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"A maior diferença entre um erro 
médico e um erro de política 
externa é o tamanho de cemitério 
que será necessário". 
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Editorial 
OO  tteeaattrroo  ddaass  ssoommbbrraass  
Em busca da legitimidade perdida 

 
 
Relatórios ambíguos. Discursos 

previsíveis. Posições hermeticamente 
fechadas. Antagonismos latentes. Uma pitada 
de maniqueísmo. Impasse ao cabo das 
discussões. Seres humanos em um estado de 
espírito agônico. Este era o retrato do babélico 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(CSNU) em 14 de fevereiro de 2003.  

 
  Roteiro pouco convencional. Em cena, 
estrelando, Kofi Annan, Hans Blix, Colin 
Powell, Igor Ivanov, Jochka Fischer, Jack 
Straw� Coadjuvando, tantos outros. O velho e 
bom CSNU vivendo, mais uma vez, momentos 
de definição. Mas definindo o quê? 
Não estaríamos falando de um 
destino já traçado? Profecias auto-
realizáveis? Qual é, de fato, o 
papel desempenhado pelo CSNU 
neste episódico prelúdio à guerra? 
 
 Imaginar que as ações em 
política externa estão 
condicionadas aos pressupostos do 
multilateralismo e da legitimidade, 
materializáveis em Resoluções do 
CSNU, que denotem a concertação 
de esforços em uma mesma 
direção, seria o mesmo que admitir 
um sistema decisório internacional 
coerente, coeso, entrópico. Seria o 
mesmo que atribuir ao CSNU o 
papel de instância decisória 
suprema, de cujo assentimento 
dependeria qualquer incursão em 
negócios (entendidos como) 
alheios. Seria o mesmo, portanto, que aceitar 
que unidades nacionais se movessem por uma 
lógica da construção do consenso � este 
entendido como a vontade comum 
compartilhada pela maioria �  quando 
interesses distintos fossem postos em rota de 
colisão. 
 

Porém, se temos certeza de algo, é ela 
a de que, em matéria de política internacional, 
2 e 2 nem sempre são 4. Em que pese a 
matemática dos �comportamentalistas�... 

 

O produto das 
discussões travadas em um 
lócus como o Conselho de 
Segurança dificilmente será 
aplicável ao jogo de forças 
internacionais na hipótese de 
haver contrariedade a 
interesses ditos �capitais� de 
um dos cinco membros 
permanentes da instituição. O papel crítico dos 
Cinco Grandes (EUA, Reino Unido, China, 
França e Federação Russa) se justificaria, para 
os conservadores, pela tarefa de �manutenção 
da paz e da ordem�, cabível somente àqueles 
Estados cujas competências e 

responsabilidades no plano 
internacional os fizessem 
merecedores da regalia de 
poder ditar, ademais de seus 
próprios rumos, os dos povos 
da Terra (em um senso 
positivo ou negativo) � tudo 
isso, naturalmente, em prol 
da mantença da �ordem 
internacional�.   

 
Mas e quando os 

Grandes discordam? O 
mecanismo do veto, por eles 
usufruído, maior responsável 
por essa desconstrução do 
ideal democrático no seio no 
Sistema Internacional, faz 
com que concorram duas 
linhas de ação: (1) a 
preconizada pela organização 
internacional de vocação 

universal � a ONU � e (2) a praticada pelos 
Estados detentores de meios bastantes para 
impor (ou, ao menos, defender-se de) 
desígnios, a despeito do que desejam os 
demais atores em intercurso. Destarte, quando 
os Grandes discordam no âmbito do CSNU (o 
que parece ocorrer na questão da guerra que 
se avizinha), prevalecerá o juízo privado. A 
instância decisória se torna mero acessório e, 
por mais que evocada, esvazia-se de função.  

 
Logo, vem a indagação: Se, 

declaradamente, a respeito da II Guerra do 
Golfo, os Grandes discordam, restando, a essa 
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altura dos acontecimentos, pouca ou nenhuma 
margem para alterações de conteúdo em seus 
discursos; e se consideramos a estrutura 
institucional da ONU inoperante para dirimir 
questões como essas � em que conflitam 
interesses �capitais� dos cinco membros 
permanentes; por que dar tamanha atenção a 
um evento como aquele protagonizado no 
�memorável� 14 de fevereiro de 2003? Qual o 
sentido do recurso ao CSNU? Não se trataria 
de mera representação teatral? 

 
Sim e não. E justifico a minha 

ambivalência desde pronto: se, em termos 
estritamente decisórios, o CSNU falha em 
cumprir as suas funções, há mais teor 
simbólico nesses debates do que imagina a 
nossa vã filosofia. E os símbolos, como 
sabemos, são parte substantiva do jogo de 
forças no Sistema Internacional. 
 
Legitimidade, para que te quero? 

 
A legitimidade, então, volta a 

desempenhar alguma função na dinâmica 
internacional. E falamos da variante �racional� 
da legitimidade, pois. Daquele �elemento� que 
propicia a �submissão voluntária à autoridade, 
à norma e ao poder� proveniente �da 
convicção, da parte dos membros do sistema, 
de que é correto e próprio obedecer às 
autoridades�1.  

 
Dessa forma, o esforço frenético de 

Powell, sustentando a retórica do �acabemos 
com eles antes que acabem conosco�, reflete 
não menos que o desejo estadunidense de 
formar a convicção da opinião pública 
(doméstica e internacional) acerca da 
insustentabilidade de um ordem internacional 
mediante a continuidade do regime do Sr. 
Hussein e das perigosas práticas terroristas 
que por Bagdá se desenrolam (em potência, já 
que nada efetivamente se comprovou até o 
momento). Confecção de armas de destruição 
em massa, químicas, bacteriológicas ou 
nucleares, recrutamento de guerreiros 
terroristas, laços mantidos com a rede Al-
Qaeda, todas as alegações arroladas têm-se 
mostrado insuficientes para demover a 
sociedade civil internacional dos protestos e 
manifestações por paz. Da Alemanha ao 
Zimbábue, de Argel a Zagreb � passando por 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte... 

