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Editorial 
EEssvvaaiinnddoo--ssee  vvaaii  aa  ttiinnttaa...... 

 
De Porto Alegre a Meca. Desde a 

Internet até as passarelas de moda. Do Papa a 
Niemeyer. Em todo o globo pululam 
manifestações contra a cada vez mais audível 
guerra ao Iraque. Segmentos distintos da 
sociedade internacional, atores transnacionais, 
Estados nacionais dantes �imperialistas�, 
personalidades, pessoas, grupos, ONGs têm 
protestado em uníssono nos últimos meses 
contra a incursão norte-americana no Golfo 
Pérsico. Motivados por razões inúmeras, guiados 
por interpretações várias, parcelas significativas 
da comunidade internacional manifestam seu 
entendimento de que a guerra é um ilícito 
internacional, uma excrescência do policy-
making e, no que tange à realidade sensível das 
pessoas, só acarretará efeitos danosos e 
contraproducentes. 

 
Entretanto, embora 

manifestações pela paz sejam 
freqüentemente empolgantes por 
lograrem colocar forças que, em 
outras situações, seriam opostas 
em um mesmo lado (vide, por 
exemplo, muçulmanos e católicos, 
e os agora parceiros França e 
Alemanha) e ser per se uma 
causa politicamente motivante, há 
de se constatar que o iminente 
ataque ao Iraque faz parte dos 
desdobramentos do cenário 
internacional, pertence à era das 
Relações Internacionais em que 
vivemos e aproveita-se das 
brechas abertas pela diferença 
entre moralidade internacional e 
capacidade de mobilização real de 
esforços pela comunidade internacional. Com 
isso, pretendo esclarecer que constitui um 
exercício de maniqueísmo atribuir aos Estados 
Unidos as culpas pelas mazelas do mundo 
moderno e pela ação e/ou inação em todos os 
hot spots potencialmente flamejantes do globo. 
Embora vivamos numa fortuita época de 
valorização normativa dos direitos humanos, de 
elevação do Direito Internacional à categoria de 
aspiração, de dinamização da opinião pública 
internacional e de tentativa de moralização do 
sistema internacional, cumpre ressaltar que 
ainda vivemos em um sistema de Estados em 
que os quais são geridos primordialmente por 
seu interesse nacional.  

 

Feita esta introdução, 
não tenciono sugerir que Bush 
Jr. seja um grande estadista, ou 
ainda, que se aproxime de um 
humanista ou de um governante 
internacionalista. Também não 
pretendo advogar que a defesa 
do interesse nacional norte-
americano deve tomar primazia 
sobre preceitos de convivência 
internacional, através de uma 
ótica realista e/ou neo-realista. 
Muito pelo contrário, entendo 
que a política externa dos 
Falcões republicanos, 
confabulada nos salões de 
Washington, à revelia do multilateralismo e de 

iniciativas diplomáticas, mesmo 
quando não assume uma postura 
perigosamente unilateralista ou 
explosivamente intervencionista, 
provoca calafrios na comunidade 
internacional e no próprio público 
norte-americano por seu 
constante �americocentrismo� e 
incorrigível vício de auto-flagelar  
o próprio (e minguante) aporte 
moral norte-americano perante os 
outros atores internacionais com 
atitudes pouco diplomáticas, na 
acepção original e literal do termo. 
Contudo, com o fito de 
compreender a crise que ora se 
posta, convém recomendar que 
não queimemos �hereges� por 
�heresias� que não cometeram. 

 
Com efeito, lucidamente, 

o caso em exame é a possibilidade de ataque 
ilegal dos Estados Unidos ao Iraque e os 
precedentes já abertos pelos últimos dois anos 
de política externa republicana. Chegamos aqui, 
leitor, ao ponto desejado: perante o Direito 
Internacional, qualquer invasão ao solo 
iraquiano, se não aprovada por uma nova 
resolução do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, constitui frontal infração ao Direito 
Internacional. Em outras palavras, os 
dispositivos da Resolução 1441 (2002) 
descreveram um cronograma detalhado de 
inspeções onusianas em solo iraquiano, mas não 
prescrevem os termos de ação punitiva em caso 
de desrespeito da mesma. Portanto, ao menos 
que, à luz da apresentação do relatório final dos 
chefes da inspeção Hans Blix e Mohammed El-
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Baradei, no dia 14 de fevereiro, os membros do 
Conselho de Segurança decidam aprovar uma 
nova resolução que autorize e descreva os 
termos da intervenção internacional no Iraque, 
o eventual ataque poderá ser considerado ilegal 
e constituirá, no limite, invasão territorial. 

