 
exercício da liderança nas OIs (seja pelos 
funcionários que a administram, seja pelos 
Estados preponderantes); demandas de 
participação por parte da “sociedade civil” 
(adentramos aí o campo da Governança 
Global e entram no jogo OnGs e 
corporações transnacionais, complicando 
ainda mais a história). Acima de tudo, 
disputas políticas, as mais variadas, 
aquecem o já complicado cadinho das OIs. 
Estas, como o mausoléu de Michelangelo, 
tornam-se retrato fiel da conjunção e 
sobreposição de todos estes empecilhos e 
acabam produzindo resultados muito 
diferentes dos que foram aventados quando 
de sua criação. 
 
 Feita esta análise, pode-se aventar 
uma conclusão que não deve ter sido alheia 
à mente de Michelangelo ao longo de 45 
excruciantes anos de construção do 
mausoléu: vale a pena continuar? Creio que 

seja difícil, para nós, uma resposta diferente 
de um “SIM”. O elemento fundamental para 
esta resposta: não somos apenas os 
familiares de Júlio II, espectadores 
passivos, ainda que apaixonados na nossa 
torcida pela conclusão do mausoléu e 
inabaláveis na nossa certeza de que esse 
fim pode ser obtido. Somos os próprios 
construtores! Seja como analistas, 
profissionais de Relações Internacionais, 
Economia, Direito etc., estudantes ou 
simplesmente... cidadãos interessados, do 
nosso país - que participa de diversas OIs -  
e do mundo (tese polêmica que adoto aqui 
num sentido bastante amplo e de forma 
abertamente provisória). Deixo claro que o 
“SIM” não é categórico. Como todos os 
artefatos sociais, humanos, as OIs são 
limitadas e não respondem 100% 
eficientemente às tarefas que lhes são 
designadas. Podem-se descobrir, no futuro, 
mecanismos mais eficientes que as OIs e 
estas, assim, cessarão de existir por 
completo em algum momento. O 
importante, nesse processo de construção 
contínua das instituições internacionais, é 
buscar contribuir, de todas as formas, para 
que tenhamos OIs mais capazes de 
responder aos desafios de nossa época. 
Miremo-nos no exemplo de Michelangelo 
Buonarrotti, ainda que o horizonte temporal 
no caso das OIs seja deveras mais dilatado. 
Um dia, poder-se-á dizer, com toda a 
propriedade: “está pronto”. Agradecidos 
estaremos todos nós e boa parte da 
Humanidade, a despeito da demora. Na 
construção do mausoléu (internacional), 
remontando a uma propaganda da Anistia 
Internacional, “cada martelada, e não 
somente a última, é decisiva – o que seria 
da centésima martelada sem as 99 
anteriores?”. Sejamos, portanto, além de 
espectadores, artistas – da vida 
internacional. 
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A Caixa de PPaannddoorraa  
da ppoollííttiiccaa  iinntteerrnnaacciioonnaall
 

Duas versões dís- 
pares costumam narrar o mito 
de Pandora, a primeira mulher 
a habitar a Terra, enviada por 
Zeus quando da criação do 
primeiro homem – uma 
espécie de Eva da mitologia 

greco-romana. A mais difundida delas 
admite que a moça fora enviada pelos 
deuses para castigar os irmãos titãs 
Prometeu e Epimeteu, por terem eles 
usurpado o fogo dos céus durante o 
processo de criação humana. 
Concebida a mulher com um 
dom diferente, cedido por cada 
divindade, ela foi presenteada 
a Epimeteu, que resolveu 
aceitar a enviada de Zeus, a 
despeito das recomendações 
de Prometeu quanto à natureza 
dos “agrados divinos”. Pois que 
Epimeteu guardava em casa 
uma caixa em que armazenava 
certos artigos malignos, mas 
seguros enquanto contidos. 
Pandora, recém-chegada, 
quando soube da 
confidencialidade da caixa em 
questão, foi assaltada por 
imensa curiosidade, a ponto de 
não ter conseguido frear seu 
impulso. Abriu-a, pois, para 
finalmente conhecer seu 
conteúdo e saciar sua sede. 
Quando tirou a tampa, imediatamente, 
vários males escaparam-na e condenaram o 
homem à desgraça. Reumatismo, gota, 
cólica, inveja, vingança, e outras 
enfermidades do corpo e da mente 
espalharam-se, de pronto, pelo mundo, 
apesar dos esforços de Pandora para re-
tampar a caixa. Embora no fundo do 
recipiente tenha restado ainda a esperança, 
o mundo estava doravante infestado pelos 
males.  

