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Editorial 
OO  tteeaattrroo  ddaass  ssoommbbrraass  IIII  
OONNUU: que influência? 

 
Dando seguimento à nossa 

aproximação analítica sobre a beligerância que 
acomete o mundo hodierno (e em relação à 
qual nos deteremos apenas no caso mais 
notório, a saber, a virtual II Guerra do Golfo), 
é chegada a hora de explorarmos outro flanco 
dessa realidade. Após um breve resgate do 
papel da legitimidade nas negociações 
diplomáticas, qual o fizemos na quinzena 
pregressa, o momento é de 
iniciarmos � limitando-nos ao 
�kick-off� � uma discussão sobre 
a influência nos processos 
decisórios internacionais que se 
exerce por meio das 
Organizações Internacionais, no 
contexto intrincado de março de 
2003 � abarcando, em caráter 
especialíssimo, como não poderia 
deixar de ser, a influência 
exercida pela ONU no imbróglio 
EUA-Iraque.  

 
Não é raro que nos 

deparemos com fortes diferenças 
semânticas, tornadas ainda mais 
agudas por elementos de fundo 
cultural, quando contrastamos 
traduções e versões de um 
mesmo texto, disponível em dois 
ou mais idiomas. Alguns 
verbetes chamam, 
inequivocamente, a nossa atenção.  

 
Um exemplo, da maior utilidade para 

este nosso ensaio, é a carga semântica que o 
singelo adjetivo �influente� traz para um 
ocidental do atlântico norte e para um 
brasileiro. A ver. 

 
Grosso modo, enquanto a adjetivação 

�influente� é, as mais das vezes, motivo de 
envaidecimento para aquele, é de desconforto 
para este. Haja vista que, para um americano 
médio, a capacidade de influenciar, de 
persuadir ou dissuadir, é habilidade bastante 
valorizada, em qualquer contexto da vida 
pública ou privada. Quando se diz, portanto, 
que um certo político ou diretor executivo de 
uma empresa é �influential�, presta-se-lhe 

homenagem das mais caras. 
Aqui, notadamente, a mesma 
interpretação não procede. Ao 
menos, não em todos os casos. 
Os ícones do pensamento social 
brasileiro, muito melhor do que 
aquele que vos escreve, já 
investigaram essa difícil relação 
do homem cordial patrício com 

o poder (e aquilo que ele 
acarreta). Intuitivamente, 
poderíamos ser levados a 
enjeitar a rotulação de pessoa 
�influente�, por pressupor-lhe 
conteúdo pejorativo implícito. 
Explico melhor: os homens 
influentes brasileiros são 
prontamente identificados com 
os vícios (perenizados, em alguns 
casos) de nossas instituições 
políticas. �Influente�, em tal 
conotação, poderia ser 
confundido, no limite, com 
corrupção, patrimonialismo, 
clientelismo, nepotismo, 
usurpação da coisa pública.  

 
Pois bem: se é nosso 

anelo evitar tal reação (intuitiva, 
como o disse), convém, desde 
logo, oferecermos um conceito 
alternativo àquele já 

sedimentado em nosso subconsciente. Para 
tanto, evoco Max Weber, segundo o qual: �... 
[entendo como poder] a probabilidade que um 
ator, dentro de uma relação social, estar em 
posição de realizar sua própria vontade, 
apesar da resistência de outro ator social e 
independentemente da base sobre a qual essa 
probabilidade se apóia.�1 

 
Dahl, por sua vez, reconhece três 

modalidades de exercício de poder. Seriam 
elas: coação, autoridade e influência. �Coação 
existe quando o consentimento é baseado em 
privação física, ou ameaça de privação física; 
autoridade refere-se a consentimento 

                                                
1 WEBER, Max apud GONÇALVES, Reinaldo. Globalização 
e desnacionalização. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 1999. 
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legitimado; influência é um termo residual, 
referindo-se a um consentimento não-
legitimado e não-coercivo.�2  

 
Em vista dos propósitos perseguidos, 

tomemos como bússola, até o fim deste 
editorial, os conceitos que nos são oferecidos 
acima por Max Weber e Robert Dahl.  
 
A falsa promessa das Instituições 
Internacionais?3 
 

Num dos seus trabalhos mais 
�influentes�, publicados na segunda metade da 
década de 90, John J. Mearsheimer criou 
polêmica em torno de uma velha questão: qual 
seria, de fato, o papel desempenhado pelas 
instituições no pós-II Guerra?  

 
Por instituição, J. Mearsheimer 

considera o conjunto de regras que estipulam 
os caminhos através dos quais Estados devem 
cooperar e competir uns com os outros. Elas 
prescrevem as formas �aceitáveis� de 
comportamento estatal, assim como as 
inaceitáveis. Tais regras são negociadas pelos 
Estados, propiciando a aceitação mútua de 
normas � padrões de comportamento definidos 
em termos de direitos e obrigações. As regras 
originárias da instituição são tipicamente 
formalizadas em acordos internacionais, que 
usualmente guiarão à constituição de uma 
organização internacional, com orçamento e 
pessoal próprios.  

 
É ponto de embate entre realistas e 

institucionalistas a percepção de se as 
instituições marcadamente afetam os 
prospectos de estabilidade internacional. A par 
disso, Mearsheimer sustenta que, a se julgar 
pelos quase 60 anos de história pós-II Grande 
Guerra, instituições detêm influência mínima 
sobre o comportamento dos Estados, 
conservando, deste modo, pouco da promessa 
de que seriam elas as promotoras da 
estabilidade no mundo pós-Guerra.  O 
institucionalismo liberal, Mearsheimer o 
descredencia, alegando que instituições não 
passam de �instrumentos dos Estados�, 
empregados ao livre-alvedrio e ao bel-prazer 
destes. Se é previsível que certos tipos de 
instituições produzirão cooperação majorada, 
então os Estados acorrem a tais arranjos, 
quando e somente quando lhes é interessante. 
Outro problema das instituições, segundo o 
teórico, é que elas tendem a dar primazia às 
questões de jaez econômico, relegando a 

                                                
2 DAHL, Robert apud Ibid. 
3 MEARSHEIMER, John J. The False Promise of International 
Institutions. International Organization: Yale University, 1999. 

segundo plano questões capitais de segurança 
e guerra. 