 
Neste caso, a despeito de possíveis 

constatações de que a ONU é ineficaz na sua 
missão de assegurar a manutenção da paz e 
segurança internacionais e que seu Conselho de 
Segurança é um órgão pouco representativo, 
inacessível e insuficientemente democrático, 
fato é que neles se manifestam � em sua 
conformação original ou em suas ações tópicas - 
certas idiossincrasias da comunidade 
internacional. Com isso quero dizer que, uma 
vez que depende da decisão multilateral dos 
Estados a reforma dessas instâncias, e, 
portanto, do jogo de forças internacional, a ONU 
e seu Conselho de Segurança são tão somente 
um reflexo jurídico obsoleto das relações 
internacionais como elas ora se colocam. Se 
houvesse vontade resultante da comunidade 
internacional em revestir as Nações Unidas com 
mais eficácia, assim seria feito. Em assim 
sendo, como organização política e baluarte do 
Direito Internacional, a ONU é tão refém dos 
desdobramentos sistêmicos e da dimensão do 
poder hegemônico no cenário internacional 
quanto os outros atores envolvidos, sejam eles 
o Iraque ou o Reino Unido. Pobre do Direito 
Internacional que se vê corrompido quando 
interesses mais prementes retumbam mais 
alto...  

 
Voltando ao caso específico do Iraque, 

sem embargo, para que mais uma vez não 
incorramos no risco de maniqueísmo, se os EUA 
não devem ser nem isentados de práticas 
hegemônicas nem tampouco sentenciados por 
todos os males do mundo moderno, deve-se 
fazer compreender que o assalto ao Iraque não 
satisfaz tão somente interesses norte-americano 
de cunho bélico, comercial ou de qualquer outra 
natureza, mas de fato implicam fazer uso de 
uma conveniência política, uma vez que o 
governo de Bagdá francamente desrespeita 
quase duas dezenas de resoluções do Conselho 
de Segurança da ONU há mais de dez anos, 
potencialmente desenvolve armamentos de 
destruição em massa, não ofereceu a 
cooperação exigida pelos inspetores da ONU e 
tem como hábito dizimar populações curdas 
residentes em seu território. De toda forma, faz-
se evidente que mais do que o zelo pela paz e 
seguranças internacionais ou pela estabilidade 
regional da Peninsula Arábica, há interesses 
seminais dos Estados Unidos (e do Reino Unido) 
envolvidos, quais sejam também determinantes 
da guerra o controle do mercado petrolífero e 
arranjo das forças geopolíticas regionais. Não se 

faz árduo construir cenários prospectivos de 
curto prazo antecipando um novo governo 
iraquiano teleguiado de Washington, ditando 
novos regimes comerciais de petróleo e 
minando os esforços pró-palestinos na Península 
Arábica. 

 
Digna de nota também é a constituição 

de uma frente internacional de repúdio à guerra 
formada não por famigeradas associações de 
universitários pós-marxistas contestadores da 
globalização, mas por Estados nacionais que 
tanto por nobres motivações humanitárias e em 
nome dos direitos humanos quanto crucialmente 
por razões políticas e econômicas, resolveram 
questionar a capacidade e legitimidade dos 
Estados Unidos (e do Reino Unido) de intervirem 
em assuntos internacionais ao seu próprio 
sabor. França e Alemanha - constituindo uma 
anteparo europeu no seio da União Européia - e 
China e Rússia - da emergente, populosa e 
conturbada Ásia -, não coincidentemente os 
mesmo atores centrais da Guerra a Fria e da 
Segunda Guerra Mundial, fazem frente político-
diplomática à intervenção. Sendo estes 
membros da presente configuração do Conselho 
de Segurança da ONU, travarão um duelo 
diplomático naquele fórum acerca da 
legitimação internacional da invasão ao Iraque, 
determinando não só a sorte do Iraque e da 
longevidade do governo de Saddam Houssein, 
mas, mormente, da restante credibilidade do 
sistema de segurança coletiva das Nações 
Unidas.     

 
 À guisa de conclusão, a guerra está 

próxima. O movimento de tropas norte-
americanas e britânicas para entrepostos 
americanófilos próximos ao foco de crise 
(Turquia, Kuwait), o deslocamento do porta-
aviões norte-americano da costa japonesa, a 
convocação britânica de reservistas, as 
declarações políticas alarmistas de George W. 
Bush e Tony Blair, a mobilização de esforços 
diplomáticos na ONU e na OTAN indicam que, se 
em política pudéssemos fazer apostas, não 
tardará a invasão anglo-americana em solo 
iraquiano. Se a mesma será legítima, só o 
impacto do porvindouro relatório dos inspetores 
da UNSCOM e da AIEA, a repercussão da 
apresentação de provas de Collin Powell no 
mesmo Conselho de Segurança no último dia 5 
e a capacidade de articulação diplomática das 
Grandes Potências poderão dar um novo rumo a 
uma história que já tem seus próximos capítulos 
pré-redigidos. Enfim, o que dava a impressão de 
ser somente mais uma etapa da cruzada anti-
terrorismo vai culminando na primeira crise de 
identidade do bloco ocidental do novo século e 
em um tenso capítulo da constituição das 
Relações Internacionais contemporâneas. 
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BBaarrbbáárriiee  ee  cciivviilliizzaaççããoo  
NNaass  RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  
 

