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Editorial 
O nneeooccoonnsseerrvvaaddoorriissmmoo dos FFaallccõõeess 
aos olhos de FFrraanncciiss  FFuukkuuyyaammaa 

 
Novamente, estamos na iminência de 

uma guerra. Guerra que, sem qualquer 
exagero ou desproporção de análise, acomete 
a cada um de nós, nas atividades mais 
prosaicas que se possa conceber. E o mais 
interessante, a esse respeito, é que decisões 
como esta [a de fazer a guerra ou a paz], de 
proporções e dimensões globais, restrinjam-se 
ao círculo dos oligarcas anglo-saxões � logo 
eles, ferrenhos e obstinados promotores da 
democracia no mundo.  
 

Incongruências à parte, 
o momento é de reflexão. 
Reflexão, para lembrar o 
saudoso e brilhante geógrafo 
brasileiro Milton Santos, sobre as 
�ideologias de laboratório� que 
são arquitetadas, ao passo que 
escrevemos, para justificar cada 
nova investida estadunidense em 
territórios não-nacionais. Que 
seja dito: não se pretende aqui, 
de modo algum, firmar juízo ou 
apologia de valores; tampouco, 
em se considerando que o tema 
já fora tratado (e bem tratado) 
por meus colegas, neste mesmo 
veículo, engajo-me eu no jogo 
das causas de conseqüências da 
guerra.  Peço-lhes permissão 
para perscrutar, nos limites 
deste editorial, o conjunto de 
idéias � sim, existem princípios 
lógicos (ainda que resgatados à 
conveniência do freguês) � que 
dá sustentáculo ao discurso 
manifesto e às ações por serem empreendidas 
pelos Estados Unidos. 
 

Juntemos as peças do quebra-cabeça: 
a gestão republicana de Bush Jr. se notabiliza 
pelo conservadorismo na condução de sua 
política externa. Provas cabais disso: o foco na 
balança de poder e na preparação militar. E, 
como percebe Francis Fukuyama1, 
�conservadorismo que vem sendo 
freqüentemente identificado com o que os 
especialistas em relações internacionais 

                                                
1 Entrevista integral publicada na edição de 24/12/2002 do 
Wall Street Journal.  

rotulam de �realismo��.  
Portanto, o realismo-
conservadorismo americano 
constituiria, em última análise, 
a visão de que a política 
internacional é o esforço sem 
remorso pelo poder, por parte 
dos Estados, que deverão, por 
sua vez, cuidar de sua própria 
segurança. Nada de novo até 
aqui: decompõe-se o �dilema da 

segurança�, fulcral à teoria 
realista e, sem embargo, 
prepara-se o terreno para que 
possamos entender o tortuoso 
exercício intelectual por detrás 
dos vôos pretendidos pelas 
poderosas aves de rapina da 
América. 
 

Observa-se, através de 
um simples olhar panorâmico 
pela história da política externa 
norte-americana, um movimento 
bidirecional, que comporta quer 
uma orientação realista de 
segurança nacional, definida em 
termos relativamente estritos, 
quer um entendimento bastante 
mais expansivo, embasado pelo 
entendimento de que o 
excepcionalismo dos Estados 
Unidos no concerto das nações 
concede-lhe a prerrogativa � 
alguns falariam em obrigação � 
de intervir naquilo que estiver 
em desacordo com os seus 

�elevados� valores. Haja vista, por exemplo, a 
crença messiânica estadunidense na 
aplicabilidade universal de suas instituições. 
 

Logo, somos tentados a afirmar, sem 
grande receio, que a resposta dos Estados 
Unidos aos episódios de 11 de setembro 
(dentro de cujo contexto inclui-se a II Guerra 
do Golfo) encaixa-se na mais pura vertente 
realista-conservadora de condução das 
relações internacionais. Afinal, vejamos: a 
administração Bush Jr. tem estado às voltas 
com os problemas diplomáticos � envolvendo 
inclusive os seus próprios aliados históricos - 
decorrentes do �pouco� valor que tem 
atribuído aos acordos e instituições 
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internacionais, desde o Protocolo de Kyoto até 
a Corte Criminal Internacional. Depois de 11 
de setembro, deixado claro foi que a �mudança 
de regime� no Iraque seria algo imprescindível 
e que, para isso, lançar-se-ia mão, se 
necessário, de força, empregada 
unilateralmente, independente do aval do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
Todos os sintomas, sumariamente arrolados, 
seriam mais do que suficientes para render 
aos Estados Unidos a pecha de �realistas-
conservadores�, certo? 
 

�Há controvérsias�, sustentaria Francis 
Fukuyama. De acordo com o professor da 
Johns Hopkins University, velho conhecido por 
outras polêmicas acadêmicas, por trás da 
ênfase no poder, na soberania e na auto-
ajuda, subjaz uma (nem tão escondida) 
agenda idealista, encapsulada no termo 
�mudança de regime�. 
 

O pesquisador afirma que a nova 
estratégia de segurança nacional dos Estados 
Unidos apresenta as bases para um ambicioso 
re-ordenamento de toda a política do Oriente 
Médio, começando-se pela substituição de 
Saddam Hussein por um governo democrático 
e, sobretudo, pró-Ocidente. Fukuyama sugere, 
então, que um novo governo no Iraque 
poderia trazer uma nova dinâmica de 
estabilidade política a toda a região, 
amainando o conflito israelo-palestino, 

exercendo pressão em regimes autoritários 
como os de Egito, Síria, Irã e Arábia Saudita e, 
de um modo geral, promovendo a velha 
�causa da democracia� pela parte do globo que 
mais se mostrou resistente à onda 
democrática.  
 