 
No tocante ao argumento da 

segurança coletiva, Mearsheimer denuncia a 
dificuldade enfrentada pelos Estados em 
superar o próprio medo e reforçar laços de 
confiança. Bons registros históricos para a 
comprovação de seus pontos não lhe faltam: o 
fracasso da Liga das Nações, a relativa 
inoperância da ONU neste quesito, a 
malograda tentativa de se forjar um sistema 
de segurança coletiva depois da Guerra Fria... 

 
Para Mearsheimer, instituições não são 

uma forma de �governo� mundial (este último, 
entendido em sentido lato). Sendo assim, 
compete única e exclusivamente aos Estados 
obedecerem (ou não) às regras que eles 
próprios criaram. Em suma: instituições 
convocam a cooperação descentralizada dos 
Estados soberanos, sem contar com qualquer 
mecanismo efetivo de comando para tal. 
 
ONU: Que influência?  
 

A ONU, como principal organização 
internacional envolvida no processo em 
exame, foi e é responsável pela solidificação 
do que nos atrevemos a chamar de um 
esquema de cooperação iraquiana. Primeiro, 
por lançar as bases para a discussão sobre a 
situação do Iraque, ao longo das últimas 
décadas, em inúmeras de suas sessões; 
segundo, por acalentar o debate sobre 
assistência humanitária aos iraquianos, a 
partir de seus órgãos especializados, 
empreendendo um sem-número de iniciativas 
nesse sentido; terceiro, e em decorrência do 
que listamos acima, por (tentar) gerar uma 
moldura internacional legal, procedimental e 
processual, respeitante às políticas que devem 
ser adotadas pelo condomínio dos Estados em 
relação ao Iraque, sob pena de o 
descumprimento dessas determinações 
(resoluções do CSNU) levar ao expróbrio 
internacional (condenação da opinião pública 
em escala global);  quarto, por mobilizar a 
sociedade internacional em torno de um 
objetivo (ou série de) e, a partir daí, contribuir 
para a geração de normas, regras, padrões, 
papéis, procedimentos etc. em torno dos quais 
convergem as expectativas dos atores, 
reduzindo os custos de cooperação no Sistema 
Internacional � vide o envio de inspetores de 
armas ao Iraque. 

 
Diria, na ambivalente condição de 

fiador e crítico do sistema ONU, que a 
instituição tem despendido os seus melhores e 
maiores esforços para recuperar seu prestígio. 
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Sua capacidade de fazê-lo, de liderar as 
grandes discussões, como a ocorrência ou não 
de uma guerra, valendo-se dos meios com os 
quais pode contar, é o que permanece em 
xeque. Se tomamos a conceituação de Robert 
Dahl como guia deste processo analítico (ou 
seja: influência como a graduação mais amena 
de uma escala de poder), não é descabido 
afirmar que as Nações Unidas têm, sim, 
exercido considerável influência sobre as 
negociações diplomáticas até o momento. 
Como não? Falamos não de uma atuação 
ruidosa, mas de um exercício brando e 
silencioso de poder ou, na expressão acima 
empregada, de um termo residual. A 
persistência do estado de �não-guerra�, até o 
presente instante em que redigimos este 
editorial, e o prosseguimento das negociações 
diplomáticas no CSNU, é prova mais que 
evidente disso. Sob os auspícios da ONU, no 
decurso de toda essa agitação pré-guerra, 
também é bastante perceptível a formação de 
um substrato ideacional anti-belicista pelos 
cinco continentes, nos quatro quadrantes. 

 
A influência exercida pelas Nações 

Unidas se afere em relação ao quantum de 
poder de que se lhe investe. Certamente, 

dentro dos estreitos limites que lhe seriam 
possíveis, não há como se negar a atividade 
incansável de seus inspetores, funcionários de 
toda ordem, diplomatas, secretário-geral etc. 
Seria, no nosso entendimento, pouco razoável 
cobrar da ONU o que esta, definitivamente, 
não poderia dar. E é conveniente lembrarmos, 
a todo instante, que se trata de organização 
intergovernamental, sujeita, desde pronto, às 
deliberações de seus Estados-parte. 
Naturalmente, sua atuação encontra claros 
limites na vontade dos Estados que a 
perfazem. Num caso crítico, quando tais 
Estados querem (e contam com atributos de 
poder para) suplantar decisões de organismos 
internacionais � como a ONU �, pouco há para 
se fazer. Prevalece a coação � graduação 
máxima de  na escala de Dahl, com o menor 
nível de legitimidade empregado.  

 
Em desfecho, uma provocação: será 

sensato desconsiderar a influência que se 
opera por intermédio das Nações Unidas nos 
rumos da contenda EUA-Iraque? Talvez, em 
termos estritamente duros, realistas, 
estratégico-militares, sim. Em havendo espaço 
para outras visões e opiniões, decerto que 
não.  
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Voltando os oollhhooss 
para trás 
  
  

Dizia a filósofa Simone 
Weil, em 1949: �Não tem 
sentido livrarmo-nos do passado 
para pensar apenas no futuro. 
Até o fato de nisto se acreditar 
já é uma ilusão perigosa. A 
oposição entre passado e futuro 
é absurda. O futuro não nos 
traz nada, não nos dá nada; 
somos nós que, para construí-
lo, temos que dar-lhe tudo, dar-
lhe até nossa vida. Mas para 
dar, é necessário possuir; e nós 

não possuímos outra vida, outro sangue, além 
dos tesouros herdados do passado e dirigidos, 
assimilados, recriados por nós. Entre todas as 
exigências da alma humana, 
nenhuma é mais vital que a do 
passado.� 

 
Após semanas de 

acalorados debates acerca da 
chamada "questão iraquiana", 
dentro e fora das páginas de O 
DEBATEDOURO, podemos 
perceber, com satisfação, os 
bons frutos obtidos. Diversas 
dimensões da questão foram 
alvo de cuidadosa 
investigação, não raro com 
pontos de vista conflitantes ou 
complementares, criando um 
valioso mecanismo de 
retroalimentação que só 
favorece o aclarar das 
questões em debate. Ciente do 
extenso volume de páginas já 
dedicadas ao tema, 
acrescentarei apenas mais 
algumas a este valioso rol, 
sem reafirmar argumentos já 
lançados, refutados ou 
debatidos à exaustão. Me 
limitarei a lançar luz sobre dois 
argumentos que, dia a dia, ganham (senão por 
seu valor, pela inércia dos fatos) adeptos e 
força no trato da "questão iraquiana", ambos 
favoráveis ao deflagrar imediato de uma 
guerra. O primeiro deles: a necessidade de 
proteger os estados vizinhos ao Iraque (em 
geral, aliados do Ocidente) contra a "iminente" 
ameaça de Saddam Hussein, medida que 
também implicaria reforço da estabilidade do 

Oriente Médio.  O segundo: as monstruosas 
violações dos Direitos Humanos perpetradas 
por Saddam Hussein tanto no plano externo 
quando no plano doméstico (argumento 
particularmente caro aos analistas ingleses), 
que seriam motivação cabal para o ataque ao 
Iraque. Tratarei ambos à luz do passado 
recente das Relações Internacionais, 
inestimável legado de qual somos herdeiros. 