 

                                                
1 FONSECA Jr. Gelson In: A legitimidade e outras questões 
internacionais. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1998. 

Contrariamente ao caso do 
Afeganistão, não se tem percebido o esforço 
dos Estados Unidos no sentido de uma 
convergência �legitimidade-lei�, enquanto da 
justificação dessa verde-já-quase-madura 
investida militar. Por mais frouxa e flexível que 
seja uma interpretação da normativa 
internacional, não se encontraria, em qualquer 
canto do planeta, jurista lúcido a defender a 
procedência dos �ataques prévios�. Tais 
ataques contrariam a própria lógica da 
segurança jurídica, desdenhando o Direito 
Internacional e todo o seu conjunto de fontes 
� positivizadas ou não. Do ângulo da proteção 
dos direitos da pessoa humana, a guerra é, 
sem embargo, execrável. 

 
Não é, também, pela via dos 

argumentos econômicos que a aventura no 
Iraque encontrará respaldo: a guerra é vista 
como fator de grande desestabilização dos 
mercados, crise no suprimento energético 
mundial, paralisia de fluxos comerciais, 
desencadeamento de processos inflacionários, 
iliqüidez, estancamento do crescimento 
internacional.  

 
Onde encontrar, mediante o exposto, 

o Santo Graal da legitimidade internacional na 
busca de se amenizarem os efeitos 
sabidamente corrosivos do recurso ao �raw 
power�?  

 
O teatro das sombras, que se 

desenrola no CSNU, nos dá uma pista: com a 
débâcle das negociações diplomáticas, pondo a 
nu as deficiências estruturais do Conselho � 
que já se arrastam por mais de meio século de 
existência �, sobrevém para os EUA o 
argumento de que, embora a problemática 
fosse tentativamente levada à instância 
decisória suprema para a devida deliberação, 
nada por lá se fez. E, diante do imobilismo 
internacional e das ameaças que se 
adensavam,  coube aos EUA, do alto de seu 
excepcionalismo e de seu manifest destiny, 
interceder junto a seus pares, pelo bem 
mundial.  

 
Já assistimos a esse filme em Kosovo. 

E, não fortuitamente, ouvimos alguém dizer, 
por esses dias, que �a credibilidade da ONU 
está em jogo�. Lembram-se disso? 

 
Eis o jogo dos símbolos na política 

internacional, sobre o qual alertamos... Se não 
há legitimidade, forjemo-la! 



 
 

 
 
 

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. 

 

4

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

AAddeeuuss  ààss  aarrmmaass  
Movimentos tectônicos  
nas RReellaaççõõeess  
IInntteerrnnaacciioonnaaiiss 
    
  

No início do século XX, o 
cientista alemão Alfred Wegener 
foi tido como louco por afirmar 
que, um dia, todos os 
continentes haviam sido um só. 
Sua teoria da "deriva 
continental", hoje considerada 
uma das descobertas científicas 
de maior relevo jamais havidas, 

ainda que ancorada em evidências climáticas, 
arqueológicas e geológicas, foi alvo de 
descrença e zombaria geral quando surgida, 
nos idos de 1900. Fugia à capacidade de 
compreensão do "homem comum" e era de 
difícil aceitação pela comunidade 
científica pelo simples fato de ser 
uma teoria ancorada em evidências 
bastante "sutis", construídas 
lentamente ao longo de milhões de 
anos (os chamados "movimentos 
das placas tectônicas") e de difícil 
aferição. A "sutileza" das 
evidências (somente atenuadas 
meio século depois) era um fator 
complicador tremendo, tornando-a 
uma teoria menos "palatável", por 
exemplo, do que as teorias de 
Darwin na Biologia, que podiam 
contar com diferenças anatômicas 
marcantes para explicar processos 
que levaram milhões de anos para 
ter forma final (e, por isso mesmo, 
mais rapidamente popularizadas 
dentro e fora da Academia).  

 
 Utilizarei aqui a metáfora do 
"movimento das placas tectônicas" para 
caracterizar um momento que julgo peculiar 
no campo das Relações Internacionais, talvez 
mesmo inédito: o desenrolar da "questão 
iraquiana". Pela primeira vez em muito tempo 
(quiçá a primeira jamais vista), o agente mais 
dotado de "recursos de poder" no sistema 
(leia-se o mais "poderoso") tem sua iniciativa 
de ação refreada pela ação das instituições 
internacionais, casada com a relutância de 
outros agentes importantes, ainda que menos 
dotados de recursos. Falo, obviamente, dos 
constrangimentos políticos, legais e (mesmo) 
morais que vêm sendo progressivamente 

impostos aos Estados Unidos, barrando e/ou 
adiando o tantas vezes propagandeado ataque 
ao Iraque de Saddam Hussein. Não creio que 
possamos mensurar com alguma precisão os 
desdobramentos futuros desse fato, nem 
sequer talvez o possamos no curto prazo. Mas 
pode-se pensar que esse evento informe um 
cenário futuro qualitativamente diferente do 
atual, que descrevo aqui, à semelhança de um 
"tipo ideal" weberiano e não sem certo 
reducionismo, como um cenário de "Adeus às 
Armas" - melhor entendido como resultado de 
progressivo abandono do recurso à força 
armada como meio de solução de 

controvérsias, a ponto deste 
último eivar-se de imensa 
inadequação. Digo: "PODE-SE 
PENSAR" para deixar claro que 
atitude contrária seja da mesma 
forma plausível e, imagino, muito 
mais freqüente. Vejamos as 
evidências que possam 
manifestar a idéia do "Adeus às 
Armas" e, senão garantir para 
esta um futuro auspicioso como 
as de Wegener, ao menos 
escapar do lugar-comum de 
muitos analistas, tradicionais 
repetidores de "mantras" que 
podem já não refletir os 
acontecimentos do plano 
internacional. 
 