Em outras palavras: a atual 
administração de Bush estaria articulando uma 
política externa de caráter �idealista-
conservador�. Embarca, com efeito, em um 
exercício imensamente ambicioso de re-
engenharia política em uma região � hostil� do 
planeta. Engenhoso, não?  
 

As conclusões, como de hábito, ficam 
a cargo de nossos leitores. Mas um aspecto 
faz-se bastante visível nessa nova fase do 
conservadorismo americano: a disposição 
irrefreável de Bush filho para a guerra, 
malgrado a carência de real apoio 
internacional aos seus propósitos. Nesse 
sentido, convergimos com o editorial da 
inglesa The Economist desta semana que, 
diante da iminência do conflito, provoca: na 
arte de tecer a grande coalizão anti-Iraque, no 
início dos 1990,  �Bush senior did it better�...  
Só nos resta, daqui, fazer eco a tais palavras. 
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�AAlleeaa  JJaaccttaa  EEsstt� 
OO  ppaarrttoo  ddaa  NNoovvaa  RRoommaa  eemm  ccuurrssoo??   
 

Julgam, alguns 
analistas das Relações 
Internacionais, que a 
deflagração da "guerra contra o 
Terrorismo" - da qual a ofensiva 
ao Iraque seria uma das etapas 
- foi o momento decisivo no 
qual os Estados Unidos 
passaram de Superpotência 
remanescente da Guerra Fria a 
indubitável Império global. Tal 
ato - eivado de grande 
simbolismo - 
traria consigo 
um caráter de 

ruptura herdado do processo 
de formação do mais famoso 
dos Impérios, a Roma 
Antiga. A passagem da Roma 
republicana ao Império 
Romano não fora, afinal, 
desencadeada pelo ato 
pioneiro de Júlio César em 
46 A.C., ao decidir avançar 
sobre o rio sagrado Rubicon 
com seus exércitos para 
destronar seu rival Pompeu, 
tornando-se assim o único 
senhor da "Cidade Eterna"? 
Ao pronunciar a famosa 
frase �ALEA JACTA EST� (A 
sorte está lançada), às 
margens do Rubicon, César 
desanuviava uma nova 
forma de organização 
política, deveras mais 
complexa que as Cidades-
Estado antigas e capaz (pelo 
menos durante os longos 
séculos de seu esplendor) de 
assegurar a Paz em grandes 
extensões territoriais de 
escala supra-continental - o 
Império. 2000 anos depois, 
não cessam de rufar as trombetas que 
anunciam, triunfantes, a "chegada do Reino". 
Não dos céus, mas dos arranha-céus (e sem 
aviões, nesse caso). Cuidadosa análise é 
necessária para verificarmos correspondências 
e contrariedades entre a experiência romana e 
a estadunidense, a fim de diminuirmos nossa 
incerteza quanto ao caráter dos fatos a cujo 
desenrolar assistimos (e que nos afetam, de 
qualquer forma). 

 

A analogia romana se iniciaria na 
caracterização do novo Império - fundado, 
como aquele, em esmagadora superioridade 
de força capaz de ser aplicada em extensões 
territoriais cada vez mais amplas, ainda que 
não prescinda de um arcabouço institucional 
mínimo. A Roma Antiga possuía seu "Jus 
Fetiali" - embrião de Direito Internacional que 
regia as relações do Império com seus 
subordinados e inimigos. Este, entretanto, era 
submetido aos (obscuros) desígnios e 
interpretações de um grupo restrito de anciãos 

sacerdotes - os Feciais 
- que, literalmente, 
"faziam a guerra e 
decidiam a paz" com 
base nos ditames dos 
deuses. Sendo 

grandemente 
numeroso o Panteão 
romano (dado o fato 
de que divindades dos 
povos conquistados 
passavam a fazer 
parte deste quase 

automaticamente), 
não é de se espantar 
quão maleáveis eram 
os desígnios divinos 
que motivavam as 
guerras romanas, tais 
como interpretados 
pelos Feciais. Podemos 
pensar que os Estados 
Unidos ajam de forma 
similar - legando aos 
"falcões" da 
administração George 
W. Bush encontrar 
motivos minimamente 
razoáveis para 
justificar, por exemplo, 
o ataque ao Iraque, 
não obstante a 

tortuosidade dos raciocínios empregados e a 
escassez de provas materiais que os 
sustentem. Geralmente, é digno de nota, tais 
argumentos fundamentam-se em valores 
morais - tais como o direito à liberdade dos 
indivíduos ou o dever dos norte-americanos 
em por fim ao maléfico governo-alvo 
(convenhamos, no caso de Saddam Hussein, 
um apelo nesse sentido seria desnecessário 
para qualquer observador minimamente ciente 
dos horrores vividos no Iraque desde o início 
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de seu governo), conferindo caráter 
"transcendental" a ações do governo 
estadunidense que, de outra forma, poderiam 
ser vistas meramente como a busca de 
determinados objetivos políticos através de 
meios julgados adequados, no caso a  força (já 
dizia Maquiavel).  