 
"Um colosso iraquiano não seria em 

nada melhor que um iraniano". Assim um 
diplomata estadunidense qualificou, na 
segunda metade dos anos 80, o famigerado 
"escândalo Irã-Contras", fato marcante da 
gestão de Ronald Reagan à frente do governo 

dos Estados Unidos. A ver: 
durante a guerra Irã-Iraque 
(1979-1988), os Estados 
Unidos venderam armas ao 
Irã para conseguir a 
libertação de reféns norte-
americanos em poder de 
guerrilheiros iranianos 
instalados na cidade de 
Beirute (Líbano), então 
ocupada por Israel. Com o 
dinheiro da venda de armas 
(elas, curiosamente, foram 
entregues aos aiatolás por 
agentes secretos de Israel), 
os Estados Unidos 
financiaram a ação dos 

contra-revolucionários 
(Contras) na Nicarágua, 
opositores do regime 
sandinista então estabelecido 
naquele país. Pode-se 
considerar o caso Irã-Contras 
como o "ponto nevrálgico" do 
rompimento da aliança 
informal entre Iraque e 
Estados Unidos no Oriente 
Médio.  

 
Sim, embora hoje tal idéia possa 

ensejar estupefação e incredulidade, 
iraquianos e estadunidenses caminharam lado 
a lado durante boa parte dos anos 80, para 
dizer o mínimo. Oásis de "modernidade" 
(entendida como misto de laicismo e 
industrialização) em meio a dúzias de 
monarquias absolutas, por demais dependente 
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da extração petrolífera e potenciais 
reservatórios de extremismo religioso, Saddam 
Hussein ainda acenava, para então deleitados 
interlocutores estadunidenses, com a 
possibilidade real de por fim à "gangrena" (na 
visão dos Estados Unidos) que poderia, em 
sendo triunfante, solapar os planos 
estadunidenses na região - a teocracia 
iraniana, capitaneada pelo aiatolá Ruhollah 
Khomeini, herdeira da Revolução Islâmica de 
1979.  

 
Nesse momento, e por alguns anos 

ainda, o caráter do regime iraquiano não 
repugnou seus aliados ocidentais (incluindo 
todos os europeus), tanto que a utilização de 
armamento químico proscrito 
internacionalmente, pelas tropas de Saddam, 
nos campos de batalha na bacia do Shatt-El-
Arab (fronteira entre Irã e Iraque), passaria 
quase despercebida pela mídia ocidental e 
seria cuidadosamente abafada no plano 
diplomático (somente vindo à tona no início 
dos anos 90, coincidentemente às vésperas da 
Tempestade no Deserto ser deflagrada). Da 
mesma forma, massacres de populações 
curdas do norte do Iraque, inclusive alvo das 
já mencionadas armas químicas de Saddam, 
também habitariam, por anos a fio, os 
relatórios da Anistia Internacional, à espera de 
que fosse levada a cabo alguma medida no 
plano internacional compatível com este "crime 
contra a Humanidade".  

 
Pode-se perceber, a partir da análise 

dos parágrafos pregressos, o caráter do 
relacionamento dos Estados Unidos com países 
ditos seus "aliados" no Oriente Médio, bem 
como o grau de importância que este país 
concede à manutenção da estabilidade da 
citada região. Ser "aliado" estadunidense pode 
não significar muita coisa num contexto no 
qual a manutenção de prolongada instabilidade 
no Oriente Médio atende plenamente os 
interesses mais imediatos de Washington - 
nem precisaríamos recorrer ao Irã-Contras 
para chegar a essa conclusão, bastando para 
tal a menção do conflito israelo-palestino. 
Adicionalmente, alianças são artefatos 
marcados por extrema fragilidade, num 
sistema em que predomina a maximização do 
chamado "poder". O aliado de hoje pode ser 
perfeitamente o "estado pária" ou inimigo de 
amanhã. E vice-versa. O argumento inicial que 
coloquei em debate nesse artigo, portanto - o 
da a necessidade de proteger os estados 
vizinhos ao Iraque (em geral, aliados do 
Ocidente) contra a "iminente" ameaça de 
Saddam Hussein, medida que também 

implicaria reforço da estabilidade do Oriente 
Médio - torna-se dificilmente defensável. 

 
Passemos ao segundo argumento. Não 

me atendo somente às violações dos Direitos 
Humanos cometidas pelo governo iraquiano no 
passado - que, pelos motivos anteriormente 
mencionados, permaneceram "no limbo" até 
que a Tempestade no Deserto tivesse início - 
caracterizaria a atitude não apenas de 
estadunidenses, bem como de britânicos, 
franceses e demais europeus, no plano 
internacional pelo menos nos últimos 15 anos, 
como condizente com o que Stephen Krasner 
caracterizou como "hipocrisia organizada". 
Este autor localizou o sistema internacional na 
confluência de duas "lógicas de ação": a 
primeira, uma lógica maximizadora de "poder" 
(ou seja, o tradicional cenário descrito pelos 
adeptos do Realismo Político); a segunda, uma 
lógica na qual os agentes internacionais agem 
adequando-se a normas, valores e papéis - a 
qual ensejaria, por sua vez, a emergência no 
plano internacional de termas tais como a 
defesa do Meio Ambiente e dos Direitos 
Humanos. Krasner, porém, afirma que, no 
"frigir dos ovos", a segunda lógica de ação 
acaba esvaziada de qualquer autonomia, 
tornando-se mais um artefato utilizado para a 
maximização do poder pelos agentes que 
predominam no sistema. Em suma, normas, 
valores e papéis seriam relevantes - quando a 
serviço dos interesses dos agentes mais 
dotados de recursos no sistema. Daí o nome 
de "hipocrisia". O qualificativo "organizada" 
provém da constatação de que, mais do que 
modificar o sistema, a segunda lógica de ação, 
apropriada pelos agentes mais dotados de 
recursos, torna-se fator perpetuador do 
mesmo sistema.  

