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EDITORIAL: A catarse dos canhões 

"You can get more with a kind

word and a gun than just with a

kind word."

  

Donald Rumsfeld, Secretário de Defesa 
estadunidense, citando frase pronunciada pelo 
famoso gangster Al Capone 
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Editorial 
AA  ccaattaarrssee  ddooss  ccaannhhõõeess  ddee  mmaarrççoo  

   
I. A catarse  
 

Ao longo das duas semanas desde o 
início da invasão norte-americana ao Iraque, a 
imprensa mundial logrou fornecer-nos 
informações precisas ao longo das 24 horas 
diárias, colhidas diretamente dos campos de 
batalha da região mesopotâmica. Dormindo 
em jipes militares e atravessando tempestades 
de areia, alguns dos 500 jornalistas 
estrangeiros em solo iraquiano vêm 
enfrentando todo tipo de provação almejando  
oferer-nos heroicamente as notícias mais 
frescas, para que nós, cidadãos do mundo 
todo, possamos digeri-las no café da manhã. 
De Peter Arnett a Marcos Uchoa, da CNN a Al-
Jazeera, por rádio, televisão, jornais, 
revistas, Internet, mensagens no 
celular e pérolas no bate-papo no 
boteco, somos, perdoem-me a 
metáfora, bombardeados 
diuturnamente com os últimos 
acontecimentos do combate, dosados 
em forma de drops para consumo 
rápido, sem muito tempo hábil para 
apreciação paladar.  

 
Assistimos catárticos a cada 

passo de movimentação das tropas 
norte-americanas e britânicas, como 
se estivéssemos reduzidos a 
espectadores de uma longuíssima 
partida de futebol em que a 
desproporcionalidade da qualidade 
técnica  entre as equipes narrasse-
nos antecipadamente o final do 
confronto. Da tomada do porto 
sulista de Umm-Qasr à penosa 
marcha à Bagdá, acompanhamos o desenrolar 
dos acontecimentos e o cair dos mísseis na 
capital iraquiana como se um script, daqueles 
deveras convencionais, estivesse sendo 
concomitantemente escrito e dirigido de fronte 
às câmeras atentas, para degustar de platéias 
paradoxalmente atônitas e complacentes.  

 
O já finado e eternamente controverso 

sociológo francês Pierre Bourdieu já havia 
alertado-nos que �a televisão propõe uma 
visão do mundo cada vez mais despolitizada, 
asséptica, incolor, envolvendo cada vez mais 
os jornais nessa escorregada para a 
demagogia e para a submissão aos 

constrangimentos comerciais1.� 
Mesmo em se tratando de 
política na sua forma mais bruta 
e original, somos defrontados 
com uma espécie de processo 
anestésico, que nos resguarda 
de uma realidade que 
transcende as marcas cômodas 
da nossa normalidade.  

 
Esta guerra em tempo 

real, ao vivo e em cores, 
emblematiza a era da 
interatividade na cobertura dos 
conflitos militares e da própria 
relação do indivíduo comum 
com o conflito armado, 

trazendo-o afinal para o rol 
de coadjuvantes da 
comunidade internacional na 
forma de opinião pública 
transnacional. Com efeito, 
apesar de que alguns de nós 
compadecemo-nos com as 
baixas de ingleses e norte-
americanos, afinal, são gente 
como a gente (ou melhor, 
etnicamente semelhantes 
àqueles que assistimos e nos 
identificamos nas películas 
hollywoodianas ou pela 
MTV), e que outros 
compreendem o drama da 
situação humanitária dos 
iraquianos e curdos, 
frustramo-nos todos, 
munidos do humanismo que 
sacamos do bolso quando 
nos desprendemos das 

intempéries cotidianas, por não constituirmos 
parte de um esforço de paz, ou ao menos de 
alguma espécie de mobilização que propicie o 
alívio da dor alheia. 

  
As manifestações de ruas contra a 

Guerra de Bush, que continuam brotando de 
metrópoles do mundo todo, de Londres a 
Jacarta, contrastam-se com a sensação de 
impotência e acomodação que os habitantes 
do Planeta Terra sentem quanto à hibernação 
da paz no Iraque. Talvez se fizesse justiça se 
os mesmos recursos midiáticos fossem 

                                                
1 BOURDIEU, P. Contrafogos Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editores, 1998, p. 109-110. 
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utilizados para fazer-nos sofrer com os dramas 
igualmente comoventes  e politicamente 
conturbados como os do Congo, de Serra 
Leoa, da Colômbia, da Palestina...  
   