 
Há, porém, um complicador moderno - 

ao lado da força (a esmagadora superioridade 
militar dos Estados Unidos), temos, em nossos 
tempos, um arcabouço institucional mais 
sofisticado que nos idos do século I A.C. Toda 
um conjunto de organizações internacionais 
(políticas ou não, voltadas ou não para a 
propalada "segurança coletiva") e toda uma 
longa história de consolidação do chamado 
"Direito Internacional" (sem mencionar todo 
um conjunto de fluxos entre as unidades 
políticas os quais constituem a substância do 
que chamamos "Relações Internacionais") 
lentamente erigiram-se como "blindagem", 
como elementos amortecedores das relações 
entre as unidades políticas nacionais, 
minimizando a necessidade e a freqüência de 
solução de controvérsias via força (ainda que 
sua ação esteja longe de ter esvaziado de 
sentido as disputas por "poder" entre as 
mesmas unidades políticas - pelo contrário, a 
própria conformação dessa rede de 
"blindagem" reflete a distribuição do "poder" 
entre as citadas unidades). A relativa 
sofisticação institucional de nosso tempo - 
capaz de impedir o estabelecimento de uma 
"guerra de todos contra todos" no plano 
internacional, a despeito de não apresentar um 
"Leviatã" internacional encarregado de manter 
a ordem e garantir a auto-conservação de 
todos (fazendo menção a Hobbes), impede que 
os Estados Unidos decidam simplesmente 
atacar o Iraque, antepondo a tal decisão 
custos consideráveis, não apenas políticos.  

 
Tal fato não empalidece, mesmo 

diante de declarações do governo 
estadunidense afirmando que haverá guerra 
"custe o que custar" e de que, na ausência de 
uma decisão multilateral capaz de coibir a 
ameaça iraquiana (ou seja, havendo pretensa 
falha institucional, rombo na "blindagem", 
deliberado ou não), os Estados Unidos têm o 
dever de proteger-se de ameaças POTENCIAIS 
à sua segurança. Friso que cabe, nesse 
contexto, aos Estados Unidos decidir quem e o 
quê consistem em ameaças potenciais à sua 
segurança. E, com base nessa decisão (em 
tudo semelhante às tomadas pelos "Feciais" do 
passado), os Estados Unidos teriam o 
"legítimo" direito de se lançar em guerras 
PREVENTIVAS. A analogia hobbesiana continua 
válida - os Estados Unidos, lançando mão de 

"juízo privado" acerca de sua auto-
conservação, lançam-se em ações preventivas, 
prática que, uma vez disseminada pelo 
sistema (no caso, internacional) 
redundaria...na "guerra de todos contra 
todos", o que inviabilizaria, no limite, a própria 
consolidação do Império. Caberia aos Estados 
Unidos, assim, impedir a disseminação de tais 
práticas em caráter sistêmico, conquanto 
reservando a si o direito de "eventualmente" 
lançar mão delas. O famoso "faça o que eu 
digo e não faça o que eu faço". Isso se traduz 
no patrocínio, por parte dos Estados Unidos, 
de decisões no marco da "blindagem" 
institucional quando seus interesses não são 
diretamente afetados (ou quando a 
"blindagem" os favorecem). As organizações 
internacionais e o Direito Internacional, assim, 
são duplamente afetados pela ascensão 
imperial - tendo sua eficiência minimizada e, 
ao mesmo tempo, ganhando sobrevida. 
Tornam-se, no dizer de James Rosenau, 
"simultaneamente inadequados e 
imprescindíveis". 

 
As ações preventivas e o limitado 

"oxigênio" dado às instituições internacionais 
não são elementos estranhos à política externa 
dos Estados Unidos. Basta lembrar a invasão 
do Panamá em 1989 (promovida, não por 
acaso, por George Bush pai), que "desarmou" 
o general Manuel Noriega - curiosamente, 
como Saddam Hussein (e Osama Bin Laden), 
um ex-colaborador e eventual aliado dos 
Estados Unidos. Digna de nota é a oratória 
empregada pelos líderes dos Estados Unidos - 
ontem, "prender o criminoso Noriega", hoje, 
"desarmar o assassino Saddam". Ações que 
suprimem o Direito Internacional e que, não 
casualmente, são acompanhadas por uma 
oratória que centra seu foco nos indivíduos (e 
não nos Estados alvos da ação) e que, ao 
qualificá-los como criminosos, erige sobre os 
escombros do Direito Internacional um 
arremedo de Direito Penal interno. Da mesma 
forma, podemos pensar na criação da própria 
ONU como instituição constituída de órgãos 
recomendatórios, com exceção do seu 
Conselho de Segurança dotado de poder 
vinculatório (no entanto, tornado muitas vezes 
inócuo pelo poder de veto concedido aos seus 
membros permanentes, Estados Unidos 
incluso), como exemplo de provisão de 
"oxigênio" às instituições internacionais. Cabe 
a essas últimas servir de foro para debate e 
limitadas negociações - apenas eventualmente 
serão foro privilegiado para a tomada de 
decisão, em virtude da primazia do "juízo 
privado" e das ações preventivas. 

 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, 
de inteira e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

6

NN N
aa a
ss s

EE E
NN N

   TT T
   RR R

EE E
LL L

II I
NN N

HH H
AA A

SS S
Um Império, acima de tudo, deve ser 

capaz de promover, no interior de suas 
extensas fronteiras, o primado da Paz. A 
famosa "Pax Romana" dos séculos I a III D.C. 
é o exemplo mais citado. O ex-presidente 
estadunidense Bush (pai do atual presidente - 
ou seja, fundador da dinastia imperial?) 
provavelmente se referia à Pax Romana 
quando proclamou, após a vitória do Golfo, em 
1991, a chegada de uma "nova ordem 
mundial". A Paz aqui deve ser entendida não 
como ausência de conflito nem tampouco, 
numa versão mais modesta, como ausência de 
guerras. Muito pelo contrário! A Paz é 
COROLÁRIO da guerra (melhor dizendo, das 
guerras que consolidem o Império). Os 
"bárbaros" são progressivamente vencidos 
e...apaziguados. Não há incompatibilidade 
entre Guerra e Paz no Império num primeiro 
momento - a última emerge da primeira e 
pouco importa o custo de algumas (muitas) 
cabeças que terão de rolar, se forem 
beneficiadas as cabeças restantes. Daí a 
espontaneidade com que membros do governo 
estadunidense traçam planos para o Iraque 
pós-Saddam, fazendo seguidas menções às 
liberdades civis e políticas, bem como a 
promessas de prosperidade (e Paz, lógico) que 
serão conferidas ao povo iraquiano...sem que 
saibamos quanto do povo iraquiano restará 
para usufruir de tais benesses, quando (cada 
vez é mais difícil dizer "se") Saddam não mais 
governar o país. Uma vez consolidado o 
Império, guerras tornam-se elementos 
indesejáveis, promovidos por "Estados párias", 
passando a ser somente imagináveis quando 
assumem caráter punitivo (o famoso conceito 
medieval de "Guerra Justa"). 