 

Em 11 de setembro de 2001, Bin 
Laden abriu a caixa de Pandora moderna, 
liberando todos os males do mundo.   

 
Segundo o Dr. Magnus Ranstorp, 

diretor do Centre for the Study of Terrorism 
and Political Violence, da Universidade de 
St. Andrews, na Escócia, e autor da analogia 
aqui desenhada, a guerra travada contra o 
terrorismo não é tradicional, é virtualmente 
inextinguível e não pode ser eficientemente 
combatida com as armas convencionais. Os 
recentes eventos em Bali e Moscou 

evidenciaram quão vulneráveis 
são os Estados-nacionais frente 
às forças sorrateiras, fluidas, 
regeneráveis, matreiras, 
penetráveis, invisíveis, 
sombrias do terrorismo 
internacional. A articulação 
internacional de políticas de 
coibição, prevenção e punição 
do terrorismo ainda é frágil e 
deficiente face às 
potencialidades ofensivas de 
um terrorismo sem face e 
descentralizado. O que Osama 
Bin Laden e sua Al-Qaeda 
fizeram, ao derrubar as torres 
gêmeas nova-iorquinas, foi 
transformar o terrorismo em 
uma forma de manifestação 
corrente, possível e, pior, 
audível, na política 
internacional. Bin Laden, ao 
retirar a tampa da caixa, 

estimulou forças outrora um tanto tímidas a 
ecoar com mais vigor. 

 
Faça-se claro que o terrorismo internacional 

não deve ser personificado (como se é 
freqüentemente feito com aquele tal de 
mercado), nem tido como produto final de uma 
organização monolítica, organizada, 
corporativizada. Antes um fenômeno pouco 
habitual, o terrorismo hoje se manifesta através 
de modos distintos, motivado por racionalidades 
diversas. Um contraste analítico entre os 
recentes atentado em Bali e invasão do teatro 
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em Moscou pode lançar luz sobre a 
fenomenologia  

 
 
do terrorismo, tal como ele se apresenta às 

relações internacionais hoje. 
 
A ver: 
 

Bali, Indonésia. Domingo, 13 de outubro 
de 2002. Duas explosões destroem um 
restaurante e uma casa noturna na turística 
praia de Kuta, deixando um saldo inicial de 
aproximadamente 200 mortos, 300 feridos e 
200 desaparecidos. Uma terceira explosão é 
detonada nas proximidades do consulado dos 
Estados Unidos, não deixando vítimas. Sem 
autoria assumida, os atentados são atribuídos 
ao grupo extremista islâmico Jemaah Islamiyah.    

 
Moscou, Rússia. Quarta-feira, 23 de 

outubro de 2002. Cerca de 50 rebeldes 
chechenos invadem o Palácio da Cultura em 
Moscou, durante a realização de um espetáculo, 
e tomam como reféns aproximadamente 750 
pessoas, entre espectadores e atores. Os 
rebeldes terroristas exigem do Kremlin a 
retirada de tropas russas da Chechênia, em 
troca da libertação dos reféns. Durante o 
processo de negociação, forças especiais 
federais adentram o teatro e retiram cerca de 
700 reféns com vida. Todos os terroristas são 
mortos na operação, embora 90 civis tenham 
falecido também. A utilização de um gás 
paralisante, tido como proibido, é 
responsabilizado pelas mortes tanto dos 
terroristas quanto dos reféns. 