II. Os canhões de março 

 
Não se enganem os incautos: a 

despeito do erro de cálculo estratégico de 
Donald Rumsfeld quanto à opção militar 
empregada, apesar dos ataques dos mártires 
islâmicos suicidas e não obstante a resistência 
da Guarda Republicana e das milícias 
iraquianas, a vitória militar da coalizão 
anglófona será consumada. Rumsfeld, Tommy 
Franks e o pessoal do front britânico terão de 
lançar mão de todo seu talento belicista para 
apossar-se de Bagdá e depor o regime de 
Houssein, mas se tivesse que apostar minhas 
fichas, não o faria que não na sua deposição. 
Quando as tropas anglo-americanas cruzaram 
a chamada linha-vermelha de segurança de 
Bagdá, o Primeiro-Ministro britânico Tony Blair 
concluiu que a guerra agora estaria 
adentrando sua segunda fase. A avaliação de 
Blair parece acurada, embora a tarefa a ser 
lograda nessa nova fase demonstre ser mais 
ingrata e sujeita às ações que vêm provocando 
arrepios em toda comunidade internacional � 
tais como o uso sistemático de homens-bomba 
como subterfúgio militar e, pior, do emprego 
de armas químicas e biológicas contra as 
tropas invasoras em pleno centro urbano.  

 
Posto isso, o saldo parcial das duas 

semanas de invasão mostra: 1) militarmente, 
a tomada de pontos estratégicos no território 
iraquiano pela coalizão, o sucesso dos norte-
americanos na defesa dos postos de petróleo, 
a demora não-planejada no avanço para 
Bagdá (um prazo de 72 horas foi inicialmente 
projetado), o bombardeio constante à capital, 
a não-esperada resistência oferecida pelas 
tropas iraquianas, a dificuldade de acesso de 
ajuda humanitária e de suprimentos para os 
civis e para as próprias tropas, o caráter nem 
tão cirúrgico das investidas, as baixas oriundas 
do �fogo amigo� na coalizão e a morte 
desnecessária de civis iraquianos; 2) 
politicamente e diplomaticamente, a rachadura 
da aliança ocidental perdura, a busca dos 
britânicos pelos franceses e alemães, a não-
incidência de esperados atentados terroristas 
em centros urbanos dos países apoiadores da 
guerra, o desprezo pela aprovação do 
Conselho de Segurança da ONU, o atrito entre 
Estados Unidos e Turquia pela confusão na 
cessão de apoio e a convocação da guerra 
santa contra os Estados Unidos por Saddam 
Houssein � com o fito de confundir a 
sobrevivência de seu regime com a proteção 

do Islã no seio de comunidades árabe-
islâmicas revoltosas.  

 
De todo o exposto, extraímos que, 

assim que lograda a derrubada de Saddam 
Houssein, um outro tópico emergirá no centro 
da crise: a reconstrução do Iraque pós-
conflito. Enquanto o Departamento de Defesa 
e o Departamento de Estado já duelam no 
interior da burocracia e da política norte-
americanas para galgar o comando do país, o 
Reino Unido e grande parte da comunidade 
internacional aguardam que as Nações Unidas 
possam assumir um papel protagonista nesse 
processo, articulando uma espécie de 
autoridade transitória tal qual experimentada 
em Cambódia, em Kosovo e no Timor Leste. 
Washington, contudo, seguindo os passos da 
cruzada anti-terrorista, permanece irredutível 
quanto à composição do novo governo de 
Bagdá.  

 
A bíblia hebdomadária dos 

internacionalistas, a inglesa The Economist, 
arremata na edição desta semana que �o 
poder militar dos Estados Unidos está trazendo 
rápidos ganhos no campo de batalha. Mas os 
EUA estão empregando seu soft power com 
menos sucesso.2� Vitória militar, altamente 
provável. Vitória política, já minguada. A 
Guerra do Golfo I, embora tenha sido 
projetada igualmente por interesses nacionais 
dos EUA, emblematizou a abertura da Nova 
Ordem Mundial, abriu o inédito consenso entre 
os cinco membros permanentes do Conselho 
de Segurança e estava revestida de 
moralidade e legitimidade que as 
circunstâncias de uma década atrás lhe 
imputaram. A versão 2003 da Guerra não 
compartilha da mesma atmosfera, mas 
igualmente dá o tom do sistema internacional 
que se amolda. Dos canhões deste março 
beligerante, emanaram conclusões firmes 
sobre o real poder dissuasório da 
superpotência e um sentimento catártico de 
frustração. 