 "O que causou a guerra 
foi o crescimento do poder de 

Atenas e o medo que este suscitou em 
Esparta". Há 2500 anos, assim caracterizava 
Tucídides o irromper da célebre Guerra do 
Peloponeso, que opôs a Liga de Delos 
(capitaneada por Atenas) e a Liga do 
Peloponeso (liderada por Esparta), marcando o 
início do ocaso da Grécia como entidade 
política autônoma. A despeito de seu caráter 
algo reducionista, a análise do grande 
historiador grego tornou-se referência no 
campo das Relações Internacionais - a ponto 
de Hans Morgenthau tê-la considerado em sua 
obra clássica "Politics Among Nations" como o 
sumário mais acurado do que seria o chamado 
Realismo Político. Retomando novamente 
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Hobbes, a frase de Tucídides contém um claro 
exemplo do que seja uma "ação auto-
conservativa" motivada pelo "juízo privado" de 
um agente num contexto de ausência de uma 
instância superior que seja detentora do 
"monopólio do uso legítimo da força armada" 
(novamente,  Max Weber). Contexto, aliás, 
oposto ao verificado no plano interno, dada a 
presença do "Leviatã" estatal que faz valer sua 
Lei, gerando ordem no mais das vezes 
inconteste. Dessa "constatação" derivou outro 
dos mantras do Realismo Político - a tão 
propalada divisão qualitativa entre a Política no 
âmbito doméstico e no plano internacional. No 
entanto... 
 

2500 anos incorreram em alguma 
mudança. As barreiras entre Política interna e 
externa foram progressivamente rompidas nas 
duas "frentes". No plano interno, os governos 
e instituições correlatas tornaram-se 
gradativamente mais "accountable" e 
"responsible" perante o conjunto dos cidadãos 
e os grupos de pressão (vide a "poliarquia" de 
Robert Dahl, já mancionada anteriormente na 
5a edição de O DEBATEDOURO em texto de 
Dawisson Lopes), passando estes últimos, 
como decorrência de lutas políticas seculares,  
a exercer crescente influência sobre os rumos 
das Políticas Externas. Ao mesmo tempo, no 
plano externo, a emergência de "temas 
globais", cuja solução via ação individual dos 
Estados soberanos, mostrou-se inatingível, 
motivou, além da cooperação cada vez maior 
entre os primeiros, a emergência de outros 
agentes não-soberanos, com "capilaridade" e 
autonomia suficientes para interferir nas 
Políticas interna e externa dos Estados e influir 
crescentemente nos acontecimentos da "vida 
internacional". Tais fatos colaboraram para 
que, no plano interno, guerras fossem 
consideradas "fardos indesejáveis" pelos 
cidadãos - tanto moralmente como 
economicamente, enquanto que, no plano 
externo, tornou os governos mais sensíveis 
tanto em relação à opinião pública 
(certamente, mas não exclusivamente, tendo 
em vista propósitos eleitorais) quanto em 
relação ao "ativismo multinacional" das ONGs. 
A existência, ainda, de uma "blindagem" 
institucional internacional (vide edições 12 e 
13 d�O Debatedouro) conferiu duplo caráter de 
"último recurso" à guerra - último legalmente 
aceito e último no sentido de envolver 
(diversos) custos deveras pesados, cada vez 
menos desejáveis para os governos 
envolvidos. E isso a despeito da inexistência 
de um "Leviatã" internacional. Não releguemos 
Tucídides e Morgenthau à condição de 
artefatos arcaicos e anacrônicos, contanto 

peculiares,  de algum museu de História - mas 
matizemos com acuidade, certamente, suas 
análises. 

 
 Tratemos, em seguida, da própria 
"blindagem" - as Organizações Internacionais. 
Nas análises da  
"questão iraquiana", destaque foi dado, por 
vezes, aos preparativos militares dos Estados 
Unidos e Reino Unido; ao relacionamento dos 
citados eventos com a "Guerra ao Terrorismo", 
deflagrada depois de 11 de Setembro; à 
posição de diversos países sobre a "questão". 
Derivando dessa última, tivemos escassas, 
breves, e quase sempre relegadas a papel 
secundário, menções ao papel das 
Organizações Internacionais no trato da 
mesma. Poderíamos resumi-las numa frase: 
elas caminham para o abismo - seja ele da 
irrelevância ou inoperância - conduzidas pelo 
elevado grau de distensão verificado entre 
seus membros no trato da "questão 
iraquiana". Seria esta uma afirmação acurada 
e, igualmente, condizente com o papel das 
Organizações Internacionais no sistema 
internacional? 
  