 
Ambos eventos são, em um primeiro 

olhar, inassociáveis em origem e espécie. Mas 
guardam semelhanças. Por um lado, possuem 
naturezas heterogêneas: enquanto os 
chechenos em Moscou tinham um objetivo 
claro, sendo ele político e territorial, os 
atentados em Bali ainda não possuem autógrafo 
ou declaração, se não tão somente suspeita de 
inclinação ideológica-religiosa e de provocação 
(a data coincidiu perfeitamente com o segundo 
aniversário do ataque ao navio norte-americano  

 
 

 
USS Cole no Iêmen). Ainda, quanto ao método: 
em Bali, ataques rápidos, assépticos, 
estrondosos e anônimos; em Moscou ataque 
direto, autoral, com envolvimento ativo e 
nominal dos participantes e culminando em 
martírio.  
 

Contudo, pelo outro lado, compartilham 
aspectos em comum. Ambos são motivados 
pela necessidade de contestação política, 
religiosa ou étnica, em graus distintos, e 
utilizam meios ilegítimos e ilegais para tanto, 
ainda que os fins sejam, sob alguma 
interpretação, legítimos. São subversores da 
ordem instituída e canalizam a violência para 
marcar protesto contra ela, ainda que os alvos 
sejam civis e inocentes. Em outras palavras, 
consagram-se como manifestações 
emblemáticas do neo-terrorismo. 

 
Ademais, as suspeitas de ligações com a  

rede Al-Qaeda de ambos os grupos a que se 
atribui a autoria dos atentados na Indonésia e 
na Rússia indica que, embora os movimentos 
sejam independentes e desconexos, aquela 
organização celular permeia o treinamento, 
armamento e coordenação de táticas de 
terrorismo internacional pelo mundo todo, tendo 
a capacidade de acessar virtualmente todos os 
grupos de contestação não-estatais que utilizam 
a violência como instrumento de coação.  

 
Embora aqui demonstrado através de 

um recurso literário pouco original, cumpre 
destacar que o 11 de setembro contribuiu para 
cavar um hiato jurisdicional internacional e (re) 
introduzir o belicismo como práxis das relações 
internacionais, contrariando quase 60 anos de 
consolidação do confronto armado como ilícito 
perante o Direito Internacional. Bali e Moscou 
evidenciaram que o 11 de setembro ainda 
produz ecos retumbantes na política 
internacional. Como na mitologia greco-
romana, no fundo da caixa, só restou a 
esperança. 
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O Governo Lula:  

Alternância de Poder ou 
FHCismo strikes back?
 

Finalmente, alguma 
novidade. Após um ano repleto de 
surpresas – como, por exemplo, a 
Copa do Mundo do Japão (ou 
Coréia do Sul?), a incomensurável 
ansiedade chega ao fim. Para 
alguns, tristeza; para outros, 

felicidade. Para a grande maioria, porém, 
permanece a expectativa: após 500 anos de 
Brasil, um genuíno representante da classe 
trabalhadora chega ao poder. Três disputas 
presidenciais já haviam passado e agora é 
verdade: Lula é o novo presidente do Brasil.  

 
Muito já foi dito sobre 

este processo eleitoral e uma 
das coisas que mais nos chama 
a atenção são os comentários 
feitos acerca da "mudança de 
postura" do PT. Segundo 
alguns, uma das conseqüências 
mais marcantes e significativas 
dessa mudança seria a 
similaridade dos discursos dos 
candidatos à presidência da 
República, mais notadamente 
Serra e Lula, o que 
demonstraria uma certa 
"centralização" do discurso 
petista. Conforme afirmou 
recentemente Gary S. Becker, 
prêmio Nobel de economia em 
1992, "o PT caminhou na direção das 
políticas de livre mercado, movendo-se em 
direção ao centro". Reputamos oportuno 
lembrar que Becker é um dos expoentes do 
neoliberalismo, assecla da conhecida "Escola 
de Chicago". 

 
Mas seria isto bom ou ruim para o 

Brasil? Em outras palavras: caso as 
supracitadas afirmações acerca do PT 
procedam, quais seriam suas conseqüências 
para o Brasil? 