                                                
2 Livre tradução do autor.The Economist, 29 de março de 
2003. 
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AA  ttrraaggééddiiaa  áárraabbee  
PPAARRTTEE  II  ��  TTrriinnttaa  AAnnooss  ddee  DDeeccllíínniioo  
 
   
�Ontem determinaram teu 
presente 
Livre dos ineptos desejos de 
ontem 
Alegra-te por, sem esforço 
teu, 
TTeerreess  aa  mmaannhhãã  ttaammbbéémm  
ttrraaççaaddaa  ppaarraa  ttii��    
 
(RUBA-I-YYAT OMAR AL-
JAYYAM, poeta) 
 

1973. Os estados 
árabes, então (como hoje) 

confrontados com o Estado de Israel (à época, 
na chamada �Guerra do Yom Kippur�), 
ascendiam a um inaudito destaque 
no plano internacional. Em 
primeiro lugar, pelo próprio 
ineditismo dos danos infligidos a 
Israel (quebrando o mito de sua 
�invencibilidade militar�) � o que 
sinalizou uma relativa perda de 
poderio norte-americano na região, 
concomitantemente a um correlato 
crescimento da influência soviética, 
�patrocinadora� dos árabes nessa 
incursão (por sinal, tal fato quase 
degenerou numa Guerra Mundial 
entre as superpotências). Em 
segundo lugar, pelo caráter das 
ações empreendidas pelos estados 
árabes. Lançando mão de seu 
controle da OPEP (Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo), 
eles quadruplicaram o preço do 
produto no mercado mundial, 
colocando �de joelhos� as 
economias capitalistas ocidentais. 
Subitamente, os estados árabes � 
outrora parcamente desenvolvidos � viram 
canalizada para si crescente porção da riqueza 
mundial. Num contexto de �estagflação� 
mundial que desafiava o reinante 
keynesianismo, os estados árabes viram-se 
controladores de boa parte da liquidez 
mundial, tornando-se, portanto, pedra angular 
da economia mundial de então (e 
alimentadores do �boom creditício� que 
desaguou em volumosos investimentos no 
Terceiro Mundo durante toda a década de 70). 
Nada parecia indicar (nem mesmo a ascensão 
japonesa, acompanhada pela dos �tigres�) que 
a importância dos estados árabes declinaria no 

curto e médio prazos. Fato que, 
surpreendentemente ou não, acabaria 
ocorrendo, podemos assim julgar escrevendo 
trinta anos depois, em 2003.  
 

Vejamos como se deu essa decadência 
e, na medida do possível, suas causas e 
elementos correlatos. Esse artigo se estenderá 
por duas edições (19ª e 20ª) de O 
DEBATEDOURO, portanto aqui apresentamos 
sua primeira parte. 
 

O primeiro elemento sinalizador do 
declínio árabe é a quebra da coesão dos 
estados árabes, notadamente no plano da 
política internacional. Não marco aqui minha 

adesão ao modelo �civilizacional� 
de Samuel Huntington � apenas 
assinalo que a coesão árabe, 
outrora possível por convergência 
de interesses, não por 
pertencimento a uma mesma 
civilização, esvaeceu-se graças 
ao mesmo motivador � 
interesses, no caso, divergentes. 
A luta comum contra Israel foi 
substituída pela luta (�fratricida� 
para alguns) por áreas de 
influência e territórios. Tivemos a 
Guerra Civil libanesa iniciada em 
1975. A Guerra Irã-Iraque, entre 
outras. Isso desaguou, inclusive, 
no conflito israelo-palestino. Os 
persistentes obstáculos, no plano 
internacional, à constituição de 
um Estado Palestino autônomo e 
viável (e o �ir e vir� dos 
posicionamentos dos estados 
árabes) constituem, para muitos, 
prova cabal de (pretensa) 

�incapacidade� de concertação árabe. E 
podemos, da mesma forma, analisar os parcos 
frutos do processo de paz israelo-palestino 
(limitada e insuficiente autonomia palestina 
em Gaza e parte da Cisjordânia, 
reconhecimento de Israel por parte de Egito e 
Jordânia etc.) como mais interessantes, 
comparativamente, para Israel do que para os 
estados árabes. Distensão acentuada verifica-
se igualmente no seio da Liga Árabe, o mais 
adequado (em hipótese) foro de concertação 
política dos estados árabes � haja vista a 
última reunião desta, que versou sobre a 
invasão estadunidense ao Iraque, opondo 
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estados participantes da �coalizão� aos 
opositores da ação armada. Encontramos aí o 
segundo elemento sinalizador do declínio 
árabe � a influência estadunidense. 
 