 
Feitas as reflexões e paralelismos dos 

parágrafos anteriores, temos condições de 
julgar com algum grau de certeza se há ou não 
um Império global em consolidação. Outras 
analogias seriam possíveis - a influência dos 
"falcões" sobre um presidente como George 
W.Bush, de canhestra habilidade política, 
parece enunciar tanto o belicismo de um 
Império nascedouro como uma potencial 
sombra sobre os destinos futuros da política 
dos Estados Unidos, haja vista o "poder" 
alcançado pelos generais e pretorianos nos 
períodos de declínio da Roma Imperial (um dos 

principais motivos para esse declínio, por 
sinal). O famoso "escudo anti-mísseis", que 
perdeu parte de seu impacto com (sem 
trocadilhos) o impacto dos aviões terroristas 
no World Trade Center, lembra a iniciativa dos 
imperadores Trajano e Adriano, no século II, 
ao construírem uma muralha protetora que 
separava o Império dos "bárbaros" mais 
perigosos (bretães, hunos  etc.). Falando em 
World Trade Center: a queda de Roma não se 
deu lentamente nos campos de batalha 
apenas, mas em especial no coração do 
próprio Império. Os "bárbaros" foram 
progressivamente incorporados, tornando-se 
aliados imprescindíveis para a defesa das 
fronteiras do Império (contra os "mais 
perigosos"), ao mesmo passo que a corrupção 
devassava as instituições imperiais e Roma 
tornava-se mais e mais dependente de suas 
alianças e dos desígnios dos militares 
"bárbaros" (estaria completa a vingança dos 
gauleses de Vercingetórix?). Num certo 
momento, os "bárbaros" perceberam que 
poderiam submeter seus aliados imperiais, da 
mesma forma como estes os haviam 
submetido em passado não remoto - e tivemos 
as famosas invasões, como a dos Vândalos de 
Genserico em 410 D.C., culminando com a 
tomada de Roma pelos Ostrogodos de Odoacro 
em 476 D.C. Findava a Roma Imperial e 
iniciava-se a famosa (injustamente nomeada) 
"Era das Trevas".  

 
Dessa forma, não poderíamos pensar, 

por exemplo, que por detrás do "conflito 
civilizacional" de Samuel Huntington não se 
esconderia o temor da re-edição das invasões 
de séculos atrás? Seriam Osama Bin Laden e 
os "senhores da guerra" do Afeganistão os 
"novos bárbaros", cuja lealdade muda ao 
sabor dos ventos? O futuro nos dirá se o dito 
"o mundo terá de escolher de qual lado está: 
do nosso lado ou do lado dos terroristas" de 
George W. Bush, em 2001 D.C., merecerá a 
mesma atenção dos futuros analistas e 
historiadores que a famosa �ALEA JACTA EST�, 
de César, em 46 A.C... ou se dela nos 
esqueceremos, como da "nova ordem mundial" 
de George Bush pai.  

 
Enquanto isso... DEI, ORA PRO NOBIS! 
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DDaavvooss e PPoorrttoo  AAlleeggrree 
Algumas citações 

 
  
O mundo assistiu aos dois fóruns em 

meio a sentimentos que  mesclavam 
pessimismo e desapontamento quanto aos 
frutos colhidos e vindouros do capitalismo 
mundial; apreensão e até mesmo indignação 
vis-à-vis a política externa estadunidense, 
esperança em um outro mundo possível e 
letargia devido à carência de alternativas 
viáveis que dessem o rumo a este novo 
mundo. 

 
Pensamos, destarte, ser salutar uma 

reflexão sobre alguns pontos acerca da 
importância, implicações, resultados e 
diálogos travados dentro e dentre os dois 
Fóruns Mundiais. Fá-lo-emos, através 
de algumas citações, que pensamos 
serem bastante representativas dos 
pontos mais destacáveis dos dois 
Fóruns: 
 
1) �Lula não nos representa em 
Davos, as pessoas das ONGs, nas 
ruas, representam� (ativista dos 
�Confeiteiros sem Fronteira�) � 
Um olhar crítico sobre Porto 
Alegre. 

 
Inobstante a essencialidade 

das manifestações celebradas em 
Porto Alegre e ainda fazendo a 
ressalva de que procuramos não 
incidir em generalizações ingênuas, é 
necessária uma visão crítica sobre 
alguns aspectos negativos advindos 
de algumas posturas adotadas no 
Fórum Social. O mais representativo deles foi 
a tortada desferida, pela autora da frase 
acima transcrita, no presidente do PT, José 
Genoíno. A grande incoerência que esta 
atitude simboliza é que vários setores do 
Fórum Social pregam a paz e, ao  mesmo 
tempo repudiam, o diálogo. Como se pode 
defender tolerância entre os povos do mundo 
enjeitando o papel de ponte entre Porto 
Alegre e Davos, o qual Lula, muito 
propriamente, pretendia exercer? Para alguns 
contestadores, parece que o protesto violento 
é a única maneira de entrar em contato com 
os contestados, mesmo quando os canais de 
diálogo estão abertos, negando, assim, 
alguns princípios fundamentais da tolerância, 
tão defendida em Porto Alegre, que são a 