"A morte do 
fundamento é a possibilidade 
de liberar a Barbárie". Assim 
afirmou o filósofo francês Jean-
François Mattéi em seu último 
livro, "A Barbárie Interior". O 
autor estabelece paralelo entre 
o processo de lenta absorção 
dos povos que habitavam além 
das fronteiras do Império 
Romano (os "bárbaros", pois) 
pelo citado Império e o 
processo de "interiorização" de 
impulsos destrutivos pela 
cultura ocidental - 
exemplificado em fenômenos 

como o Nazismo. Dessa forma, podemos definir 
"Barbárie" como um conjunto de impulsos 
destrutivos os quais são liberados, 
gradual ou lentamente, quando se 
esvai o duplo significado da palavra 
latina RATIO: tanto "medida" quando 
"razão". Não foi sem razão que o 
antropólogo Clifford Geertz definiu, 
com muita propriedade, em seu livro 
"A Interpretação das Culturas", a 
Cultura como "conjunto de 
mecanismos extra-corporais, 
simbólicos, destinados a controlar o 
comportamento humano". Segundo 
Geertz, a essência do "humano" 
forjou-se na confluência de um 
processo de evolução biológica 
(relativo ao aumento de volume e 
diferenciação funcional da caixa 
craniana e do sistema nervoso central) 
e do confronto dos "ancestrais" do 
Homem com o meio natural e com seus 
semelhantes - processo não exclusivamente 
mediado, mas certamente marcado, pela 
racionalidade. Tais processos estabeleceram 
entre si um sistema de retroalimentação - 
conduzindo, eventualmente, à chamada 
"revolução simbólica", berço da sociedade e da 
civilização. Nesse sentido, o Homem foi forjado 
pela Cultura - um "artefato cultural". Esta, 
interiorizada, implica uma limitação que se 
impõe à própria existência humana (nas 
palavras de Geertz, "faz com que um ser capaz 
de viver milhares de diferentes vidas viva 
apenas uma vida, no seio de determinada 
cultura") -, limitação essa, como dantes citado, 
raiz da própria sociabilidade, da civilização. 
Podemos pensar assim que, uma vez rompidas 
as fronteiras (tanto físicas quanto simbólicas), 
abram-se as portas para a possibilidade da 
"barbarização" (não afirmo, contudo, que as 

culturas e civilizações não mudem - 
contradições, dissidências e confronto são 
elementos sempre presentes, o questionamento 
aqui é de grau - a partir de quanto desgaste dos 
referenciais de uma cultura é favorecido o 
emergir da Barbárie). No interior do chamado 
"processo civilizatório", portanto, encontramos 
um eterno movimento de contenção da 
Barbárie, constantemente checado e atualizado 
contra o pano de fundo dos desafios (sejam 
materiais, sociais ou históricos) que se impõe às 
civilizações. 

 
Podemos transplantar o mesmo 

raciocínio para as Relações Internacionais? 
Certamente, em que pese o fato de estarmos 
lidando com diversas culturas e civilizações 
simultaneamente. O sistema internacional 

possui elementos capazes de 
ensejar uma analogia com uma 
"cultura" ou "civilização" - com 
suas instituições, sistemas de 
crença e autoridade, rituais, 
mitos e valores basilares. E 
como poderíamos caracterizar a 
Barbárie, no plano 
internacional? Seria o "Tânatos" 
do plano internacional, impulso 
destrutivo marcado pelo signo 
do excesso, restrito ao uso da 
força? Não traduzamos o 
recurso à força armada no plano 
internacional automaticamente 
como Barbárie. Como manifesto 
no texto de Joelson Velloso Jr. 
sobre Clausewitz, contido em 
edição pregressa (11a) de O 

DEBATEDOURO, a Guerra envolve o uso limitado 
da força, condicionado ainda ao objetivo político 
a ser alcançado. A Guerra tem sido, ao longo 
dos séculos, atividade humana marcada pela 
regulação (exemplos possíveis de serem 
citados: os institutos medievais da "trégua de 
Deus" e da "Paz de Deus", as convenções de 
Genebra etc.). Sejamos cuidadosos, portanto, 
no trato da relação entre Guerra e Barbárie. 
Quais exemplos podem ser arrolados como 
contendo manifestações desta última no plano 
internacional, pois?  