Econômica e politicamente, a águia 
estadunidense paira, inexorável, impassível, 
sobre os estados árabes. Os Estados Unidos, 
afinal de contas, são o sustentáculo de 
regimes semi-feudais e absolutos que pouca 
ou nenhuma penetração possuem em suas 
populações, carecendo congenitamente de 
legitimidade interna. Regimes que absorvem 
expressiva parcela da riqueza nacional para si 
(revertendo-a em massivas importações) e 
que abrem portas as mais favoráveis para os 
investimentos externos (geralmente 
estadunidenses), enquanto massas famélicas 
dirigem crescentemente suas atenções para o 
extremismo político e religioso. O apoio aos 
Estados Unidos acaba-se traduzindo em 
�legitimidade internacional� e em auxílio (via 
compra de armamentos e tecnologia correlata, 
bem como �colaboração� com agências como a 
CIA) para a sustentação política interna, a luta 
sempre renovada contra Israel, as guerras 
regionais, bem como a �guerra contra o 
Terror�. Traduz-se tudo isso em uma forte 
tendência à subserviência dos governos árabes 
para com os Estados Unidos � elemento não 
suficiente, mas certamente presente, na 
punição exemplar que a águia buscou dar a 
governos que se �desviaram� em algum 
momento desse padrão, como os de Gamal 
Adbel Nasser (lembrando que, à época, ele 
dispunha da União Soviética como 
contrapeso), Saddam Hussein e Muhamar 
Kaddafi. A subserviência aos Estados Unidos 
tem um forte componente econômico e é 
precisamente na Economia que encontramos o 
terceiro sinal do declínio dos estados árabes. 
 

A estagnação econômica dos estados 
árabes nos últimos 30 anos, especialmente se 
tomada contra o pano de fundo do crescimento 
acelerado de outros estados localizados no 
mesmo continente (vide China, Índia e Tigres), 
é deveras impressionante. Não podemos, 
contudo, exigir que os árabes se convertam 
em �plataformas de exportação� intensivas em 
mão-de-obra � abundante e barata � como 
China e Índia. Esses dois últimos, se não 
chegaram a constituir novos �centros� do 
capitalismo internacional (especialmente 
quando vivemos na chamada �Era da 
Informação� � não obstante o recente 
progresso indiano na área computacional e o 
avançado estágio da China nas tecnologias 
militar e aeroespacial),  certamente que são 

expressivas �correias de transmissão� que 
alimentam o movimento contínuo dos centros 
(que podem ser  entendidos, seguindo a 
metáfora, como �engrenagens�), estejam eles 
em processo (num horizonte de análise de 
longo prazo) de expansão (Estados Unidos), 
contração (Japão) ou estagnação (Europa), na 
medida que constituem a mais promissora de 
suas �fronteiras de expansão�. Mas voltemos 
aos árabes. Que representavam os árabes em 
meados dos anos 70? Fornecedores de duas 
espécies de bens extremamente valiosos no 
cenário internacional da época, como hoje � 
petróleo e crédito barato. O primeiro, 
elemento fundamental para um mundo cuja 
matriz energética era centrada (em mais de 
70%) na energia de origem fóssil. Hoje, esse 
percentual caiu para algo próximo de 50%. O 
outro, alimentador do crescimento econômico 
em países pouco propensos (ou capazes) de 
formar expressivas �poupanças internas�, bem 
como �remédio� para economias em recessão 
aguda. Em ambos os casos, à época, os árabes 
pareciam constituir algo próximo de um 
monopólio. 90% das reservas de petróleo do 
globo, boa parte da liquidez mundial de então. 
O que levou ao cenário atual de �terra 
desolada�?   
 