 

Em primeiro lugar, não obstante 
alguns cientistas políticos – como Carlos 
Novaes, por exemplo – enfatizem o caráter 
conservador (ou "pró-establishment", como 
preferem alguns) do eleitorado brasileiro, a 
expressiva votação auferida nesta eleição 
pelo Partido dos Trabalhadores (e por todos 
os partidos de oposição) em todo o Brasil 
nos revela, no mínimo, que o povo 
brasileiro, ciente das necessidades e 
problemas enfrentados pelo Brasil hoje, 
anseia por algum tipo de mudança. Neste 
sentido, uma "mudança no discurso" petista 
em direção ao establishment seria uma 
verdadeira traição à confiança do eleitorado 

brasileiro.  
 
Além disso, no próximo 

ano, coincidirão diversas 
negociações internacionais de 
importância ímpar para o 
Brasil: negociações da OMC, da 
Alca e da União Européia com o 
Mercosul, além do próprio 
Mercosul, que necessita de um 
maior engajamento dos 

Estados-membros, 
essencialmente de seu maior 
sócio, o Brasil. Também digna 
de menção neste ponto é a 
cúpula extraordinária dos 
chefes de Estado do continente 
americano que se realizará em 
maio de 2003. Essa variada 

gama de negociações será uma 
oportunidade histórica a ser enfrentada pelo 
novo presidente da República, nas quais, 
sem exagero, decidir-se-á o papel a ser 
desempenhado internacionalmente pelo 
Brasil nos próximos anos. 

 
A atual regência de Fernando II – ou 

como prefere Delfim Netto, "Octaetéride 
Fernandista" – tem se caracterizado pela 
liberalização desenfreada da economia 
brasileira, buscando, assim, a integração 
completa do Brasil ao "mercado 
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internacional globalizado", seja lá isto o que 
for. Assim, segundo o Príncipe Cardoso, 
"insistimos num ambiente de competição e 
não aceitamos um falso nacionalismo que 
leva o país para trás. O nosso nacionalismo 
é o de um País que quer ser grande para 
seu povo, e não para que aproveitadores de 
slogans se beneficiem, sem que haja uma 
contrapartida de desenvolvimento da 
economia nacional".  

 
Escusas à parte, parece-me que 

nosso presidente, não obstante seu vasto 
conhecimento, tem se esquecido das várias 
lições que nos foram ensinadas por 
intelectuais, tanto do passado, quanto do 
presente. Segundo o historiador inglês E. H. 
Carr, "O nacionalismo é visto pelos países 
como uma oposição ao internacionalismo 
das potências hegemônicas". Ainda, nos 
afirma Raymundo Faoro "não haver nenhum 
país entrado na modernidade senão pelo 
caminho do nacionalismo (...)".  

 
É precisamente neste ponto que 

repousam minhas expectativas com relação 
ao Sr. Lula. A despeito das "mudanças" do 
PT, a história deste demonstra que o 
mesmo tem, sistematicamente, encarnado 
uma postura oposicionista em relação às 
reformas promovidas pelo governo de FHC, 
assumindo, desde seus prosélitos mais 

radicais até os mais moderados, um 
discurso nitidamente de caráter 
nacionalista. Além disso, é importante que 
notemos que a semelhança dos discursos se 
deve, em grande parte, não à 
"centralização" do PT, mas sim a uma 
mudança qualitativa no discurso governista, 
que passou agora a incluir em seu bojo 
questões que foram negligenciadas por toda 
sua "Octaetéride". 

 
Esta é a diferença entre o 

"nacionalismo petista" e o "nacionalismo 
fernandista". Enquanto este depositou toda 
sua confiança na competição e na 
suficiência do mercado para regular todos 
os meandros da vida brasileira, 
negligenciando, de maneira nada salutar, a 
economia nacional, aquele personifica o 
oposto: uma real valorização do nacional 
em detrimento do "internacionalismo", 
discurso prosopopéico das potências 
dominantes. Cumpre agora esperarmos a 
efetivação, na práxis, de tal nacionalismo, 
para que não vejamos "um novo rosto... 
atrás de um mesmo véu", e sim um governo 
preocupado com os interesses daqueles 
grupos menos favorecidos e, muitas vezes, 
até mesmo alijados do processo decisório. 
Um governo que, destarte, dê ao Brasil uma 
forma mais soberana de inserção 
internacional. 
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