Gostaria de abordar alguns pontos que 
parecem indicativos de quão equivocados são 
os diagnósticos da "irrelevância" e da 
"inoperância" que pairariam sobre as 
Organizações Internacionais. Inicialmente, 
acusou-se a ONU de ser "power-blind", no 
sentido de "ingenuamente" ignorar ou se 
contrapor aos interesses do mais poderoso de 
seus estados membros, o que implicaria na 
virtual irrelevância da organização, dado que 
esta seria sumamente inadequada, "peça 
estranha" ao "xadrez" da Política Internacional. 
Tomemos, em seguida, as primeiras linhas da 
Carta das Nações Unidas: "nós, os povos das 
Nações Unidas...decidimos criar esta 
organização para salvaguardar as gerações 
futuras do flagelo da guerra". É sabido, ainda, 
que o "status" de agente internacional 
conferido às Organizações Internacionais está 
umbilicalmente relacionado com as funções 
que estas exercem. Acórdão da Corte 
Internacional de Justiça datado de 1948 
(referente ao caso de "Reparações por perdas 
sofridas pelas Nações Unidas") deu forma final 
ao conceito de que as Organizações 
Internacionais (ONU inclusa) possuem 
personalidade jurídica internacional distinta de 
seus estados membros e oponível a terceiros 
Estados e agentes, não-membros - quando no 
exercício de suas funções precípuas. Daí a 
afirmação de que as Organizações 
Internacionais possuem "personalidade jurídica 
funcional". Creio que, desse modo, dificilmente 
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poder-se-ia imaginar um cenário no qual a 
ONU (ou seus membros, ou a maioria destes 
presentes no seu Conselho de Segurança) 
referendasse o uso da força armada como 
solução outra que não fosse a última cabível, 
buscando antes esgotar todos os meios não-
bélicos e valorizar seus próprios esforços em 
andamento. E, fazendo isso, a organização não 
age imbuída de "ingenuidade" ou de ignorância 
do seu papel no sistema internacional - muito 
pelo contrário, age no marco de uma "lógica 
de adequação", buscando acomodar as 
disputas inter-estatais da forma que lhe é 
cabida. Nesse sentido, não há porque temer ou 
predizer a "irrelevância" da ONU e outras 
organizações internacionais. 
  

Falemos, em seguida, da distensão 
verificada entre os membros de organizações 
como a ONU, a OTAN e a União Européia, os 
quais lançaram, para muitos, a sombra da 
"inoperância" sobre as mesmas. Em primeiro 
lugar, a afirmação de que divergências 
impedem que uma organização "cumpra seu 
dever" (palavras de Colin Powell) pressupõe 
expectativa de um dever a ser cumprido. 
Quanto à ONU, a frase de Powell pressupõe 
que a mesma autorize uma intervenção anglo-
americana no Iraque, a despeito da ausência 
de provas materiais capazes de motivar tais 
decisões e igualmente a despeito do 
andamento dos trabalhos de inspeção 
internacional em andamento naquele país. 
Como afirmei no parágrafo anterior, 
dificilmente uma tal consideração poderia ser 
condizente com a própria razão de ser da 
organização em questão. Assim, podemos 
perceber o equívoco articulado na fala de 
Powell e reverberado pelos britânicos, quando 
Tony Blair e Jack Straw (mais diretos que 
Powell) afirmaram que "ou a ONU age ou 
padecerá de inação e irrelevância". Quanto à 
OTAN, deve-se inquirir as razões do veto 
franco-germano-belga ao pedido turco de 
auxílio preventivo de caráter defensivo. 
Possivelmente os mesmos motivos que 
"racharam" o bloco europeu quanto à questão. 
As razões são mais futuras que presentes. Os 
proverbiais "líderes" da União Européia (França 
e Alemanha) não têm muito o que ganhar, 
tanto no curto quanto no longo prazos, 
prestando "vassalagem" à iniciativa belicosa 
dos "falcões" de Washington. Num momento 
em que a unificação européia defronta-se com 
uma série de encruzilhadas cruciais - dentre 
elas, a criação de um exército europeu 
permanente, o que levaria a um inevitável 
afastamento das posições de Washington e da 
própria OTAN - a participação européia num 
ataque ao Iraque, em tudo desinteressante 

para os europeus, somente reafirmaria o 
descrédito na idéia de uma Europa capaz de se 
defender prescindindo dos ditames e do auxílio 
estadunidenses. Fazendo, pois, oposição à 
guerra, Alemanha, França e Bélgica 
fortalecem, por um lado, o processo de 
unificação européia; por outro lado, reforçam o 
trabalho da ONU e dos inspetores 
internacionais trabalhando no Iraque. Não 
agem, portanto, no sentido de "esvaziar" a 
eficiência das organizações internacionais. 
Caso peculiar é o da OTAN. Esta organização, 
"à deriva" desde o colapso do bloco soviético, 
anseia desesperadamente por algo que 
justifique sua subsistência (ameaçada, mais 
que nunca, pela idéia de um exército europeu 
permanente). Uma vez esvanecido o apoio 
europeu aos Estados Unidos, marcante em 
intervenções "humanitárias" como em Kosovo 
em 1999, a "guerra contra o Terrorismo" 
tornou-se a pedra de salvação da Aliança 
Atlântica. A distensão verificada no seio da 
OTAN, assim, não é prova da falência das 
organizações internacionais ou de sua 
inoperância, muito pelo contrário - reflete com 
acuidade um contexto no qual uma 
organização internacional perde a razão de 
existir, por ter cumprido seus objetivos iniciais, 
bem ou mal (o Pacto de Varsóvia já pertence á 
História), e também expressa um momento de 
construção de novos artefatos institucionais, 
mais adequados à era contemporânea. A 
situação da OTAN é melhor descrita como uma 
tentativa dos Estados Unidos (e Reino Unido) 
de injetarem oxigênio num organismo já 
bastante debilitado, artificialmente, o que 
dificilmente pode ser considerado um caso 
típico. 
  