empatia, a tentativa de tentar 
compreender as motivações do 
outro lado e a busca pelo 
diálogo. Quebradeiras em 
McDonalds e fuzarcas em 
plantações particulares, que 
ocorreram em outras edições 
do evento (mas, muito 
felizmente, não nesta), 
também exemplificam esta 
postura incoerente. A própria 
idolatria do pop star 
internacional, José Bové (não encontramos 
melhor maneira de caracterizá-lo), também a 
reflete. Mais lamentável ainda é que estas 

posturas incoerentes foram 
endossadas pelos próprios 
organizadores do Fórum Social 
(vide os pronunciamentos de 
Maria Luísa Mendonça e 
Cândido Grzybowski).  
 

Esta postura ainda 
contrasta com a adotada por 
Davos, que preferiu ter maior 
humildade em relação aos 
frutos do capitalismo global e 
reconheceu falhas no processo 
de globalização. Ademais, no 
Fórum Econômico deste ano, 
foram dedicadas sessões para 
a discussão de temas que, a 
rigor, seriam de exclusividade 
do espírito de Porto Alegre. 
Entre estes temas discutidos 
nas sessões do Fórum 

Econômico estavam o combate à fome e uma 
avaliação sobre a eficácia dos programas de 
combate à pobreza. Davos mostrou mais 
flexibilidade e capacidade de diálogo maior 
que Porto Alegre. 

 
2) �Minha guerra é contra a fome e a 
miséria� (Lula) � O deslanche da 
diplomacia presidencial de Lula. 

Após os tropeços iniciais na questão 
venezuelana, que resultaram na aquisição 
quase indelével da antipatia por parte da 
oposição venezuelana, Lula parece ter 
encontrado o rumo certo da sua diplomacia 
presidencial, contrariando as expectativas dos 
mais saudosistas da Era FHC. A atuação do 
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presidente brasileiro em Davos e na 
subseqüente viagem pela Europa parecem 
indicar que, pelo menos por enquanto, Lula 
se firma como protagonista da cena mundial, 
com a função de ser o porta-voz dos 
descontentes e oprimidos pela ordem  
mundial, mas agora contando com canais de 
diálogo abertos, em parte, pelo mundo 
desenvolvido. Lula demonstrou maturidade 
com declarações do tipo �Nosso problema não 
é o acordo com o FMI, mas a dívida pública�, 
afastando o velho mote do esquerdismo 
latino-americano de  por todo o fardo de sua 
pobreza nos ombros  dos países ricos, não 
reconhecendo as falhas institucionais 
internas. Ao mesmo tempo, Lula foi assertivo 
ao cobrar um livre comércio baseado na 
reciprocidade. �De nada adiantará o esforço 
exportador que venhamos a desenvolver, se 
os países ricos continuarem a pregar o livre 
comércio e continuarem a praticar o 
protecionismo�, afirmou o presidente, que 
depois ainda colocou na pauta do seu tête-à-
tête com Chirac o tema dos subsídios 
agrícolas da União Européia.  

A vedete  contestadora do momento 
está longe de ser Jospin, Fidel ou Chávez, 
mas sim a figura carismática do presidente 
brasileiro. Exageros à parte, como as 
comparações com Ghandi e Martin Luther 
King, uma análise pragmática do fato de Lula 
ter se mostrado um messias maduro e 
moderno do mundo subdesenvolvido aponta 
para possíveis aberturas de canais de 
liderança legítima, tanto do ponto de vista 
dos países pobres quanto dos ricos, para o 
Brasil frente às contestações do mundo 
subdesenvolvido. Contudo, fica aberta a 
questão de quanto tempo durará esta lua-de-
mel no plano  internacional. 

3) �Posso lhe dar um 
abraço?�(Horst Köhler) �A melhoria da 
imagem internacional do Brasil. 

A frase acima, pronunciada pelo 
número 1 do FMI em seu encontro com Lula, 
em Paris, simboliza, por sua vez, a possível 
emergência de uma nova imagem 
internacional do Brasil. Este ponto, apesar de 
estar estreitamente ligado com o anterior, 
merece uma breve discussão em separado. 
Os bons índices econômicos das primeiras 
semanas do novo governo foram o prenúncio 
do nascimento desta nova imagem, que 
parece ter sido consolidada agora com os 
pronunciamentos nos dois Fóruns. A 
avaliação das instituições econômicas 
internacionais, intergovernamentais ou 
privadas, é de que o Brasil adotou a agenda 

certa e que a equipe do governo trabalha 
com afinco para implementá-la, sendo assim 
correto apoiar o governo Lula. Esta 
apreciação foi compartilhada não só pelos 
ícones de instituições econômicas 
intergovernamentais, como o próprio Kölher, 
Michel Mussa e Anne Krueger, mas ainda por 
grupos de investimento privado. Tal avaliação 
dá maior poder de barganha, por exemplo, 
nas tentativas de retirar os óbices ao 
comércio exterior brasileiro, já que conferiria 
maior legitimidade às reivindicações do País, 
pois, supõe-se, este teria demonstrado sua 
boa vontade nas mudanças. 

4) �Nós continuamos a nos reservar o 
direito soberano de tomar uma ação 
militar contra o Iraque sozinhos� (Collin 
Powell) � O repúdio da opinião pública 
internacional aos Estados Unidos. 