 
Recordo o quanto a retórica pró-

Direitos Humanos de estadunidenses e 
britânicos, no tocante à questão iraquiana, 
choca-se com as ações dos citados governos 
no plano internacional, em tempos não 
remotos. Afinal, os EUA e o Reino Unido 
assinaram com Slobodan Milosevic - o 
proverbial "carniceiro dos Bálcãs" - o tratado 
de Dayton em 1995, pondo "fim" à Guerra 
Balcânica. Esta, posta em marcha pelo próprio 
Slobodan em 1991, caracterizou-se pelas 
maiores atrocidades vistas em território 
europeu desde a II Guerra Mundial - 
alimentadas pela virtual omissão européia em 
seu período mais crítico e finalmente impunes, 
ao ver-se consagrada "a paz" entre as 
potências e seu maior perpetrador, o próprio 
Milosevic. Este último permaneceria "em paz" 
no poder até que suas ações se chocassem 
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com interesses tidos como relevantes por 
Washington - deu-se então o ataque da OTAN 
ao Kosovo, em 1999, irônica e tragicamente 
justificado como "intervenção humanitária".  

 
Recordo, ainda, que foram os Estados 

Unidos o principal patrocinador da retirada dos 
corpos de paz da ONU da fronteira entre 
Ruanda e Burundi, em 1994 - motivado pela 
desastrosa incursão estadunidense na 
Somália, no ano anterior - quando estava claro 
para toda a comunidade internacional que se 
preparava um evento de proporções 
catastróficas, que veio a ser confirmado na 
forma de 800 mil mortos em questão de um 
mês, configurando um dos maiores genocídios 
de que se tem notícia. Reino Unido, França e 
outros países europeus mantiveram 
novamente silêncio omissivo a respeito. 
Silêncio que hoje converte-se em palavras de 
ordem, em clamor por respeito aos Direitos 
Humanos. Recordem-se de que, de 1996 a 
2001, as extensas violações dos mesmos 
Direitos Humanos ocorridas no Afeganistão, 
sob a égide do governo Taleban, passaram 
despercebidas pela mídia internacional e pelas 
salas das negociações mais relevantes em 
nível internacional.  

 
Sem maiores menções ao silêncio 

proverbial dos Estados Unidos e da sociedade 
internacional quanto a massivas violações dos 
Direitos Humanos ocorridas em países como 
Turquia, Federação Russa (Chechênia), 
República Popular da China etc, somos 
forçados a concordar com o argumento de 
Krasner sobre a "hipocrisia organizada". 
Assim, percebe-se o quão estreito e falacioso é 
o segundo argumento que abordei nesse artigo 
- o de que as monstruosas violações dos 
Direitos Humanos perpetrados por Saddam 
Hussein tanto no plano externo quando no 
plano doméstico (argumento particularmente 
caro aos analistas ingleses), que seriam 
motivação cabal para o ataque ao Iraque. 
Como o primeiro, este é dificilmente 
defensável. Lamentável o fato de que os 
Direitos Humanos sejam utilizados como 
"carga de artilharia" na construção de uma 
guerra que os negará em essência. Como 
Simone Weil, sou tentado a dizer que teremos 
que dar tudo o que tivermos para construirmos 
um futuro melhor. E, nesse caso, nada mais 
valioso para corrigir as miopias do presente 
imediato do que as valiosas lentes do passado. 
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FFrraannççaa: �good guy� ocasional 
armando a própria aarraappuuccaa 
 

O curso de ação diplomática 
francesa, implementado a partir da cúpula 
franco-germânica, caracterizada por uma 
liderança um tanto quanto incisiva dos países 
refratários à guerra, enseja reflexões acerca 
das possíveis dificuldades que poderiam ser 
colocadas em um futuro não distante, como 
resultado desta estratégia francesa. O 
governo de Chirac, como apontado por 
Jacques Almaric, no Libération, parece se 
aprofundar em um tortuoso caminho cheio de 
contradições e prováveis efeitos negativos no 
médio e longo prazo, como um indivíduo 
distraído e sem muita noção das 
conseqüências de seus atos, 
podendo se tornar o articulador 
de um futuro embuste contra si 
mesmo. Tentaremos inicialmente 
apontar as contradições e 
falácias da posição francesa e de 
seus simpatizantes, para depois 
discorrermos sobre a arapuca 
para a qual a França, com suas 
bravatas diplomáticas, pode 
estar se encaminhando. 

 
Cabe, de início, 

considerar que uma das 
principais razões da visão 
obliterada de Chirac sobre a 
situação atual seriam os seus 
altos índices de popularidade 
doméstica, apontados por 
pesquisas. Ainda, Chirac 
atualmente faz emergir em um som unívoco 
as posições de diversos setores da sociedade 
francesa, dos fascistas, representados na 
figura de Le Pen, a socialistas, passando por 
conservadores e sociais-democratas. Nas 
palavras de Vargas Llosa, fez �comer no 
mesmo prato o cão, o gato e o rato�.  

 
Na esfera internacional, o material 

político produzido por Chirac e seu chanceler 
Villepin também é bastante consumido, mas 
não tão consensualmente como no plano 
doméstico. Nesta falta de consenso sobre a 
posição francesa se encontra a primeira 
contradição do seu governo: como o 
presidente francês pôde se auto-outorgar a 
faculdade de falar pela Europa, quando, como 
lembra André Glucksmann, mais de 20 
nações européias já deixaram explícita sua 
solidariedade para com os EUA?  

 
Outra falácia que se 

ouve largamente é que Chirac 
seria o novo paladino da paz 
mundial, sendo que a França 
poderia se vangloriar de uma 
pretensa superioridade moral. 
É profícuo lembrar que o �lado 
da paz� e dos �valores 
sublimes� que a França 
encabeça tem como 
apoiadores déspotas convictos 
como Fidel Castro de Cuba; 

Bashar Assad da Síria; Robert 
Mugabe do Zimbábue (que foi 
recebido, por Chirac, no Eliseu, 
com toda pompa); o perigoso e 
provocativo regime norte-
coreano; o regime totalitário 
chinês, cujas violações dos 
direito humanos saltam aos olhos 
e que ocupa até hoje o Tibet; e, 
por fim, a Rússia de Putin, que 
perpetra constantes massacres 
contra a população chechena. 
Somadas aos testes atômicos no 
Atol de Mururoa e à atitude 
francesa por ocasião do 
genocídio de Ruanda � só  para 
citar exemplos mais recentes �  
os mocinhos ocasionais da 
atualidade não parecem 
conservar seus �valores 
sublimes� quando o foco se 

desvia da crise iraquiana, sendo seus motivos 
majoritariamente políticos e econômicos, 
como no caso das empresas russas e 
francesas que exploram petróleo em território 
iraquiano. 