Em primeiro lugar, a passagem dos 
anos 70 para os anos 80 trouxe, 
simultaneamente, o esgotamento do fôlego 
dos �clientes� terceiro-mundistas do capital 
árabe (com a crise da dívida) e a diversificação 
da base energética nos países centrais 
(associada à pesquisa e prospecção de 
petróleo globo afora, promovidas em caráter 
frenético por muitos estados). Em segundo 
lugar, o restritíssimo número de fontes de 
divisas dos estados árabes fez com que estes 
ficassem à virtual mercê de seus clientes 
ocidentais e do Japão. A recessão mundial 
prolongou-se pelos anos 80 e 90 adentro, 
enquanto a economia �real� das grandes obras 
de engenharia e da indústria lentamente cedia 
espaço à economia �virtual� dos serviços, da 
finança transnacional e da informação. Em 
suma, os estados árabes, já com orçamentos 
deprimidos por crescentes gastos militares e 
pela contínua diminuição de sua participação 
no mercado mundial de petróleo (concorrência 
aguerrida provinha de estados como a Rússia, 
dantes virtualmente ausente), viam-se 
privados de possíveis receptores de seus cada 
vez mais escassos petrodólares e tendo 
dificuldades para receber os já dantes 
empregados. O Japão tomou paulatinamente 
seu lugar como maior credor mundial, 
superando largamente inclusive os próprios 
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Estados Unidos. O investimento dos estados 
árabes voltou-se, assim, para seus �mercados 
internos�, sem que, no entanto, grandes 
progressos tenham sido atingidos. Basta dizer 
que grandes obras de engenharia, como as 
realizadas no emirado de Dubai, são tidas 
como �modelares�, sabendo que estas foram 
grandemente empreendidas por empresas de 
capital transnacional, apenas em parte árabe, 
para notar o quão �difuso� tem sido o sucesso 
árabe no investimento em sua própria infra-
estrutura. 
 

Apresentados três dos sinais do 
declínio (comparativo) dos estados árabes no 
plano internacional nessa primeira parte do 

artigo, nós nos dedicaremos, na semana que 
vem, a analisar constrangimentos �estruturais� 
à modificação da atual situação desses 
estados, tomando como base sua própria 
constituição histórica. Mais alguns 
apontamentos serão efetivados acerca de 
constrangimentos conjunturais. A questão das 
�lideranças� árabes será, igualmente, 
abordada. Por hora é suficiente a constatação 
� preocupante, para este articulista que vos 
fala � de que Saddam Hussein vem sendo 
considerado �o último dos moicanos� do 
chamado Pan-Arabismo. Até semana que vem, 
portanto! 
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EEuurrooppaa::  aa  vvãã  ggllóórriiaa  ddee  mmaannddaarr 
(PARTE II) 

 
1. Definindo a Europa ou a Vã Glória de 
Mandar 

 
 Tentar definir um conceito de Europa 
é, antes, demais um exercício de alternância 
de Poder, pela força contraposto com um 
longo percurso pacífico da ideia europeia. 
 
 Ao longo de milénio e meio de 
História da Europa, desde a desagregação do 
Império Romano do Ocidente, perpassam três 
arquétipos de organização em termos 
políticos (Império, Feudalismo, 
Estado-Nação), com conseqüências 
económicas, sociais e culturais cujos 
reflexos ainda se trespassam para a 
realidade actual. 
 
 Assim, a Europa conheceu 
vários Impérios, caracterizados por 
um espaço geográfico alargado, 
abarcando no seu interior várias 
línguas, comandados por um centro 
de poder dominante. Geralmente, este 
arquétipo nasce de um processo de 
conquista e domínio militar, 
desagregando-se devido às tensões 
entre as diferentes partes que 
pretendem afirmar a sua identidade 
de forma autónoma. 
 
 A transição do arquétipo 
Império para a actualidade deveria 
corresponder ao próprio conceito de União 
Europeia. Mutatis mutandis a construção 
europeia poderia ser considerada como um 
Império Colegial, que em lugar de ser erigido 
sob o signo da guerra, pela inversa, seria 
edificado por princípios pacifistas. 
 
 O arquétipo Feudalismo, por seu 
turno, é caracterizado por pequenas unidades 
políticas cobrindo espaços territoriais 
relativamente pouco extensos, 
potencialmente conflitantes com unidades 
vizinhas, em luta pela afirmação própria e 
pela aquisição de território e poder. O 
sistema feudal tende a impor-se quando há 
um esvaziamento de poder de alguma 
estrutura unificadora antecedente, 
consistindo num foco permanente de 
instabilidade e conflito. 
 
 Na actualidade, a organização feudal 
poderá entroncar na �Europa das Regiões�. 

 
 O arquétipo �Estado-
Nação�, já dissecado no texto 
anterior (O DEBATEDOURO, 
edição nº 18), encontra 
justaposição na actual soberania 
nacional. 
 
 Significa isto que, dos 
três arquétipos propostos, 
nenhum define na sua plenitude a 
Europa, tal como a concebemos, 

antes o conceito 
interioriza partes de 
cada um deles. Definir a Europa 
com base nestes conceito seria 
pois redutor. 
 
 Mais recentemente, a 
Europa foi confundida com 
Cristandade, facto a que não 
foram alheias a implantação do 
Império Carolíngeo e a própria 
Inquisição Medieval, criando-se o 
mito da Unidade Medieval, tendo 
a religião a função integradora e 
de quadro explicativo da ordem 
social. 
 