No que tange à opinião pública 
internacional, as reações em Davos e Porto 
Alegre mostram que os EUA não parecem 
estar bem afortunados neste campo (se é que 
isso a eles importa).  O silêncio tenso, mas 
não surpreso, dos participantes de Davos 
quando do discurso do Secretário de Estado 
norte-americano, reflete as preocupações 
específicas que  os participantes do Fórum 
Econômico possuem em decorrência de um 
possível ataque ao Iraque. As repercussões 
de uma guerra contra Hussein para a 
economia mundial seriam nefastas, 
argumenta-se. Uma destas repercussões 
seria o óbvio aumento do preço do petróleo. 
Segundo Keneth Rogoff (economista-chefe do 
FMI), um aumento de US$15,00 no preço do 
barril de petróleo, sustentado durante um 
ano, significa uma redução de 1% do PIB 
global (entre US$ 400 a US$ 500 bilhões de 
dólares). Adicionalmente, o outro fator 
negativa do unilateralismo estadunidense 
frente à questão do Iraque é que, em se 
prolongando a guerra, haveria um desgaste 
da liderança política de Bush e continuaria o 
crescente déficit no orçamento americano. 
Estes dois fatores acarretariam em 
conseqüências negativas para a economia 
norte-americana, que atualmente enfrenta 
sérias dificuldades e desafios. O 
enfraquecimento da maior economia do 
mundo, por sua vez, implica uma retração da 
economia global, como explicou no Fórum 
Mundial Michael Johnston, do Capital Group. 

De natureza diferente são as 
manifestações anti-EUA encontradas no 
Fórum Social. O velho alento (já quase um 
clichê) anti-Imperialista pôde ser 
testemunhado pelas ruas de Porto Alegre, 
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onde se ostentavam ícones de repúdio ao Tio 
Sam, como as figuras de Guevara, Fidel e 
Chávez. O elemento novo, desta vez, deste 
repúdio é que ele foi acalorado pela tônica 
belicosa do governo estadunidense em 
relação à questão iraquiana. Parece que o 
unilateralismo norte-americano no Iraque não 
agrada aos ricos, aos pobres e, quiçá, a boa 
parte de sua população. 

5) �Defendemos uma ordem 
internacional �ecosófica�� (autor não 
identificado) � Breve consideração 
teórica. 

Seja lá o que signifique uma �ordem 
internacional ecosófica� (!), esta assertiva 
pinçada dentre as proposições finais de Porto 
Alegre é representativa de duas questões 
teóricas que podem ser retiradas das 
celebrações dos dois Fóruns Mundiais. A 
primeira está relacionada ao estrato 
intersubjetivo da ordem mundial e a segunda 
concerne à análise das bases micro do 
ordenamento global. Vejamos a primeira. 
James Rosenau divide a ordem internacional 
em três estratos diferentes, o ideacional ou 
intersubjetivo; o objetivo ou comportamental, 
que seria aquele referente àss atitudes 
tomadas de modo rotineiro, para manter os 
arranjos globais prevalecentes; e o político ou 
agregado, que se refere à dimensão mais 
formal e organizada na ordem predominante, 
às instituições e regimes estabelecidos. Já o 
primeiro estrato de Rosenau trata dos 
sistemas de crença, dos contextos mentais e 
dos valores compartilhados � ou seja, seria o 
platônico mundo das idéias � e é expresso 
pelos discursos, pelos livros ou qualquer 
outro meio pelo qual as pessoas que 
participam das relações internacionais 
externalizam sua visão da ordem mundial 
(vale a pena adicionar o presente veículo 
dentre esses meios). Este autor adiciona que 
estes três níveis se relacionam através de 
variáveis multidirecionais, ou seja, através de 
influências recíprocas com relações de causa-
conseqüência difusas2. Desta forma, 
expressões de visão de mundo, como o da 
�ordem ecosófica� acima (colocada 
ironicamente devido ao seu sentido vazio), 
servem para, no agregado, moldarem a 
ordem internacional como um todo, 
influenciando a formação e mudança nas 
instituições internacionais. Este é, ao nosso 
ver, o objetivo e a importância fundamental 
dos dois Fóruns: lapidar, cristalizar, reforçar e 

                                                
2 ROSENAU, J. e CZEMPIEL, O-E (org).Governança sem 
Governo. Brasília: Editora UnB, 2000, pp 28-30 

inovar a base subjetiva que influencia a 
formação da ordem mundial. 

A segunda consideração teórica, 
intimamente ligada à primeira, implica a 
maior importância dada ao indivíduo quando 
da análise das Relações Internacionais 
(abordagem micro). Ainda segundo Rosenau, 
a combinação entre as skills revolution3, o 
desenvolvimento das tecnologias de 
informação e a crescente interdependência 
faz com que os indivíduos não sejam mais 
uma constante, como tradicionalmente se 
pensava, mas sim uma força causativa 
adicional que, apesar de não poder ser 
superestimada, deve ser considerada. 
Exemplos, como a influência que as 
manifestações populares tiveram na queda 
dos vários regimes comunistas, corroboram 
esta hipótese4. Portanto, é possível concluir 
que as vozes dos indivíduos de Porto Alegre, 
apesar das possíveis críticas, aspiram, no 
fundo, apenas a uma democracia mais 
participativa, a um mundo mais justo, enfim, 
à atenuação do sofrimento dos milhares de 
excluídos. Estas vozes retumbam pelo 
mundo, influenciando o aprimoramento da 
ordem internacional, no sentido de conferir a 
esta uma maior multiplicidade de visões e a 
incorporação de diferentes demandas.     