 
Inicialmente, vejamos quais são os 

limites presentes na sociedade internacional, os 
quais, uma vez ultrapassados, ensejam o 
irromper de manifestações bárbaras. A chamada 
Paz de Westfália (1648), que consagrou o 
conceito de Soberania e deu origem a um 
sistema de equilíbrio entre os estados europeus, 
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é considerada marco zero da idéia de sistema 
internacional � um sistema de estados 
soberanos contendo �regras limitadas de 
coexistência entre os vários estados que se 
traduziam em entendimentos e instituições 
minimalistas, planejados para restringir o 
conflito inevitável a ser esperado num sistema 
político pluralista e fragmentado�, nas palavras 
de Andrew Hurrell. James Rosenau caracterizou 
o sistema internacional daí resultante como "... 
sistema internacional no qual Estados nacionais 
soberanos, agentes exclusivos, buscavam 
resolver seu �Dilema de Segurança� através da 
maximização do poder�. A Soberania é, 
portanto, um dos elementos basilares do 
sistema e certamente sua salvaguarda constitui 
um dos "limites" à ação dos Estados. Para os 
leitores assíduos dessa coluna (vide 12a Edição), 
fica claro que o "Dilema de Segurança" é melhor 
traduzido em termos hobbesianos: os Estados, 
agentes maximizadores de poder e agindo, num 
mundo onde inexiste um "Leviatã", no marco de 
seu "juízo privado", lançam-se em "ações 
preventivas" para promover sua auto-
conservação. Adotado esse curso de ação em 
caráter sistêmico, estar-se-ia assistindo ao 
deflagrar da "guerra de todos contra todos", 
ameaçando a própria existência do sistema 
internacional. Daí a necessidade de uma 
"blindagem" minimamente capaz de 
desestimular (no sentido de tornar menos 
freqüente ou mais "custoso") o recurso à força 
armada como meio de solução de controvérsias. 
Na atualidade, essa "blindagem" corresponde às 
instituições internacionais e ao Direito 
Internacional. A manutenção dessa "blindagem" 
é, assim, outro elemento limitador da ação dos 
Estados no plano internacional. Adicionalmente, 
constitui limite às ações dos Estados no plano 
internacional uma segunda "blindagem", 
derivada diretamente da primeira, a qual visa a 
salvaguardar outros agentes do sistema 
internacional que não os Estados. Podemos 
sumarizar essa segunda "blindagem" como 
sendo o que Cançado Trindade qualificou de 
"sistema internacional de proteção à pessoa 
humana", os Direitos Humanos em suma, 
tomados num sentido amplo (capaz de englobar 
questões ligadas, por exemplo, ao Meio 
Ambiente). 

 
Uma vez claros os limites dentro dos 

quais se passa a chamada "vida internacional", 
podemos compreender o que seja a Barbárie no 
plano internacional. Não podemos, ressalvo, 
confundi-la com a simples violação de um 
desses limites - o caráter EXCESSIVO, 
desmesurado da ação, torna-se elemento 
essencial. Quais violações da Soberania, do 
Direito Internacional, dos compromissos 
assumidos para com as Instituições 

Internacionais e dos Direitos Humanos estariam 
inclusos? Retomemos a frase de Mattéi: "A 
MORTE DO FUNDAMENTO é a possibilidade de 
liberar a Barbárie". Busquemos separar, através 
de um exemplo, o domínio da Barbárie, 
fenômeno extraordinário, do da violação de uma 
norma, que pode ser dito um fenômeno 
ordinário. Antes da Primeira Guerra Mundial, 
pelo menos na Europa, as guerras não 
enfocavam o ataque a civis (conquanto 
tenhamos notícia de que isso ocorreu com certa 
freqüência). Tinha-se como um princípio basilar 
da solução de controvérsias no "concerto 
europeu" a separação entre a população 
combatente e a não-combatente. Uma série de 
eventos que datam, pelo menos, da Revolução 
Francesa, tratou de diluir as fronteiras entre as 
"populações" - um dos elementos foi o conceito 
de "mobilização total". Já em 1914, ao 
morticínio dos campos de batalha, somava-se o 
morticínio de civis, em número bastante 
superior ao dos militares. Uma vez dissipado 
esse limite (no caso, simbólico, moral até), 
tornaram-se rotineiros os massacres a 
populações civis durante as guerras, culminando 
em eventos que poderíamos, mesmo dentro 
desse contexto macabro, considerar como 
excepcionalmente hediondos, tais como os 
perpetrados pelos nazistas na II Guerra Mundial 
(em especial o Holocausto), concentrados no 
tempo, merecedores do epíteto "Barbárie". Esta 
não distingue vencedores e vencidos - atos 
praticados pelos soviéticos contra os alemães, 
quando da "virada" da Guerra a partir de 1943, 
também são merecedores do rótulo (para não 
mencionar o que fazia Stálin no plano 
doméstico). Tanto as atrocidades cometidas 
pelos ocupadores japoneses no Sudeste 
Asiático, quanto o ataque nuclear norte-
americano a Hiroshima e Nagasáki, são 
fenômenos que podem ser cobertos pelo mesmo 
"manto" conceitual. Cientes desse exemplo, 
podemos arrolar algumas das manifestações da 
Barbárie que tiveram lugar nos últimos anos no 
plano internacional: as atrocidades ocorridas no 
conflito da desintegração da Iugoslávia 
(herdeiras, em grande parte, dos horrores das 
Guerras Mundiais que tiveram alguns de seus 
"lances" mais dramáticos nos Bálcãs), o 
genocídio que marcou a guerra civil em Ruanda 
e Burundi, as degolações e mutilações em 
massa ocorridas na guerra civil em Serra Leoa 
etc... e, finalmente, os ataques terroristas aos 
Estados Unidos ocorridos em 11 de Setembro de 
2001. 