A análise dos parágrafos pregressos 
indica que, cada vez mais, interpõe-se entre 
os Estados e o deflagrar de guerras obstáculos 
"sistêmicos" capazes de desmotivar o curso de 
ação traçado por Tucídides há 2500 anos, 
dentre os quais figuram com destaque 
(inaudito) as instituições internacionais e o 
papel dos cidadãos, algo nem sempre óbvio - 
resultado de "movimentos tectônicos" nas 
Relações Internacionais, pouco perceptíveis a 
olho nu, lentos, mas relevantes. Pode-se 
pensar, assim, que tais fenômenos, atuantes 
num intervalo temporal considerável, possam 
conduzir a um cenário em que a guerra não 
seja apenas indesejável e inadequada, mas 
próxima de algo irrealizável. Estar-se-ia 
concretizado o "Adeus às Armas", algo 
próximo do que Kant, sabiamente, avaliou 
como sendo impossível de ser atingido - a "Paz 
Perpétua". Como no caso de Wegener, cabe 
menção de que, aos olhos contemporâneos, 
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tais constatações possam soar senão ousadas, 
imprudentes ou utópicas. A tradução direta da 
palavra grega Utopia é: "não-lugar". Não 
enseja a idéia de impossibilidade, mas de 
hodierna inexistência. Aos contemporâneos de 
Wegener, a teoria da "deriva continental" 
parecia algo distante e mesmo impossível. A 

Utopia é uma constante possibilidade, um 
"artefato em potência", uma possibilidade a 
ser construída. Que os pósteros possam nos 
dizer o que ocorrerá. Enquanto isso, faço coro 
ao poeta francês André Breton, "sejamos 
realistas: façamos a Utopia". 
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Gangues de NNoovvaa  IIóórrqquuee, MMooggaaddíísscciioo, 

BBeellggrraaddoo ou PPoorrtt--aauu--PPrriinnccee 
 

Um graduando em Relações 
Internacionais realmente �viciado� em seu 
campo de estudo sempre tenta relacionar os 
fatos que o cercam com o que aprende em 
livros e em sala de aula. O leitor deve bem 
saber sobre o que eu estou falando. Com o 
cinema não é diferente. Assim sendo, o novo 
filme de Martin Scorcese incita algumas 
elucubrações sobre nossa área de estudo. 
Estas aqui serão feitas nos próximos 
parágrafos, de forma pouco ortodoxa ou 
acadêmica e de maneira bem relaxada. 

 
Apesar de chocante e de necessitar 

de um pouco de estômago para 
assisti-lo, o filme me chamou a 
atenção devido a alguns aspectos: 
de início, podemos citar a 
ocorrência de inversão ideológica, 
onde os valores atualmente 
vigentes na política norte-
americana, da intolerância ao 
�outro�, claramente representados 
pelos atuais Falcões do Partido 
Republicano, são extremados na 
figura da gangue dos �nativistas� - 
duros, xenófobos, racistas e 
intolerantes. Semelhanças entre os 
�nativistas� daquela época e os 
Falcões de hoje não são mera 
coincidência. Não tenho dúvida de 
que o Açougueiro (personagem de 
Daniel Day-Lewis) é uma espécie 
de tataravô ideológico de Bush. 

 
Outro elemento da obra que saltou 

aos nossos olhos diz respeito ao medo como 
ferramenta de manutenção da ordem nas 
sociedades. Em uma parte do filme o 
Açougueiro, em um diálogo (na verdade um 
quase-monólogo) com Amsterdã 
(interpretado por Leonardo DiCaprio), 
explica-lhe que o que o havia mantido vivo 
até hoje fora o medo. Era o medo que 
mantinha a ordem por aqueles guetos de 
Nova York, era a rígida hierarquia que não 
permitia que mais convulsões sociais viessem 
à tona. Nada mais parecido com Hobbes ou 
Maquiavel � �é preferível ser temido que ser 
amado� . A idéia ainda é próxima da corrente 
realista da Teoria das Relações Internacionais 
que defende a necessidade da existência de 
uma potência hegêmona para a manutenção 
da paz e segurança internacional e do bom 
funcionamento das instituições internacionais. 

É, em última instância, o medo 
de enfrentar o hegêmona por 
parte dos hierarquicamente 
inferiores que mantém o bom 
funcionamento da sociedade 
internacional, segundo estes 
teóricos. É, ainda, apenas por 
meio do interesse, por parte 
do hegemon, de aplicar seu 
poder coercitivo que os 
regimes internacionais se 
desenvolvem. Vide as 
dificuldades que perpassam o 
atual regime de mudança 

climática, devido a não adesão 
dos EUA a este último. 

Outro ponto que nos 
parece também bem 
interessante, que está 
intimamente relacionado com o 
citado acima, tendo sido 
abordado por Scorcese, é que 
a violência parece ser um 
elemento natural da formação 
de uma sociedade. Seja a 
violência como meio para o 
controle das Cinco Pontas, 
como no filme, ou para 
controlar o tráfico de 
diamantes em Freetown, Serra 
Leoa. 

Ao longo de toda 
História, a violência parece ter 
perpassado a formação de 

diversas sociedades, seja ela ocidental ou 
oriental, européia ou latino-americana. 
Explosões de violência doméstica são uma 
constante em Estados politicamente voláteis 
e, durante a década de 90 não foi diferente. 
Os casos da Somália, ex-Iugoslávia, Ruanda 
e Haiti corroboram esta idéia. 