                                                
3 Maior capacitação do indivíduo quanto análise e meios de 
ação sobre o mundo que o cerca 
4 Op.Cit. pp. 363-372  
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ÁÁffrriiccaa  
CCoonnttiinneennttee  ppeerrddiiddoo das RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss:  
perspectivas para um novo século e um novo mundo 

 
 

O dia primeiro de 
fevereiro de 2003 foi um triste 
marco na história do 
desenvolvimento espacial 
estadunidense. Por volta de 
meio-dia, no horário de 
Brasília, a nave Columbia 
explodia no céu do Texas, 
matando os sete astronautas 
que haviam concluído uma 
missão de 16 dias no espaço. 
Um choque para a população 
dos Estados Unidos e do 

mundo todo, bem como para a mídia 
internacional, que lamentava o ocorrido pelos 
quatro cantos do planeta. 

 
Algumas horas antes, 

nesse mesmo dia, um choque 
de trens no Zimbábue, país 
localizado no sul da África, 
causou 42 mortes e mais de 60 
feridos. Não sabemos quem 
foram os mortos, suas 
nacionalidades, o que estavam 
fazendo nos trens que 
colidiram. Muitos nem sabem 
que houve tal acidente. Alguns 
outros, mesmo envolvidos na 
área de Relações 
Internacionais, sequer 
saberiam localizar o Zimbábue 
no mapa-múndi. Muito disso 
deve-se ao fato de a mídia 
internacional ter sido incapaz 
de reservar mais que meia 
dúzia de linhas para uma 
tragédia em que o número de 
mortos superou em seis vezes 
as perdas causadas pelo 
acidente com a nave Columbia.  

 
Em se tratando de 

África, a negligência e a 
subvalorização de eventos por parte não 
somente da mídia, mas também da 
comunidade internacional como um todo, são 
mais que esperadas. A própria história, 
eurocêntrica como a conhecemos, reduz o 
continente africano a um fornecedor de 
escravos até o século XIX, a um produto da 
Conferência de Berlim de 1855 e, após um 
vácuo de praticamente cem anos, narra 

brevemente um processo de descolonização 
das décadas de 50 e 60 do século passado. 

 
Frente à escassez de dados históricos 

e informações concretas sobre a África, 
muitos devem se perguntar: o que acontece 
no continente hoje? Qual o perfil da África 
após um conturbado (e, sob alguns aspectos, 
interminável) processo de descolonização e 
numa ordem mundial pós-Guerra Fria e, no 
limite, pós-11 de setembro? 

 
Se há uma palavra que possa definir 

a situação atual do continente africano, esta 
seria �caos�. Pois não é somente a miséria ou 

a escassez de recursos que 
flagela as bases da 
população africana; há, 
com a mesma intensidade, 
uma fragilidade 
institucional herdada de 
antiga data (estima-se que 
nada menos que vinte 
guerras civis estejam 
ocorrendo no continente 
no momento), problemas 
econômicos de toda sorte, 
corrupção acentuada, sem 
contar o grande dilema da 
AIDS, que é uma das 
maiores causa-mortis do 
continente. 

 
Outro fator de 

desestabilização 
continental é fruto direto 
da �colcha de retalhos� 
costurada no século XIX 
pelas grandes potências 
imperialistas: as guerras 
étnicas. Na África, um 
Estado geralmente 
abrange duas ou mais 
etnias distintas, muitas 

historicamente inimigas. O resultado? Atritos 
constantes. Foi assim a disputa entre tutsis e 
hutus, na região da Ruanda e do Burundi. A 
guerra atingiu seu momento mais crítico no 
período entre 1994 e 1999, ao mesmo tempo 
em que a Iugoslávia se esfacelava e 
enquanto os EUA e a OTAN passavam por 
cima das decisões do Conselho de Segurança 
e mandavam tropas para apaziguar os 
ânimos em Kosovo. A mídia, como de praxe, 
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virou todos os seus olhos para os Bálcãs e 
ignorou as milhares de mortes diárias na 
África decorrentes daquele conflito. A 
sociedade internacional, idem. Os EUA, por 
exemplo, mesmo sabendo que um �banho de 
sangue� na região estava próximo, pediu à 
ONU que retirasse de lá as tropas de paz, 
sendo logo obedecidos. Alguns dizem que as 
autoridades estadunidenses estavam 
temendo uma outra incursão complicada e, 
de certa forma, humilhante, como havia sido 
a da Somália, alguns anos antes. Dois anos 
mais tarde, a França liderou uma missão da 
ONU com o intuito de sanar um problema de 
refugiados hutus na fronteira entre Ruanda e 
Zaire, que não obteve sucesso devido a 
obstruções por parte do governo ruandês. 
Dessa forma, ações militares multilaterais 
não foram capazes de impedir que o 
genocídio fosse consumado na região. Em 
uma certa altura da guerra, foram feitos 800 
mil mortos em um mês. Saldo total de perdas 
decorrentes de conflitos na África, só na 
década de 90: aproximadamente 8 milhões 
de pessoas. 

 
Frente a números nada animadores, 

a África entrou no século XXI com algumas 
perspectivas de mudança. A primeira delas foi 
a inauguração da União Africana, nos moldes 
da irmã européia, que veio substituir a 
�ineficiente� Organização da Unidade Africana 
(OUA), que �por quase 40 anos foi incapaz de 
promover a estabilidade e o crescimento na 
África�5. O que está por trás da UA é o desejo 
um tanto idealista de integração social, 
econômica e regional. Um trabalho e tanto, 
tendo em vista as disparidades tão visíveis no 
continente africano, que também é um 
caldeirão de religiões, etnias, culturas e 
ideais. O primeiro passo da UA, notadamente 
emergencial, é promover a paz no 
continente; para tanto, a reunião inaugural 
da organização, em Adis Abeba (Etiópia), 
teve como foco principal as guerras civis, 
como a que ocorre na Costa do Marfim. Um 
dia de discussões foi o bastante para que 
Charles Taylor, presidente da Libéria � atual 
palco de um conflito civil � declarar que a 
tarefa de acabar com tantas guerras no 
continente �é, na melhor das hipóteses, 
difícil�. 