 
 No que tange ao próprio ardil que a 
França reserva a si mesma, este diz respeito 
ao descrédito que suas atitudes podem 
acarretar a instituições internacionais em que 
a França goza de considerável prestígio e 
delas se utiliza como canal para a 
implementação de sua influência política. A 
contração da importância destas instituições 
significaria supressão de ferramentas pelas 
quais a diplomacia francesa difunde sua 
influência. A arapuca que Chirac monta 
contra seu próprio governo é composta por 
quatro elementos. Vejamos quais. 
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 Dentro destas atitudes estaria o 
possível veto da França a uma nova resolução 
do Conselho de Segurança que autorize o uso 
da força contra o Iraque. A estratégia  dos 
EUA de procurar uma última tentativa de 
legitimar frente às Nações Unidas uma ação 
no Iraque coloca a França em uma posição, 
no mínimo, complicada. Caso os EUA 
consigam obter nove ou dez votos a favor de 
uma resolução que permita o uso da força e 
já que Rússia e China não demonstraram, 
convincentemente, ânimo para utilizarem seu 
poder de veto, sendo possível que estes 
países apenas se abstenham na votação de 
tal resolução, restaria à França vetá-la 
isoladamente. O recuo para um voto de  
abstenção a esta altura seria vexatório para o 
governo francês, internacional e 
domesticamente, dadas as quantidades de 
bravejos anti-guerra proferidos por Chirac.  
 
        Todavia, independente de uma 
resolução ou não, uma ação armada contra o 
Iraque parece ser um fato. Este é o primeiro 
elemento da arapuca do que se fecharia 
sobre o governo francês. Este ponto merece 
uma pequena digressão. Uma ação militar 
contra o Iraque sem o respaldo das Nações 
Unidas não significaria o fim da ONU ou 
relegar o seu Conselho de Segurança ao 
completo ostracismo nas relações 
internacionais. Todavia, deste golpe o CS não 
sairia incólume e dele resultaria o 
aviltamento da credibilidade do Órgão. 
 
 Para melhor explanação, retomemos 
a metáfora utilizada nas páginas desta 
publicação em sua edição passada4. Nela se 
faz alusão à crise do Iraque como sendo um 
caso de dois cowboys que se enfrentam, 
assistidos por um juiz, em um típico duelo do 
velho-oeste e, ao fim, o juiz caminharia 
inconteste entre os duelistas estafados. Na 
verdade, a imagem que acreditamos ser mais 
apropriada seria a de um cowboy forte e 
arrogante que busca um acerto de contas 
com um baixinho mal-criado. Moradores 
observam curiosamente a performance de 
cada um dos atores. O xerife � representando 
a figura da ONU �  que estaria incumbido 
atenuar os ânimos e de prover condições 
mínimas de vivência mútua entre os 
habitantes daquela cidade, aproxima-se com 
o fito de por ordem no embate. O cowboy 
mais forte, então, pousa calmamente a mão 
sobre o peito do xerife e, com um empurrão, 
afasta-o de onde ocorrerá o conflito, 

                                                
4 NASSER, F. Editorial: Dois duelistas em um juiz In O 
Debatedouro, 15a. Edição 

partindo, em seguida, na direção do baixinho 
mal-criado. Obviamente, tal atitude não 
significaria o fim da autoridade do xerife, mas 
resultaria na desconfiança, por parte dos 
moradores  daquela cidade, a respeito da sua 
autoridade moral e capacidade de por ordem 
na casa. O quanto sua autoridade estaria 
desgastada? Impossível medir, pode ser 
muito ou pouco, mas o fato que é que ela se 
desgastaria. 
 
 Esta perda de autoridade � não 
apenas simbólica, mas também prática, já 
que a maior superpotência atual poderia 
passar a conferir menos importância para o 
CS � de mensuração impossível, seria o que o 
que ocorreria com o CS caso os EUA 
atacassem o Iraque sem aval da ONU. A 
implicação deste fato para a França é que o 
labéu do CS significa a deterioração de seu 
próprio prestígio político e capacidade de 
influenciar grandes decisões em âmbito 
multilateral, dada a grande importância que a 
França possui no CS, até mesmo 
superestimada em relação à realidade, como 
defendem alguns. 
 
 O segundo elemento seria o racha 
promovido no seio da União Européia. A 
postura arrogante de Chirac frente aos 
membros que aspiram a adentrar a UE  
(�perderam grande oportunidade de calar a 
boca�, disse o líder francês aos países da 
Europa oriental que se alinharam aos EUA) e 
a falta de articulação entre os governos da UE 
� neste ponto, a imprudência não é só dos 
franceses � para firmarem uma posição 
conjunta (mesmo excluindo o Reino Unido 
que historicamente não possui uma tradição 
de alinhamento) provocou cicatrizes difíceis 
de serem curadas entre os membros desta 
instituição. Levanta-se, por analistas, a 
questão de se os interesses dos membros da 
UE são ainda coincidentes o suficiente para a 
unificação política, em longo prazo, no que 
diz respeito a suas ações internacionais, 
unificação esta que poderia resultar em 
consideráveis ganhos diplomáticos para os 
países Europeus.  
 

O terceiro elemento da armadilha 
se refere à crise na OTAN, que suscitou 
questões sobre a capacidade de ação e até 
mesmo a sobrevivência da aliança atlântica. 
Mais uma vez, uma instituição em que a 
França conta com prestígio seria esvaziada. O 
quarto elemento seriam as �sérias 
conseqüências�, a que Powell se refere, do 
relacionamento entre França e EUA. Qualquer 
governo deveria ser mais prudente quando se 
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está jogo o relacionamento com aquele que, 
queiramos ou não, é o principal ator no 
cenário internacional. O governo francês já 
sofre a resistência de setores econômicos que 
temem pela queda do comércio entre os dois 
países. 

 
Não se pretende, todavia, com esta 

digressão sobre o posicionamento francês em 
relação ao conflito iraquiano, em certa 
medida também aplicável a outros membros 
da frente anti-guerra, desdenhar esforços 
para que se ache uma solução pacífica para o 
caso Iraquiano. Fica evidente que, quanto ao 
desmantelamento do aparato bélico ilegal no 
Iraque, as inspeções e pressões políticas 
ocasionaram bons frutos e a comunidade 
internacional deve insistir, portanto, nesta 
via.  