 Porém, por detrás do mito 
medieval, existem dez séculos de 
conflitos pela busca de 

supremacia da Europa. Tenhamos presente a 
Guerra dos Cem Anos (1337-1380, 1380-
1425, 1425-1453), a Europa Napoleónica e a 
Europa Hitlereana. 
 
 Em qualquer destes períodos, a 
imposição de um conceito europeu era antes 
demais um produto da ideologia dominante. 
 
 Recorrente, tem sido a ideia pré-
concebida, nos últimos 200 anos, de entender 
a  Europa enquanto �civilização ocidental�. 
 
 A ideia decorre do conceito universal 
da civilização europeia e a sua capacidade de 
disseminação à escala mundial. Pela 
imposição do seu substracto comum, a 
civilização europeia criaria a sensação de que 
tudo o que fosse �ocidental� seria bom, por 
contrapartida com um Oriente tido como 
atrasado do ponto de vista social, cientifico e 
tecnológico. 
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�(...) a 

Europa é 
uma 

entidade sem 
nome 

próprio. 
Europa é sim
um cognome 

que a 
ideologia dos 
vencedores 

utiliza 
sempre que 

tem um 
substracto 

comum 
europeu.� 
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 Se quisermos e seguindo a base 
conceptual de Alexandre Del Valle, este é um 
processo de �mundialização� da estrutura 
social ocidental. 
 
 Porém, a própria definição de 
�Ocidente� não é pacífica. 
 
 Iniciando no Império Romano, o 
Ocidente era composto por províncias como a 
França ou Espanha, que integravam o corpo 
original do império e, por exemplo, a Polónia 
ou a Suécia que nunca atingiram. O Ocidente 
estava então associado à parte onde o 
imperador poderia exercer a sua soberania. 
 
 Para a República Christiana, o 
Ocidente era o espaço religioso onde se 
professava o Cristianismo e o Oriente, o 
Islamismo. Com a cisão da Igreja entre 
Católicos e Ortodoxos, o Ocidente 
representava os primeiros e o Oriente os 
segundos. Contudo,  com o advento do 
Protestantismo, esta divisão esbateu-se. 
 
 A variante francesa da �civilização 
ocidental� nasce com as Luzes e os ideais de 
1789. O francês enquanto elemento 
civilizador difunde-se pela Europa, servindo 
por idioma diplomático aos povos europeus. 
 
 A variante imperialista do �Ocidente� 
resulta da expansão dos impérios, francês, 
inglês e da dominância alemã, na fase pré-
1914. Os restantes impérios como o 
português ou o holandês desempenham um 
papel menor, não sendo considerados players 
neste jogo. A civilização ocidental é então 
considerada a mais evoluída do ponto de 
vista tecnológico e da sofisticação do seu 
sistema de governo, tendo como contraponto 
um Leste composto por sociedades 
primitivas, nações fracas e autárquicas. 
 

A variante marxista é um espelho 
reflectido sobre o sistema imperial, onde 
partindo da superioridade do modo de 
produção capitalista, determina que a sua 
contradição será o seu próprio fim. 

 
A primeira variante do padrão 

ocidental alemão está na origem da I Guerra 
Mundial e define-se como um esforço em 
deter o controlo da Mitteleuropa, tendo como 
antítese o ideário herdado de 1789. 

 
Vencedores da I Guerra Mundial, o 

Império Inglês  e os EUA começam a difundir 
o seu modelo básico protestante, baseado na 
lei geral e no sistema parlamentar de 
governo. Deste modo, a união anglo-saxónica 

conseguia deter o poder alemão e 
simultaneamente impor-se como player  à 
escala mundial. 

 
A segunda variante alemã resulta na 

II Guerra Mundial, como produto do nacional-
socialismo, o racismo ariano que resulta no 
extermínio judeu e em menor escala cigano, 
uma mitologia pagã e um anti-bolchevismo. 

 
Mais uma vez vencedores de uma 

Guerra Mundial, os EUA conseguem impor a 
sua supremacia sobre uma constelação de 
países, baseados no binómio democracia e 
mercado. A Europa perde a sua centralidade 
no sistema económico mundial e 
definitivamente vê o conceito de Ocidente 
estender-se para além Atlântico e por 
arrastamento para o Pacífico. O conceito de 
Ocidente surge como a pertença a 
organismos internacionais como a NATO ou a 
OECE/OCDE, como reserva defensiva face ao 
Pacto de Varsóvia e COMECON. 