 
Faço menção conclusiva, especial, ao 

11 de Setembro, não para simplesmente 
caracterizá-lo, mas para remeter aos fatos que 
o motivaram (seguindo a definição de Barbárie 
que estruturamos nos parágrafos anteriores), ou 
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seja, reconstituindo um contexto de seguido 
desgaste, por violações contínuas, dos limites 
impostos à ação estatal no plano internacional - 
e avaliando os riscos futuros deste contínuo 
desgaste. Tivemos, nos anos 90, ações lançando 
mão da força armada em conformidade com as 
instituições e o Direito internacionais, como 
igualmente tivemos ações que ocorrerem à 
margem dos citados elementos. Ações como o 
ataque da OTAN ao Kosovo, em 1999, por mais 
nobres que tenham sido os princípios 
(humanitários) arrolados como seus 
motivadores, colaboraram para certo descrédito 
das instituições internacionais (Conselho de 
Segurança da ONU) e certamente para extensos 
debates acerca da eficácia do Direito 
Internacional. Os fracassos das missões de Paz 
da mesma ONU em países como a Somália, a 
quase omissiva postura da sociedade 
internacional nas guerras da Iugoslávia e 
Ruanda-Burundi, não fizeram mais que 
aprofundar essa tendência, adicionando ao "rol 
de desgaste" severíssimas violações aos Direitos 
Humanos. Ainda, assistimos a uma 
extemporânea corrida nuclear no Terceiro 
Mundo, presenciamos com frustração o 
prolongamento da "questão palestina-
israelense" numa espiral de tensão e desolação 
(motivada, ainda que não exclusivamente, pela 
postura ambígua da sociedade internacional 
quanto à questão, municiando ambos os lados 
envolvidos para que estes se engajassem em 
atos que beiram a Barbárie - e nada indica que 
isso vá mudar), assistimos a uma escalada de 
ataques terroristas em âmbito global. Tudo 
corre para ensejar, favorecer, o irromper do 
"Tânatos" no plano internacional.  

 
Hoje, vivemos a angústia dos 

momentos que precederão (quase com certeza) 

um ataque estadunidense contra o Iraque, 
apenas frouxamente baseado no Direito 
Internacional e, ao que tudo indica, contrário à 
posição das Nações Unidas e da expressiva 
maioria de seus membros, estejam ou não no 
Conselho de Segurança. Pode-se antever grande 
devastação no campo dos Direitos Humanos 
(restrito ao povo iraquiano, como em 1991). 
Pergunto aos senhores: é essa a resposta que o 
presidente George W. Bush (secundado, em 
clima de "ópera bufa", por Tony Blair, que anda 
fora de sintonia até com os espiões britânicos) e 
o povo estadunidense querem dar aos "artífices 
do Terror" no pós-11 de Setembro (como os 
"bárbaros" na época do Império Romano, eles já 
foram - e serão - um dia aliados)? Munição para 
mais e mais Barbárie no plano internacional? 
Mais descrédito para os elementos basilares da 
"vida internacional�? Motivações mais e menos 
nobres (que vão desde a deposição de um tirano 
sanguinário para pacificar um país e uma região 
ao controle da segunda maior reserva 
petrolífera do mundo) caem por terra, quando 
se percebe que o remédio dos "falcões" de Bush 
terá gosto amargo... não somente para o 
Iraque, mas potencialmente para toda o sistema 
internacional, num momento posterior. Que a 
Civilização possa continuar a controlar a 
Barbárie. Que os elementos disjuntores do 
sistema internacional sejam progressivamente 
incluídos. Que haja RATIO! Entretanto, até 
mesmo no continente que deu origem aos 
conceitos de "Paidéia", "Logos", "Cogito", há 
profunda divisão quanto ao iminente ataque 
americano (veremos se os "falcões" 
estadunidenses conseguirão isolar as "pombas" 
alemãs e francesas). "Artefatos culturais" que 
somos, prezemos nossos limites. Cada vez mais, 
porém, somos invadidos pelo sentimento do 
temor futuro - cada vez maior e menos futuro... 
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OO  pprrooggrraammaa  FFoommee  ZZeerroo::
Reflexões alternativas 
 
 

Há uma estreita relação 
entre os conceitos de pobreza e 
fome, especialmente no Brasil e 
nos países subdesenvolvidos. Além 
disso, não há dúvidas de que a 
dificuldade no acesso à 
alimentação está relacionada à 
falta de renda para adquiri-los, o 
que nos remete, também, às 
causas estruturais da extrema 
concentração de renda e elevado 
desemprego e 
subemprego. Sem 
embargo, nota-se 
claramente a 
necessidade de um 

programa específico de garantia 
da segurança alimentar, 
basicamente, porque a 
alimentação é um direito básico 
de cidadania. O Estado deve 
garantir, no mínimo, condições 
para que as famílias se alimentem 
dignamente. Este é o 
compromisso ao Direito Humano à 
Alimentação.  