 
Inobstante, dentre os fatos e idéias 

que emergem da atual conjectura, 
acreditamos ser necessário chamar a atenção 
para alguns pontos. 1) Não nos deixemos 
enganar com a imagem de um Chirac ou do 
governo francês como uma espécie de novo 
messias pacifista, imbuído de valores 

sublimes; lembremos dos interesses escusos 
e das políticas passadas deste país; 2) o 
mesmo vale para vários outros países da 
frente anti-guerra, como Rússia e China; 3) 
não deixemos, ainda, que manifestações 
pacifistas pintem a imagem de um Saddam 
Hussein como pobre vítima, um mártir dos 
oprimidos (imaginem Hussein dividindo o 
Prêmio Nobel da Paz deste ano com 
Chirac...). Hussein é um déspota, seu regime 
viola sistematicamente os direitos humanos e 
a proliferação de armas químicas por ele deve 
ser fortemente combatida; 4) uma inserção 
internacional através de um discurso 
excessivamente incisivo, conduzido por 
líderes arrebatados por uma alta 
popularidade momentânea, possui riscos 
inerentes que podem só ser percebidos 
quando é muito tarde. O caso francês, aqui 
discorrido, deve servir de exemplo para o 
Brasil;  e  5)  é necessário maior articulação, 
sensatez e flexibilidade por parte das grandes 
potências, tanto entre as de blocos 
diferentes, quanto no seio de cada bloco, 
para que se preserve um mínimo de 
estabilidade das instituições internacionais. 
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MMeemmóórriiaass  ddee  uumm    
pprrooffeettaa  bbáávvaarroo  
  

Há a história de um 
ancião da cidade alemã de 
Munique que, numa de suas 
sublevações megalomaníacas 
turbinadas por generosos 
canecos de cerveja, resolveu 
declarar-se um profeta político. 
Ocorreu nos  idílicos idos de 
1928. O ambiente era, muito 
provavelmente, uma cervejaria 
mal freqüentada da capital da 
Baviera. Os demais presentes, 
incrédulos ante a declaração 
do velho bêbado, 
resolveram tirar um 

sarro com o pobre ancião: 
pediram-lhe que profetizasse sobre 
o futuro de Munique nos próximos 
cinco, quinze, vinte e quarenta 
anos. Ei-lo que começou: 

 
- Eu profetizo que dentro 

de cinco anos, em 1933, Munique 
fará parte de uma Alemanha com 
cinco milhões de desempregados, 
que será liderada por um ditador 
mentalmente doente e que será o 
responsável direto pelo assassinato 
de mais de seis milhões de judeus. 

 
A platéia de bêbados 

rosnou um muxoxo de reprovação. 
O ano de 1928 estava sendo, de 
certa forma, bastante tranqüilo e 
próspero para a Alemanha. O 
espectro do nazismo ainda era algo 
distante e improvável e a nação começara a 
se reerguer depois das inflações homéricas de 
1922 e 1923. 

 
- Então você há de calcular que, 

dentro de quinze anos, em 1943, a Alemanha 
estará imersa em desgraças. � disse, 
auspiciosamente, um dos bêbados. 

 
- Nada disso. � respondeu o profeta. 

� Eu profetizo que, em 1943, Munique fará 
parte de uma Grande Alemanha, cuja 
bandeira irá tremular desde as planícies do 
Volga até Bordeaux; do norte da Noruega aos 
limites meridionais do Saara. 

 

Abalroados pelo álcool, os bons 
alemães ovacionaram o velho ancião. Pode 
existir algo melhor do que ouvir aquilo que 
tanto a consciência quanto a própria mente 
regozijam e aprazem diante de? 

 
- Podemos concluir então que, dentro 

de vinte anos, em 1948, a Alemanha será a 
maior e mais poderosa nação do mundo! � 
exclamou outro.  

 
- Não. � replicou o profeta. � Eu 

profetizo que, em 1948, Munique fará parte 
de uma Alemanha que só se 
estende do Elba ao Reno e cujas 
cidades arruinadas terão 
recentemente visto sua produção 
reduzida a apenas 10% do seu 
nível em 1928. 

 
Um dos bêbados 

despejou o conteúdo de sua 
caneca na cabeça do velho 
ancião e foi aplaudido pelos 
demais. Consternado, o velho 
profeta meio que esboçou um 
sorriso, o qual parecia tentar 
explicar a consistência de suas 
palavras de bêbado. Não surtiu 
efeito. Outro bêbado que, assim 
como os demais, eram 
totalmente descrentes em 
relação às palavras do profeta, 
resolveu levar adiante a sabatina 
de esculhambações: 

 
- Logo, isso nos permite concluir  

que, dentro de quarenta anos, em 1968, nós 
estaremos totalmente arruinados, não?! � 
indagou. 

 
Eis que o sorriso adquiriu forma e 

consistência no rosto ensebado e enrugado 
do velho profeta. Bateu com a caneca cheia 
pela metade no balcão  e vaticinou: 

 
- Completamente errado, caro 

compatriota! � exclamou. � Eu profetizo que, 
em 1968, a renda per capita real em Munique 
será quatro vezes maior do que a de agora e 
que, no ano seguinte, 90% dos alemães 
adultos irão sentar-se diante de uma caixa de 
madeira, num canto de suas salas de estar, 
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que mostrará imagens ao vivo de um homem 
andando na Lua! 

Foi a gota d�água. Os bêbados se 
dispersaram e deixaram o velho falando 
sozinho. Quem sabe ele não pediu outra 
cerveja e, bem provavelmente, desfaleceu na 
sarjeta um par de horas depois? Não que 
alguém se importasse. Não que fizesse 
alguma diferença ou, de fato, encerrou por 
fazer. Seria o curso dos fatos ilibado do 
dinamismo histórico? Definitivamente não.  