 
Feita a resenha histórica da transição 

da Europa para a �civilização ocidental�, 
ressalta desde logo o facto de, a exemplo das 
guerras napoleônicas, o conceito civilizacional 
ser produto da facção vencedora. 

 
Do quadro cognitivo proposto resulta 

a incapacidade de se atingir um conceito 
claro de Europa, mas sim havendo uma clara 
aproximação do conceito de Samuel 
Huntington de civilização. 

 
Para este autor, uma civilização é o 

modo mais elevado de reagrupamento e o 
mais alto nível de identidade cultural de que 
os humanos têm necessidade para se 
distinguir das outras espécies, definindo-se 
esta por elementos simultaneamente 
objectivos, como a língua, a história, a 
religião, os costumes, as instituições e por 
elementos subjectivos de auto-identificação. 

 
Samuel Huntington enumera as oito 

civilizações contemporâneas, pós-guerra fria; 
Ocidental (tal como foi descrita supra), 
Confucionista, Japonesa, Muçulmana, Hindu, 
Africana e duas excrescências da Ocidental, a 
Eslavo-Ortodoxa e a Latino-Americana. 

 
Destas civilizações, quatro podem ter 

tendências para obter uma supremacia, ou 
ainda contrariar, a prazo, a hegemonia de 
uma delas; a Ocidental, a Islâmica, a 
Confucionista e a Hindu. 

 
Neste cenário, a Europa, enquanto 

conceito, não passará de um mero apêndice 
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da civilização ocidental, fruto da sua própria 
difusão. 

 
Significa isto a nossa incapacidade de 

apresentar uma definição clara de Europa, 
malgrado ser possível definir um substrato 
comum. 

 
Concluindo a parábola, a Europa é 

uma entidade sem nome próprio. Europa é 
sim um cognome que a ideologia dos 
vencedores utiliza sempre que tem um 
substracto comum europeu (apelido). 

 

 

Nota: Manteve-se, no artigo, a ortografia 
vigente em Portugal 
 

 
Aos Meus Filhos Iuri e Martin 

Falecidos a 30 e 31 de Dezembro 
Envolto em cândido manto, 
Altaneiro no teu Ser, 
Vês a Terra, de que despegas, 
Sem razão de viver. 
 
Yuri Martin 
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NNããoo  hhaavviiaa  ttrruuffaass    
eemm  YYoorrkkttoowwnn
 

 
Ainda que se leve 

em conta a proverbial 
inabilidade francesa com o 
manejo de conflitos 
militares, convém frisar e 
analisar a deturpação moral 
e histórica que os 
francófobos vem 
urdindo a respeito 
da bravura pátria de 
Paris. Articulistas, 
políticos, jornais e 

revistas 
preconceituosos, ignorantes no que 
tange ao dinamismo histórico e 
responsáveis por uma leitura estreita 
e infantil da História contemporânea 
indagam, de forma cínica e jocosa, a 
seguinte pilhéria: �O que são cem mil 
franceses com os braços 
levantados?�, e, já irrompendo em 
gargalhadas, respondem �O exército 
francês!�. Em recente declaração a 
jornalistas, o deputado republicano 
Peter King disse que �A França bateu 
um recorde na II Guerra, com a 
rendição mais rápida de uma 
potência mundial.� Ledo engano: em 
1940, a França não mais era o que 
se podia rotular de �potência 
mundial�.  
 

Desde 1870, a influência 
geopolítica francesa vem diminuindo 
de forma acelerada, com alguns 
reveses forçosos de ascensão, em 
virtude de alianças, como a formação 
da Entente Cordiale, a quase patética 
tentativa francesa de fazer frente à 
Alemanha guilhermina em inicios do 
século XX, e, ao termo, a desastrosa 
estratégia pós-Versailles, através da 
qual a França tentou, apoiada no 
frágil e retórico idealismo wilsoniano, 
subjugar a Alemanha de Weimar 
através de escorchantes indenizações 
de guerra. Importa lembrar que os absurdos 
da chancelaria francesa em meados da 
década de 1920 � ocupação militar do Vale 
do Ruhr (em represália ao não-pagamento 
das indenizações de guerra por parte da 
Alemanha), postura irredutível em relação ao 

status jurídico internacional da Alemanha e 
constante policiamento das forças militares 
alemãs � foram, em grande parte, 
respaldados por aquele arremedo de 
multilateralismo inútil chamado Liga das 
Nações, e tão-logo a Organização virou letra 
morta e os E.U.A e a Grã-Bretanha passaram 

a se preocupar mais com 
a própria recuperação 
econômica interna e 
menos com os arranjos 
político-estratégicos da 
Europa continental, a 
Alemanha de Weimar 
afundou e a França 
agonizou com o padrão 
ouro.  