 
Com base na afirmação 

supracitada, o governo Lula 
lançou, na segunda-feira passada 
(03/02), � na pessoa do ministro 
de Segurança Alimentar e 
Combate à Fome, José Graziano � 
em Guaribas-PI, o projeto piloto 
do Cartão Alimentação. O 
Programa Fome Zero, de maneira 
geral, é um programa do Governo Federal que 
visa a garantir a segurança alimentar da 
população brasileira e que foi criado para 
combater a fome e as causas estruturais que 
geram a exclusão social.  

 
Destarte, trata-se de um programa de 

longo prazo, mas que será alicerçado nos 
próximos quatro anos. O governo espera, já em 
2003, ter três milhões de famílias incorporadas 
ao conjunto de políticas previstas no programa. 
A criação do Ministério Extraordinário da 
Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA) 
reflete, segundo opinião do próprio PT, a 
disposição de atingir esse objetivo com 
iniciativas distribuídas em três eixos: o 
emergencial, que inclui ações redistributivas 
imediatas destinadas a segmentos e regiões 
mergulhados em fome aguda; o mutirão cívico, 

voltado para fomentar restabelecimento dos 
laços sociais e a mobilização solidária da 
sociedade civil; e o estrutural e local, a ser 
implementado em conjunto com diversos 
ministérios, governos estaduais, municipais e 
que abarca desde a reforma agrária, apoio à 
agricultura familiar, construção de cisternas e 
açudes, combate ao analfabetismo, reforma de 
moradias, bancos de alimentos e restaurantes 
populares, entre outras políticas.  
  

Mas qual a importância 
real do Programa Fome Zero? 
Será ele um mero programa de 
caráter assistencialista 
(conforme afirmam alguns de 
seus críticos) sem maiores 
repercussões ou terá uma 
importância maior, importância 
esta cujo espectro vem sendo 
negligenciado por muitos dos 
que vêm tratando o tema 
hodiernamente?  

 
Não obstante as 

críticas, tal programa, por si só, 
é deveras louvável. Segundo um 
estudo desenvolvido pelo 
Instituto Cidadania, estima-se 
que em 1999 havia cerca de 44 
milhões de brasileiros abaixo da 
linha da pobreza. Neste sentido, 
apesar de ter havido, nos 
últimos anos, uma redução 
significativa deste número, 
segundo o IPEA, urge 

impreterível uma ação de caráter mais radical 
neste âmbito, com o intuito de liquidar tal 
hediondez que é a fome. Além disso, o 
programa prevê o fomento da participação da 
sociedade civil no combate a fome. Ora, em um 
mundo e em uma época marcados pelo 
individualismo, tal política é importantíssima, 
uma vez que abre os olhos dos brasileiros para 
a extensão e a relevância da fome e da pobreza 
na sua sociedade.   

 
Contudo, sua importância não repousa 

somente na sua pertinência no tocante às 
questões do âmbito interno brasileiro. Há, 
também, as conseqüências externas, 
extremamente nuançadas, de tal programa. 

 
Em primeiro lugar, devemos nos 

lembrar da Meta da Cúpula Mundial da 
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mero programa de 

caráter 
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uma importância 

maior, importância 
esta cujo espectro 

vem sendo 
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muitos dos que vem 
tratando o tema 
hodiernamente?" 
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Alimentação � com a qual quase todos os países 
do mundo se comprometeram �, que previa a 
redução, pela metade, até o ano de 2015, do 
número pessoas famintas no mundo. Todavia, a 
FAO (Fundo das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura) convocou a Cúpula 
novamente no ano de 2002, e os resultados 
divulgados não foram nada animadores. 

 
Apesar disso, de acordo com Andrew 

MacMillan, Diretor da Divisão de Operações de 
Campo da FAO, a estratégia adotada pelo Fome 
Zero (que pode ser conferida no sítio 
http://www.fomezero.gov.br) coincide com  o 
programa contra a fome proposto pela FAO na 
�Cúpula Mundial da Alimentação � Cinco Anos 
Depois�. Da mesma forma, afirma ele, há 
identidade na intenção deliberada do Fome Zero 
de engajar todos os elementos da sociedade 
civil na luta contra esse desafio. Assim, vemos 
que ao colocar o combate a fome como uma 
prioridade, o Brasil está assumindo uma posição 
de liderança mundial neste tema tão complexo 
que, apesar do ressurgimento da segurança na 
agenda internacional � críticas (neo) realistas à 
parte �  vem assumindo, cada vez mais, um 
caráter de extrema importância no cenário 
internacional. Neste sentido, são 
importantíssimos os apoios e os recursos 
recebidos pelo governo Lula por parte da Unesco 

(Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura) e da já citada FAO. 