 
Não deixa de ser muito interessante 

a maneira pela qual as coisas costumam se 
desenrolar, freqüentemente contrariando a 
esmagadora maioria das previsões. A 
inferência, que pode até soar 
demasiadamente cética é, todavia, 
verdadeira. E, doravante, quando 
transcendida para o âmbito político, a 
contundência e espanto adquirem proporções 
exorbitantes e são capazes de deixar 
estupefatos até mesmo o mais eclético dos 
cientistas políticos. Quem poderia imaginar, 
na Alemanha de 1928, que o país estaria na  
lona um ano depois e que cinco anos mais 
tarde o álamo encravado no coração do Velho 
Mundo seria liderado por um maníaco 
egocêntrico e assassino? Ou que os mesmos 
alemães perderiam a guerra de 1939-1945? 
E, não obstante, que os americanos fossem 
tão retumbantemente humilhados no Vietnã e 
que o mesmo aconteceria com seus colegas 
soviéticos no Afeganistão alguns anos mais 
tarde? Ninguém. Ou quem sabe o velho 
profeta da Bavária? 

 
Retorna-se, pois,  à questão da 

imprevisibilidade histórica. Já dizia um 
renomado historiador que a História �é a mais 
vil e desgraçada de todas as ciências�. Logrou 
ele sucesso em sua afirmação e, verdade seja 
dita, eu, assim como ele, amo com 
veemência essa ciência �vil e desgraçada�, 
mesmo porque tudo o que a integra e 
consiste nada mais é do que o espelho do 
dinamismo social soerguido às custas de 
subjugações e dominações nem um pouco 
éticas ou politicamente corretas. 

 
Em virtude disso, tornam-se 

suspeitas todas as análises e previsões a 
respeito do futuro do cenário político mundial 
até mesmo num curtíssimo prazo. O que se 
pode inferir, com plena certeza, a respeito da 
iminente guerra que os Estados Unidos 
pretendem empreender no Iraque? Ou sobre 
as perspectivas de toda sorte concernentes 
ao governo Lula? E quanto ao macro-impasse 
diplomático gerado nas Nações Unidas e o 
indiscutível dissenso entre os membros 
permanentes do Conselho de Segurança? 
Nada. Absolutamente nada cuja solidez seja 
ilibada de análises. Uma vez que se implicita 
certeza em determinada inferência, está 
livrando-a automaticamente das possíveis 
intervenções da dinâmica histórica. E isso, é 
mais do que sabido, é uma utopia. O que se 
conclui, todavia, é que as análises e previsões 
a respeito do futuro político do globo como 
um todo podem ser de vital importância para 
se alicerçar, mesmo que de maneira 
imprecisa e subjetiva, o decurso dos fatos. O 
mesmo não pode se dizer, entretanto, das 
�precisas� e �incisivas� análises de 
determinados cientistas políticos que, além 
de desempenharem mal o próprio ofício, 
ainda se julgam médiuns e videntes com 
mirabolantes poderes de se prever o futuro. 

 
As asserções pessoais vêm à parte 

mas, bem, o que custa expô-las, uma vez 
que o espaço já foi por demais excedido e é 
bem verdade que três ou quatro linhas a mais 
não irão fazer nenhuma diferença? Deixem-
me, pois, dizer: os acertos a respeito do 
futuro da dinâmica social costumam vir, mais 
uma vez à prova do inesperado e da 
incerteza, de onde menos se acredita. Como 
o que costuma fazer a diferença são mesmo 
as palavras acompanhadas de descrédito, hei 
de preferir posicionar-me ao lado dos loucos 
e dissidentes ideológicos. A  propósito, 
acredito no ideário primitivo do velho profeta 
de Munique que, dir-se-á, foi, após seus 
controvertidos vaticínios, naturalmente, 
internado como louco. 
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GGuueerrrraa: inevitabilidade  
ou estreiteza de visão 
 

 
 

Muito se tem discutido sobre a 
possível guerra dos EUA contra o Iraque. É 
comum vermos noticiários anunciando que as 
tropas movimentaram-se para lá ou para cá; 
que o dólar caiu ou subiu por conta de uma 
declaração; ou que o preço do petróleo sofreu 
um ligeiro aumento diante de possíveis 
conseqüências de uma guerra. A ameaça de 
guerra está cada vez mais forte e os 
combates diplomáticos mostram que a guerra 
está prestes a começar. Será? 
 

O objetivo deste texto não 
é fazer futurologia ou contribuir 
com a bolsa de apostas mantida 
por analistas midiáticos; ao 
contrário, busco apenas apresentar 
algumas idéias sobre a forma e o 
conteúdo das reflexões que nos 
são apresentadas cotidianamente. 
 

Um primeiro ponto que 
devemos levar em conta quando 
analisamos todo esse cenário é a 
própria fonte de informações de 
que dispomos. Basta pegarmos 
alguns dos periódicos mais 
representativos do país para 
percebermos que as seções de 
�internacional� são totalmente 
dominadas por traduções dos 
jornais estadunidenses (com 
destaque para os mais próximos ao 
poder como Washington Post e 
New York Times). Quando 
passamos para a televisão, temos 
constantes recortes de trechos de 
reportagens veiculadas pela CNN 
ou, quando muito, pela BBC de Londres. Com 
isso, nossas fontes de informação 
seguramente são viciadas e tendem a 
defender interesses que nem sempre são os 
nossos. 
 

O excessivo recurso � quase 
exclusivo � às notícias e editoriais 
estadunidenses faz com que tenhamos uma 
visão grandemente marcada pela ótica deles, 
o que inclui a �neurose� com tudo aquilo que 
pode ser de alguma forma ligado ao termo 
terrorismo, além de ser uma visão a partir da 
lógica do poder, ou seja, daqueles que estão 

por cima e agem no sentido da 
manutenção do poder (status 
quo). 
 

Tentando romper essa 
estreiteza de visão, e sem o rigor 
técnico que um texto mais 
científico exigiria, irei propor 
algumas idéias livres sobre o 
tema. O objetivo aqui não é 
apresentar um conjunto de argumentos 
fechados e perfeitamente lógicos, porém uma 

coletânea de reflexões que 
podem nos ajudar a 
ultrapassar o simplismo 
analítico, fruto de uma certeza 
quase que celestial da 
inevitabilidade da guerra. 
 

O fato de importantes 
potências como Alemanha, 
França, Rússia e China 
colocarem-se contrárias à 
guerra deveria indicar-nos que 
existe alguma coisa mais 
profunda do que o simples 
combate a pretensas armas de 
destruição em massa ou a 
deposição de um ditador. 
Ainda assim, os representantes 
destes países têm pouco 
espaço de fala na mídia 
brasileira e nenhum na 
estadunidense. O combate 
diplomático apresenta-se em 
torno das formas de combate a 
Saddam Hussein, porém sabe-
se que a verdadeira questão 

envolve o petróleo e não uma ditadura. 
 