 
Outra grande cartada para o 

desenvolvimento da África nasceu de uma 
iniciativa do atual presidente sul-africano, 
Thabo Mbeki, e de outros líderes continentais, 
como Wade, do Senegal, Mubarak, do Egito e 

                                                
5 �AU Summit ends early�, 4 de fevereiro de 2003, 
http://www.africaonline.com/site/Articles/1,3,52007.jsp 

Obasanjo, da Nigéria. O New Partnership for 
Africa�s Development, ou NEPAD, é um plano 
de desenvolvimento para o continente que já 
conseguiu aceitação por parte de instituições 
como o FMI e o Banco Mundial, bem como 
por alguns países desenvolvidos. Suas metas 
são mais que ambiciosas: inserção total das 
crianças nas escolas primárias e redução da 
pobreza absoluta pela metade até 2015, 
crescimento econômico de 7% para o 
continente nos próximos quinze anos, entre 
outras. O professor Wolfgang Döpcke, da 
Universidade de Brasília, coloca três fatores 
que podem garantir o sucesso da iniciativa 
política no continente: 1) desenvolvimento 
econômico somado a um �vínculo inseparável 
entre democracia, direitos humanos, paz e 
governabilidade�6; 2) um engajamento 
diferenciado e maior por parte dos membros 
da parceria e 3) a �africanidade� do plano, ou 
seja, a presença de raízes africanas e de 
valores aceitos tanto dentro do continente 
quanto nos países ditos industrializados. 

 
É mais que previsível, no entanto, 

que o NEPAD se depare com alguns 
problemas mais antigos que sua formulação, 
a maioria de origem colonial: as guerras civis 
africanas, que se espalham de forma similar a 
um câncer dentro do continente. Além do já 
mencionado conflito entre tutsis e hutus, 
envolvendo os vizinhos Ruanda e Burundi, há 
alguns focos recentes de tensão, pouco 
explorados pela mídia, mas que refletem bem 
o caos africano contemporâneo. 

 
A Costa do Marfim, por exemplo, é 

palco de um conflito um tanto quanto 
�metonímico� com relação ao continente. O 
que começou como uma manifestação contra 
uma lei recém-decretada, transformou-se em 
uma grande rebelião por parte de 
muçulmanos do norte do território. A nova 
legislação proibia que estrangeiros ou filhos 
de pais estrangeiros se candidatassem a 
cargos públicos. O líder da oposição, 
Alassanne Ouattara, de origem islâmica, foi 
impedido de ser candidato nas eleições 
presidenciais por ter sido acusado de ser 
originário de um país vizinho, Burkina Fasso. 
Para a população muçulmana, a lei foi 
considerada discriminatória, o que bastou 
para que o conflito eclodisse no país que já 
foi o mais próspero da África Ocidental. No 
mais puro efeito dominó, a instabilidade da 
Costa do Marfim causou uma crise cambial 
que atingiu a maioria dos países francófonos 

                                                
6 DÖPCKE, Wolfgang. Há Salvação Para a África? Thabo 
Mbeki e seu New Partnership for African Development. In: 
Revista Brasileira de Política Internacional, 01/2002. 
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do oeste da África (que compartilham a 
mesma moeda) e pôs em risco uma série de 
investimentos franceses na região. A disputa 
pelo poder, somada a querelas religiosas e 
acrescida de interesses econômicos por parte 
de países desenvolvidos, é uma das misturas 
explosivas que assolam a África, dia após dia. 

 
O Zimbábue, aquele mesmo país 

onde ocorreu o desastre dos trens, é palco de 
uma desestabilização institucional que 
também dificulta a implantação do NEPAD, 
principalmente no que diz respeito aos ideais 
de democracia e da boa governança. Em 
março do ano passado, o presidente Robert 
Mugabe foi reeleito pela terceira vez de uma 
forma controversa, demonstrando claramente 
que alguns líderes ainda não levam a sério a 
parceria em sua plenitude. A eleição de 
Mugabe foi tão contestada que a 
Commonwealth chegou a expulsar o país de 
seus conselhos por um ano, por considerar o 
processo eleitoral muito violento. Até hoje, 
depois de quase um ano, extensões do 
problema no país são manchete nos jornais 
africanos. O resto do planeta, infelizmente, 
nem toma conhecimento. Como de praxe. 

Dizem que dois grandes desafios do 
capitalismo moderno são integrar interesses 
distintos em torno de um ideal (�mercado�) 
comum e reduzir as disparidades sociais no 
planeta, uma vez que a miséria ainda 
esquenta a cabeça de muitos ricos pelo 
mundo afora. De forma a superar o primeiro 
obstáculo, o velho mundo criou a União 
Européia e abriu novas perspectivas de 
integração regional. Como proposta de sanar 
o segundo problema, o Brasil � na figura do 
presidente Lula � apresentou ao mundo o 
programa �Fome Zero�, que traz um novo 
conceito de foco social, mesmo que 
assentado em bases liberais. A África, por 
suas próprias pernas, idealizou uma União 
Africana e um projeto de desenvolvimento, 
que, em muitos aspectos, assemelha-se 
àquele proposto por Lula. Só o tempo dirá se 
qualquer uma dessas iniciativas vai trazer os 
frutos esperados. No que diz respeito à 
vontade política no sentido de promover 
melhorias para todos, entretanto, poucos 
duvidam de que o mundo � e a África � estão 
no caminho certo. 
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