É óbvio que o mero lançamento de um 
programa não quer dizer nada ou quase nada. 
Além disso, também é claro que o governo Lula 
vem passando por uma série de complicações, 
como, por exemplo, aquelas relativas aos 
conflitos internos do PT e a recente elevação da 
meta de superávit primário do setor público 
para este ano de 3,75% para 4,25% do PIB, o 
equivalente a uma economia da ordem de R$ 68 
bilhões, segundo cálculos do secretário do 
Tesouro, Joaquim Levy. Tais complicações 
podem por um lado abalar a coesão interna e a 
credibilidade do governo petista, como também 
gerar incertezas quanto aos limites dos gastos 
governamentais na área social. Não obstante, 
caso o governo consiga vencer estes e outros 
obstáculos e, desta forma, lograr êxito com o 
Programa Fome Zero, teremos não somente a 
possibilidade de viver em um país melhor, mais 
justo socialmente (mesmo que pouco), como 
também estaremos em uma posição de 
destaque mundial com relação a uma das áreas 
mais sensíveis e periclitantes da sociedade 
mundial hodierna, o que pode nos abrir, por que 
não, uma série de novas possibilidades de 
inserção internacional. 
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1. Introdução 

 
Entrou em vigor, no passado dia 1º de 

Fevereiro, o Tratado de Nice, documento que 
estabelece as regras da Europa Comunitária 
pós-2005. 

 
Decorrente da Conferência 

InterGovernamental (CIG) de 2000, e já 
previsto desde o Tratado de Amsterdão, Nice 
representa, em primeira instância, os �restos� 
(leftovers) da anterior ronda negocial, que 
incluía a revisão da dimensão e composição da 
Comissão Europeia e da ponderação dos votos 
de cada Estado no Conselho de 
Ministros e Parlamento Europeu da 
União. 

 
Formalmente, teremos, 

pois, que a revisão dos Tratados da 
U.E. era apresentada como um 
passo para garantir que as 
instituições se adaptariam às 
exigências dos futuros 
alargamentos, preservando a 
respectiva eficácia e reforçando a 
sua democraticidade. 

 
2. O Processo Negocial: As 
Clivagens Entre Grandes e 
Pequenos 

 
Na prática, esta CIG foi 

uma exigência imposta por aqueles 
que se haviam habituado a gerir 
com relativa facilidade as 
instituições européias e que, face à 
possibilidade do alargamento a 
Leste, temeram ver esse poder submergido 
pelas consequências da entrada novos países 
de pequena e média Europa no processo de 
decisão. 

 
Os argumentos apresentados são 

facilmente perceptíveis: era forçoso garantir 
uma maior eficácia das instituições (facilidade 
de tomada de decisão) e isso passaria por uma 
�reorganização� das mesmas (divisão de 
poderes), à luz de uma maior expressão 
demográfica (leia-se �peso demográfico�). 

 
A operação tinha duas componentes 

essenciais: a Comissão e o Conselho. 
 
No nível da Comissão, o objetivo era 

desligá-la do caráter nacional das nomeações e 
dos comissários, introduzindo o conceito de  
 

 
 
uma Comissão restrita, com uma 
rotação não necessariamente 
igualitária entre os Estados 
Membros (se quisermos, tipo 
�Conselho de Segurança�, com 
membros permanentes e não-
permanentes) e internamente 
hierarquizada (e.g., vice-
presidências para os �grandes�, 
comissários-adjuntos e mesmos 
comissários sem pasta para os 
�pequenos�). Esta estrutura 
acabaria por repercutir as 

tendências do 
poder dos 
Estados maiores 
que se desejava viesse a 
prevalecer no Conselho de 
Ministros da U.E.. 
  

De resto, o que 
estava em jogo neste órgão 
(Conselho) era o 
incrementar do peso dos 
votos dos �Estados 
Grandes�, por via da 
modulação do peso 
demográfico no processo de 
decisão. Ou seja, tratava-se 
de tornar o tão irrelevante 
quanto possível o papel dos 
novos aderentes nas 
decisões futuras, embora o 
efeito recorrente fosse lesar 
as posições adquiridas dos 
atuais países de pequena e 
média dimensão que 

correntemente fazem parte da União a Quinze. 
Por outro lado, projetava-se a extensão das 
decisões por maioria qualificada em áreas 
atualmente regidas pela regra da unanimidade. 

 
Deste modo, não era irrelevante o 

número de deputados que viesse a ser 
acordado para cada país no Parlamento 
Europeu. Passando este órgão a refletir 
diretamente a expressão demográfica, acabaria 
por funcionar como uma segunda 
reponderação em favor dos maiores Estados. 