Esta questão da extremização da 
violência ainda dá brecha para discussões 
sobre suas implicações para a política 
internacional. Os quatro casos de explosão de 
violência doméstica supracitados resultaram 
em revisões de conceitos importantes no 
Direito Internacional, como aponta Antônio 
Patriota. Segundo este diplomata brasileiro, 
os casos acima provocaram, dentre outras 
implicações, a revisão do princípio de não- 
intervenção nos assuntos internos2, 

                                                
2PATRIOTA, Antonio Aguiar. O Conselho de Segurança 
após a Guerra do Golfo.Brasília: IRBr; FUNAG; CEE, 1998, 
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�(...) que a 
intolerância entre 
diferentes não é 
um privilégio da 

Nova York do 
século retrasado. 
A intolerância e a 

xenofobia se 
repetem, apesar 

dos custos 
humanos dela 
advindo nos 

tempos 
passados.�  
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provocando a discussão de se não haveria um 
imperativo moral que impelisse os membros 
da comunidade internacional a intervirem nos 
assuntos internos de outrem. Ainda está 
aberto, na doutrina e na prática, sobre o 
quão legítimo seriam intervenções desta 
natureza  

 
A última de nossas elucubrações é 

acerca do possível caráter cíclico da História. 
O filme fecha com a imagem das cruzes dos 
dois túmulos dos personagens antagônicos, 
com Nova York ao fundo, sendo superpostas 
pela imagem das torres gêmeas do WTC. A 
sugestão, ao que nos parece, é de que a 
intolerância entre diferentes não é um 
privilégio da Nova York do século retrasado. A 
intolerância e a xenofobia se repetem, apesar 
dos custos humanos dela advindo nos tempos 
passados.  

 
Essas dinâmicas repetitivas ao longo 

da história corroboram a idéia de 
regularidade defendida por Duroselle. 
Segundo o autor francês, alguns 

acontecimentos sempre estarão presentes na 
história humana. Sempre existirão os 
impérios e estes, mais cedo ou mais tarde, 
sempre perecerão. Sempre existirão guerras. 
É possível adicionar ainda que sempre 
existirá a intolerância. Esta parece fazer parte 
não só da essência de qualquer conjunto de 
valores mas também da própria essência 
humana.  

 
Violência e ódio ao diferente parecem 

ser parte inerente do próprio ser humano, 
como aponta o próprio Freud, e carregarem 
boa parte da responsabilidade por estas 
regularidades históricas. Mas não significa 
que se deva cruzar os braços ante estes 
fenômenos e assisti-los. Não se justifica uma 
postura conformista, já que algo pode ser 
feito para, no mínimo, atenuar tais 
tendências. Aspirações construtivas também 
fazem parte do ser e da história humana e se 
repetem ao longo desta última. As 
manifestações anti-guerra do último sábado 
(15/02) são boa prova disto. 
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Memórias do GGoollffoo  
  
Iraque e Coréia do Norte: 
duas ameaças distintas 

 
Quando cidadãos 

comuns, articulistas, 
diplomatas, analistas e 
políticos se perguntam por que 
Bush confere tanta atenção à 
ameaça relativamente menos 
iminente que é o Iraque, e se 
desmancha em 

compreensão 
quando o 
assunto é a 
Coréia do Norte, 
a maioria dos 
questionamento

s acaba por culminar no 
simplismo de que os interesses 
americanos no Oriente Médio 
são relacionados ao petróleo. 
Trata-se de uma bobagem. Os 
Estados Unidos não enfrentam 
a Coréia do Norte não porque 
temem o reduzido arsenal 
nuclear de Pyongyang, mas 
sim porque sabem que a 
Coréia blefa, tergiversa e tenta 
praticar extorsões atômicas, 
mas não irá, em hipótese 
alguma, deflagrar uma guerra 
na península. Em suma, pode-
se dizer que enquanto os 
alardes de Pyongyang fazem 
muito barulho por nada, a 
"ação discreta" de Saddam em 
Bagdá pode gerar 
conseqüências fásicas, que 
gradariam de uma ruptura do 
equilíbrio regional a uma 
ruptura da enlanguescida 
estrutura de equilíbrio mundial.  
 

Primeiramente, porque 
Pequim jamais permitiria que a 
Coréia do Norte deflagrasse 
uma guerra em uma área na 
qual a China é a nação que 
naturalmente lidera o cenário 
geopolítico. Um incidente 
militar na zona fronteiriça 
entre as duas Coréias poderia resultar na 
agressão, por parte do Norte, ao Sul, que 
retaliaria com armas convencionais, ao que o 
Norte dispararia dois mísseis nucleares, em 
Seul e  Busan. Visto que há trinta e sete mil 

militares norte-americanos na Coréia, os 
mesmos rapidamente entrariam em combate, 
entrando em hostilidades com as forças 
norte-coreanas. Assim, os Estados Unidos 
estariam, desde o princípio, no conflito. Logo, 
a China não permitirá, em hipótese alguma, 
que a sanha pseudo-rebelde de um regime 
que disputa com a Cuba de Fidel o título de 
mais esclerosado sistema político do mundo 
traga problemas que obstaculizem a 

expansão chinesa e a 
gradual consolidação de 
uma, digamos, "Pax 
Chinesa" no Extremo 
Oriente.  

 
Conclui-se, assim, 

que a pedra de toque da 
crise instada entre a 
Coréia do Norte e os EUA é 
a China, e de Pequim são 
manuseadas as rédeas que 
domam Kim Jong-Il, pois 
se os chineses disserem, 
pronta e irredutivelmente, 
que se os norte-coreanos 
entrarem em guerra com 
os EUA, a China não irá 
mover um único pelotão 
para auxiliar Pyongyang, a 
Coréia do Norte não irá 
provocar Washington de 
forma tão convicta e 
determinada. O que 
Pequim está fazendo 
consiste em afrouxar a 
coleira de seu títere norte-
coreano, usando-o como 
um instrumento 
dissimulado para afrontar 
a hegemonia dos Estados 
Unidos. Sim - por trás das 
bravatas e das toscas 
ameaças norte-coreanas, 
há o suporte chinês. Tal 
suporte, porém, oferece 
sustendo limitado: as 
bravatas e ameaças 
devem ser verbais e não 
mais do que blefes 
convincentes. A China não 

irá permitir que a crise descarrile rumo a um 
conflito militar, e, se o tom de Pyongyang se 
elevar demais e Washington flexionar os 
músculos e ameaçar, factualmente, invadir a 
Coréia, Pequim fará com que Pyongyang 
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�Muito se disse sobre a 
possibilidade de o 

Afeganistão se 
converter em um novo 
Vietnã para os EUA. Faz

sentido: a Guerra do 
Vietnã representa o 
único conflito militar 
em grande escala no 

qual os EUA se 
envolveram sem 

justificativa ética e/ou 
legitimidade 

internacional. (...) O 
preço foi pago em 

vidas, desmoralização, 
maniqueísmo político e 
perdas materiais. Anos 

mais tarde, o 
secretário Robert 

McNamara sintetizaria 
o engano norte-
americano: �Nós 
pensamos que 

estávamos lutando 
contra comunistas, 

enquanto na verdade 
lutávamos contra 

patriotas 
determinados�.� 



 
 

 
 
 

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. 