A supremacia militar dos EUA é 
patente, desta forma, não podemos acreditar 
que eles necessitam de qualquer apoio de 
outra potência a fim de alcançar algum 
sucesso na empreitada. O grande ponto que 
se coloca é que se, a despeito de terem os 
recursos necessários e a disposição para 
fazer a guerra, por que ainda não o fizeram? 
Uma das principais fontes de resposta está na 
posição contrária apresentada pelas potências 
européias. 
 

 

 
RODRIGO 
CINTRA, 

26, colaborou com 
O Debatedouro 

 
rodrigocintra@ 

revostaautor.com.br

�não 
confundamos 

nossa antipatia 
pelos Estados 
Unidos com a 

defesa de 
Saddam. Trocar 

uma posição 
política 

divergente pelo 
apoio a um tirano 
é esconder sob o 

manto do 
discurso da 

liberdade uma 
hipocrisia 

irresponsável, 
trocando seis por 

meia dúzia.�
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Impensável uma década e meia 
atrás, tanto no Conselho de Segurança (ONU) 
quanto na OTAN existem oponentes de peso, 
impossibilitando o uso destes organismos 
como fontes legitimadoras de uma 
intervenção. Mais do que buscar a 
estabilidade do sistema internacional, tais 
oposições servem para retirar parte da 
legitimidade interna dos governantes dos 
EUA, dificultando a sustentação de uma 
intervenção mais demorada. 
 

Ao contrário do que apresentam os 
analistas militares, uma guerra contra o 
Iraque não será rápida. A  mobilização de um 
imenso contingente militar estadunidense nas 
fronteiras do Iraque mostra-nos que qualquer 
intervenção não poderá seguir o modelo de 
intervenção tecnológica, na qual mísseis 
teleguiados apresentam uma precisão 
cirúrgica. Os EUA vêm se preparando para 
guerras deste tipo, porém a realidade é 
outra: assim como no Afeganistão, o inimigo 
não usa uniforme e seus quartéis generais 
não são prédios facilmente identificáveis. Um 
inimigo difuso e que se funde com a 
sociedade civil dificulta � quando não 
impossibilita � qualquer confronto apenas 
militar. Um inimigo com esse perfil aumenta 
drasticamente o risco para a vida dos 
soldados estadunidenses. 
 

Enquanto apenas uns poucos 
soldados perdem suas vidas no dever 
patriótico, existe a possibilidade de 
manutenção da legitimidade da guerra; 
entretanto, assim que a quantidade de pais 
que recebem cartas de cumprimentos do 
presidente pelo dever cumprido por seus 
filhos e o pesar da nação por sua perda, e os 
meios de comunicação começarem a mostrar 
os aviões desembarcando os soldados mortos 
e feridos num combate distante e de difícil 
compreensão para a sociedade 
estadunidense, a sustentação enfrentará seus 
primeiros abalos. 
 

Por mais �velha� que uma parte da 
Europa pareça aos olhos de Bush, sua história 
e importância nas relações internacionais 
poderão servir como exemplo de caminhos 
alternativos àquele escolhido pelos EUA. Uma 
Europa democrática e capitalista pode indicar 
ao cidadão comum dos EUA que a questão é 
efetivamente maior do que o combate a um 
tirano terrorista. 
 

O radicalismo das posições 
defendidas pelo presidente Bush e seus mais 
próximos assessores, somado ao histórico 

político-pessoal do presidente, faz-nos 
desconfiar das intenções �democráticas� da 
intervenção. A arrogância da argumentação 
apresentada e a forma explícita com que são 
colocados, apresentam uma certa ânsia pela 
aceitação da intervenção. 
 

Uma possível vitória estadunidense, 
acompanhada pela instalação de um governo 
pró-EUA, faria com que o controle efetivo das 
reservas de petróleo passassem para 
empresas estadunidenses. Entre outras 
conseqüências, isto poderia causar 
desequilíbrios econômico-produtivos no 
mundo, além do enfraquecimento relativo de 
países da Europa central. A depender da 
forma pela qual este cenário é trabalhado por 
países como Alemanha, França e Rússia, a 
posição contrária à intervenção poderia 
ultrapassar o cenário diplomático e 
transformar-se em afirmações positivas. Em 
outras palavras, ainda está por ser colocado 
até que ponto estes países estão dispostos a 
pegar em armas e realizar a máxima 
clauzewitiana �a guerra é a continuação da 
política por outros meios�. Destaco apenas 
que uma iniciativa deste porte não seria 
direcionada à proteção do governo iraquiano, 
contudo a uma demonstração de poder e a 
um aviso de que as expansões 
contemporâneas não são aceitáveis no atual 
concerto mundial � demonstração esta que 
saiu tarde para o caso da Alemanha nazista. 
 

Os EUA também se aproveitam do 
momento para jogar com a Europa � 
justamente no momento em que o Euro 
apresenta certa valorização em relação ao 
dólar � buscando dividir a Velha Europa (que 
possui independência de ação) e a Nova 
Europa (formada por aqueles Estados 
dependentes de empréstimos e outras 
relações bilaterais de dependência).  
 

Sun Tzu, ao advertir-nos de que a 
melhor batalha é justamente aquela que não 
é combatida, avisa-nos que para que isso 
possa ocorrer é necessário sempre dar uma 
saída honrosa ao inimigo.  Coincidência ou 
não, devemos manter em mente que os EUA 
já apresentaram uma saída: o exílio de 
Saddam e, mais recentemente, o prazo de 10 
dias para o desarmamento. A questão é saber 
se essa saída honrosa realmente se destinaria 
ao Iraque ou se é para os EUA. 
 

Certos de que em relações 
internacionais intenções e ações não andam 
sempre juntas, devemos separar os reais 
interesses estadunidenses com relação ao 
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Iraque das argumentações apresentadas 
pelos tomadores de decisão e pela mídia. 
Esse exercício não deve ser mera especulação 
intelectual ou a busca cega por motivos para 
criticar o �imperialismo americano�, porém a 
identificação dos mecanismos e interesses 
que movem as relações internacionais 
contemporâneas, permitindo-nos desenhar 
estratégias de inserção no sistema 
internacional mais condizentes com os reais 
interesses brasileiros. 

 
Aproveito a oportunidade para deixar 

um recado: não confundamos nossa antipatia 
pelos Estados Unidos com a defesa de 
Saddam. Trocar uma posição política 
divergente pelo apoio a um tirano é esconder 
sob o manto do discurso da liberdade uma 
hipocrisia irresponsável, trocando seis por 
meia dúzia. 
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