 
3. Nice � Um Tratado �Very Nice� ? 

 
Das posições negociais supra 

descritas, resultaram constantes avanços e 
recuos no processo de revisão do tratado, em 
que Portugal teve um papel central, mas cujo 

�(...) o Tratado de 
Nice deverá ser 

entendido como o 
produto final, de 

resto imperfeito, do 
conflito de poderes 

que atualmente 
reina na União 

Européia e que se 
prolongou para a 
atual Convenção 

Sobre o Futuro da 
Europa. Mais que 
um passo, Nice 
representou um 

adiar dos problemas 
reais da União.� 

 

 
 

NUNO 
FERREIRA, 

32, colaborou com
O Debatedouro 
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conteúdo ultrapassa o objetivo do presente 
trabalho. 

 
Para a história, ficarão as principais 

alterações que permitirão à U.E. ser integrada 
por um grupo de países provenientes da 
Europa de Leste. 

 
Ao nível da Comissão, pela primeira 

vez, há uma igualdade absoluta no seu seio. 
No futuro, haverá tantos comissários quanto 
Estados Membros, em regime de absoluta 
paridade, votando entre si por maioria simples 
as propostas legislativas que submeterão ao 
Conselho. 

 
Esta aparente vitória dos países 

pequenos cedo se poderá tornar uma meia-
derrota. Perdida que foi a batalha de Nice no 
tocante à Comissão, alguns Estados Membros, 
com forte presença no Conselho, podem ser 
tentados a dar a este órgão um papel menor 
no quadro comunitário. 

 
Ao confirmar-se a desvalorização do 

papel da Comissão, seria o próprio projeto 
europeu que ficaria em causa, pois este órgão 
de cariz colegial marca hoje a diferença face a 
qualquer fórmula de organização 
intergovernamental. 

 
Ao nível do Conselho, o seu poder 

ficou redistribuído após Nice de uma forma que 
compensa os Estados mais populosos pela 
circunstância de virem a perder metade dos 
seus comissários, de resto como estava 
previsto em Amsterdão. 

 
O mecanismo decisório ficará contudo 

mais complexo, ao gerar-se a necessidade de 
criar uma �terceira maioria�, que é cumulativa 
com a ponderação de votos. Assim, à maioria 
de Estados e ao limiar mínimo de votos, 
teremos que adicionar o limiar opcional de 
população. 

 
Sendo normalmente um ganhador no 

reforço de poderes, após cada CIG, o 
Parlamento Europeu viu a sua �série vitoriosa� 
interrompida em Nice. À exceção do direito 
obtido a sujeitar à co-decisão, parte 
substancial das áreas que passaram a estar 
sujeitas à regra da maioria qualificada viu 
escasso impacto prático sobre as resoluções 
desferidas após a CIG. 

 
Em rigor, tal posição não é descabida, 

pois nada adiante aos grupos parlamentares 
europeus invocarem a sua especialidade no 
contexto europeu, como representantes dos 

povos europeus (de resto com pouca 
consciência européia), quando em causa está a 
repartição de poder entre os países de onde os 
deputados são originários... 

 
O aumento da dimensão do 

Parlamento Europeu serviu mais como moeda 
de troca e ajuste de poderes face à alteração 
da ponderação dos votos no seio do Conselho. 

 
No tocante ao abandono da 

unanimidade, o processo negocial revelou a 
hipocrisia não raras vezes reinante no seio da 
União. Sendo certo que os participantes 
desejavam o recurso à maioria qualificada, na 
prática houve sucessivos bloqueios nas áreas 
em que tal regra deveria vigorar, face à 
sobreposição dos interesses nacionais sobre os 
comunitários, tendo havido, pois, poucos 
desenvolvimentos. 

 
As cooperações reforçadas entre 

grupos de Estados Membros (superior à sua 
maioria, mas inferior à sua totalidade) deverão 
conhecer novos desenvolvimentos nos Pós-
Nice. A aplicação deste conceito a prazo será 
municiadora de uma �Europa Assimétrica� e a 
�Várias Velocidades�, com sucessivos opt-outs 
por parte de alguns Estados Membros. Tendo 
ficado fora do Tratado a possibilidade da 
existência de Cooperações Reforçadas nos 
domínios da Política Externa e de Segurança 
Comum (PESC), não deixaria de ser curioso 
que, na ausência deste �travão constitucional�, 
poderíamos visualizar uma tomada de posição 
comunitária de apoio à guerra no Iraque, 
patrocinada pelos EUA. Sintomático... 

 
Em conclusão, o Tratado de Nice 

deverá ser entendido como o produto final, de 
resto imperfeito, do conflito de poderes que 
atualmente reina na União Européia e que  se 
prolongou para a atual Convenção Sobre o 
Futuro da Europa. Mais que um passo, Nice 
representou um adiar dos problemas reais da 
União. 

 

 
Aos Meus Filhos Iuri e Martin 
Falecidos a 30 e 31 de Dezembro 
 

Subiram ao Céu, 
Com os sinos a dobrar, 
Ano Novo Nasceu, 
E eu ... a chorar. 
 

Yuri Martin 
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