 

11

CC C
OO O

NN N
VV V

II I DD D
AA A

DD D
OO O

SS S
abaixe o tom e entrará, uma vez mais, 
dissimuladamente, como a benfeitora do 
"deixa disso" e propositora de "soluções 
diplomáticas" para a crise. Compediando: a 
crise com a Coréia do Norte é um blefe, e, ao 
que se afigura, tanto Pequim quanto 
Washington sabem disso, e tal é a razão pela 
qual os Departamentos de Estado e de 
Defesa não tratam a crise como prioridade.  

 
 A questão iraquiana, porém, oferece 

uma perspectiva distinta: Saddam Hussein 
representa um perigo real exatamente pelo 
fato de ainda não ter concluído e consolidado 
seu arsenal de armas de destruição de 
massa. Caso Saddam consiga revigorar a 
máquina de guerra iraquiana em níveis 
similares ou pouco inferiores aos de 1990, ele 
não procederá em uma nova tentativa de 
invadir e anexar o diminuto e endinheirado 
Kuwait. Saddam irá empreender uma nova 
tentativa de tomar do Irã a faixa costeira e 
parcialmente montanhosa, eivada de poços 
de extração de petróleo e com ampla saída 
para o Golfo. Invadindo o Irã, os curdos no 
norte do país poderão proclamar a 
independência de um Estado curdo, ao que a 
Turquia ver-se-ia, involuntariamente, como 
uma aliada do Iraque para conter os curdos 
na fronteira turco-iraquiana. Por seu turno, a 
Arábia Saudita entraria no conflito, 
desempenhando um papel dúbio que ora 
negocia "por debaixo do pano" com os 
iraquianos, ora oferece apoio logístico aos 
curdos. Isso geraria uma instabilidade nas 
relações entre a Arábia Saudita e o Iraque. E, 
caso a Arábia Saudita entre no conflito, a 
Jordânia, a exemplo do que ocorreu em 1991, 
irá prescindir de sua neutralidade nominal. 
Seguida de perto pelo Líbano, os jordanianos 
aderem ao conflito do lado da Arábia Saudita, 
cuja postura é dúbia em relação ao Iraque. 
Saddam, pretendendo obter apoio das nações 
árabes ainda não-beligerantes, dispara alguns 
Scuds contra Israel, que revida 
bombardeando o Iraque. A Intifada então 
cresce em intensidade, a neutralidade da 
Jordânia se transforma em letra morta e a 
�maria-vai-com-as-outras� do Oriente 
Próximo, o Líbano, intensifica as atividades 
militares e a mobilização na fronteira 
israelense.  

 
Tendo por base essa perspectiva, tal 

seria o cenário: de Israel ao Irã, todo o 
Oriente Próximo estaria em guerra graças aos 
préstimos belicosos de Bagdá. À exceção do 
Egito, que publicamente defenderia uma 
"solução diplomática" para o impasse, mas 
que, na surdina, instrumentalizaria seu 
serviço secreto e plantaria agentes de Tel-

Aviv até Teerã, negociando com milícias 
descentralizadas e com facções que permitam 
ao Cairo aumentar sua influência na política 
nos países beligerantes.  

 
Até as mudanças que Anwar Sadat 

operou na política externa do Cairo, os 
egípcios contemplavam nos israelenses a 
razão-mor pela qual a influência do Cairo nos 
assuntos geopolíticos do Oriente Médio havia 
diminuído e um obstáculo fundamental ao 
pan-arabismo, uma invencionice lacônica 
concebida por Gamal Abdel-Nasser. 
Quando os arapongas e os chefes militares do 
Cairo perceberam que o Estado judeu não 
poderia ser varrido do mapa e que os 
soviéticos não iam mesmo fornecer 
tecnologia atômica ao Egito (como prêmio de 
consolação, o Egito foi laureado com a 
represa de Assuã), Sadat resolveu esquecer 
os ditames e a verborragia anti-semita de 
Nasser e buscou o entendimento e a 
coexistência com Israel. Tal é a razão 
fundamental pela qual, no mundo islâmico, os 
egípcios são vistos como "os traidores da 
causa do profeta".  

 
A �raison de lobby� judaica e os 

interesses de Israel 
 

O interesse judeu em uma campanha 
militar norte-americana contra o Iraque é 
nítido: sendo o Iraque a mais formidável 
máquina de guerra do mundo árabe, a 
destruição virtual ou total desta máquina de 
guerra por parte dos norte-americanos é 
providencial para Israel. No Oriente Médio, o 
Estado judeu possui o mais pujante aparato 
militar, embora a inferioridade numérica e o 
relativo isolamento regional de Tel-Aviv 
sejam fatores que complicam, desde sempre, 
a já delicada posição de Israel. Assim, sendo 
o Iraque o adversário natural de Israel, em 
virtude de ser o porta-voz beligerante, o 
primeiro e mais temível adversário islâmico 
de Israel na região, seria mais que bem-vindo 
para Sharon e seus correligionários do Likud 
que Saddam Hussein fosse demovido do 
poder e a máquina de guerra iraquiana fosse 
posta hors de combat, sem que Israel 
precisasse, tout court, "sujar as mãos", 
deixando todo o trabalho pragmático para a 
coalizão anglo-americana.  

 
Desta feita, porém, Israel não agirá 

como agiu em 1991, quando Saddam Hussein 
disparou dezenas de Scuds contra Israel, e o 
governo de Tel-Aviv, seguindo a orientação 
norte-americana, não revidou os ataques 
para que os fervores pan-arabistas na região 
não fossem inflamados. Ariel Sharon já 
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esclareceu que, caso o Iraque prossiga com 
uma agressão armada, Israel irá revidar o 
ataque.  

 
É lícito mencionar, ainda, a densa 

influência exercida pela "raison de lobby"  
judaica no establishment político norte-
americano, assim como nos meios de 
comunicação e no parque industrial 
armamentista norte-americano (embora o 
lobby judaico também goze de poder 
de persuasão nos establishments britânico e 
de algumas nações européias 
continentais.). A relativa hegemonia material 
judaica nos EUA encerra elementos 
preponderantes: o religioso, o político, o 
nacional (um tanto sui generis, diga-se de 
passagem), o econômico-financeiro e o da 
difusão de informação. Os fatores religioso e 
nacional definem-se pelo vínculo de fé 
existente entre os judeus norte-americanos 
ortodoxos pró-Sharon e a própria civilização 
judaica, ao passo que o elemento político é 
constituído pelo alinhamento da elite judaica 
à política pró-Israel de George W. Bush.  No 
tocante aos elementos econômico-financeiro 
e de difusão de informação, importa lembrar 
que os judeus norte-americanos formam uma 
elite absorta dentro do próprio 
multiculturalismo norte-americano, sendo que 
por vezes a tendência jornalística de algumas 
publicações é indisfarçadamente tendenciosa, 
além do que o lobby judaico no Congresso 
norte-americano e na Casa Branca é 
freqüentemente aliado ao lobby da indústria 
armamentista e aos detentores do poder 
corporativo e financeiro dos EUA.  Tal é 
a convergência de fatores que representa os 
interesses judaicos em uma campanha militar 
norte-americana contra o Iraque. Um Iraque 
militarmente débil, desvinculado das facções 
fundamentalistas e das células e organizações 
terroristas, democrático e com um governo 
pró-Ocidente, é o sonho áureo de um Estado 
judeu cujos problemas regionais seriam 
significativamente reduzidos, e seu poder de 
barganha e dissuasão contra eventuais 
inimigos regionais seria aumentado. 
  
A Legitimidade da guerra contra o Iraque 
                  

O problema da justificação e da 
legitimidade da guerra é, ao contrário do que 
muitos anti-americanistas pensam, priotário 
para Washington. Os norte-americanos são 
um povo tradicionalmente ponderado, bem 
como ignorante em relação a assuntos 
externos. O isolacionismo parcial ainda 
arraigado na consciência coletiva da 
Sociedade Civil (e também nas castas política 

e militar) norte-americana está intimamente 
vinculado à justificação e à legitimidade de 
uma guerra. Observe-se que tanto na 
Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, 
assim como na contenção e na querela 
ideológica da Guerra Fria, na Guerra da 
Coréia (1950-1953), na Guerra do Golfo e 
na campanha militar contra o Afeganistão em 
2001, os Estados Unidos intervieram  para 
impedir que a megalomania alemã 
subjugasse a Europa (I e II Guerra 
Mundial), para conter a expansão comunista 
(Guerra Fria), para defender a integridade de 
nações deliberadamente agredidas por outras 
(Guerra da Coréia e Guerra do Golfo) e no 
exercício do lídimo direito à auto-defesa (v.g. 
a campanha militar no Afeganistão, em 
2001). Washington precisa, mesmo que 
subjetiva e passivamente, de um 
reconhecimento da necessidade e da 
legitimidade da condução da guerra com 
vistas à deposição de Saddam Hussein. De 
qualquer forma, porém, os Estados Unidos 
podem, em um último recurso, prescindir da 
chancela internacional para conduzir uma 
campanha militar, vez que não há um 
consenso, digamos, global, a respeito da 
viabilidade ou da inviabilidade da guerra. A 
própria Europa, à guisa de exemplo, dividiu-
se quanto à questão. 

 
Muito se disse sobre a possibilidade 

de o Afeganistão se converter em "um novo 
Vietnã" para os Estados Unidos. Faz sentido: 
a Guerra do Vietnã representa o único conflito 
militar em grande escala no qual os Estados 
Unidos se envolveram sem justificativa ética 
e/ou legitimidade internacional. Desafiado e 
devidamente alertado por Charles de Gaulle a 
respeito da impossibilidade de se conduzir 
uma guerra vitoriosa na Indochina, Lyndon 
Johnson fez-se de surdo e prosseguiu com a 
aventura. O preço foi pago em vidas, 
desmoralização, maniqueísmo político e 
perdas materiais. Anos mais tarde, Robert 
McNamara, ex-Secretário de Defesa de John 
Kennedy e Lyndon Johnson, sintetizaria o 
engano norte americano: "Nós pensamos que 
estávamos lutando contra comunistas, 
enquanto na verdade lutávamos contra 
patriotas determinados". Dito e feito, resta 
torcer para que o espectro do Vietnã seja 
definitivamente expurgado da psiquê coletiva 
norte-americana,   que o Iraque de Saddam 
Hussein não se converta em um abatedouro 
sanguinário, onde prima a irracionalidade e 
que a ruína de Saddam seja consumada com 
o mínimo possível de perdas humanas e 
materiais. 
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