 
Quando Hitler 

ascendeu ao poder na 
Alemanha, implementou 
o programa de 
rearmamento alemão 
(1934), retirou a 
Alemanha da Liga e 
remilitarizou a Renânia, 
havia pouco que o 
governo de Paris 
pudesse fazer. Some-se 
a isso a passiva política 
de apaziguamento de 
Chamberlain, o relativo 
isolacionismo norte-
americano e a bizarra 
estratégia defensiva da 
França, iconizada 
naquele elefante branco 
imprestável que era a 
Linha Maginot, e têm-se 
as razões pelas quais os 
franceses não 
dispunham de outros 
métodos além da 
barganha passiva e da 
aceitação involuntária da 
supremacia nazista na 

Europa continental. 
 
O que se seguiu é do conhecimento 

de todos: ocupação nazista entre 1940 e 
1944, desembarque aliado na Normandia, 
libertação francesa das forças alemãs e 
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� Os francófobos 
desmerecem a 

performance francesa 
na Segunda Guerra 

Mundial, e, de forma 
estúpida, esquecem-

se de que mais de cem 
mil franceses 

morreram nas mãos 
da Wehrmacht e da 

Gestapo antes mesmo 
que os EUA entrassem 
na guerra (...) Fossem 
as críticas feitas por 

eminências com 
conhecimento de 
causa, ainda se 

aceitava. Mas ouvir 
um tal Dennis Miller, 

aborrecido ator e 
humorista norte-

americano, dizer que 
�A única maneira de a 
França entrar nessa 

(guerra) é dizer a eles 
que foram 

encontradas trufas no 
Iraque�  já é demais. 

Miller deveria ser 
avisado de que não 

havia trufas em 
Yorktown.�
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estrangulamento genérico de toda a estrutura 
político-econômico-militar do Terceiro Reich. 
Ocorre, porém, que, para os �libertadores�, a 
dívida histórica da França para com os norte-
americanos e britânicos é virtualmente 
irreparável. Com especial ênfase à conduta 
norte-americana, a dívida francesa é 
semelhante a um trunfo altruísta que uma 
mãe tem em relação a um filho: �Eu trabalhei 
por você, eu me dediquei a você, e, portanto, 
você me deve.� Presumivelmente, pelo resto 
da vida. O que políticos, colunistas, analistas 
e parte do establishment midiático norte-
americano e britânico estão fazendo com os 
franceses configura, isso sim, uma injustiça 
histórica e moral. Nação alguma é obrigada a 
alinhar sua política externa à de outra em 
virtude de um fato histórico que culminou na 
libertação de um país por parte de outro. 

 
Ademais, a posição da França em 

relação aos Estados Unidos nem sempre foi a 
de devedora. Os franceses, quem diria, já 
foram credores. A entrada da França na 
Guerra de Independência dos EUA, em 1778, 
ao lado das forças coloniais, constituiu fator 
preponderante no equilíbrio de forças entre a 
metrópole inglesa e os colonos americanos, e 
a participação das tropas francesas na 
derradeira Batalha de Yorktown, em 1781, 
pavimentou o caminho para a derrota inglesa 
e o reconhecimento da independência dos 
Estados Unidos da América, efetuado em 
Versailles, no ano de 1783. Dívida por dívida, 
os soldados norte-americanos que 
desembarcaram na Normandia em 6 de junho 
de 1944 estavam quitando um débito 
histórico de mais de cento e cinqüenta anos. 
Paris e Washington estão quites. 

 
Malgrado as intrigas pseudo-

nacionalistas entre franceses e norte-
americanos, não se deve confundir a política 
francesa contrária à ação militar norte-
americana no Iraque com um lampejo ético 
da Quai d´Orsay. A França é, ao lado da 
Alemanha, uma das potências dominantes da 
União Européia, e, assim sendo, é 
interessante (ou seria, visto que a queda de 
Saddam Hussein é uma questão de dias) para 
Paris que o Iraque mantenha o euro como 
moeda corrente nas operações de venda de 
petróleo, preservando a mudança feita em 6 
de novembro de 2000, quando Saddam 
Hussein trocou o dólar pelo euro nas 
operações financeiras internacionais do 
Iraque. Que se compute, ainda, o intenso 
lobby que a Elf-Aquitaine e outras petrolíferas 

e companhias da área de construção civil têm 
feito junto ao establishment de Washington, 
procurando amenizar as trocas de farpas 
entre Chirac e Bush, e, naturalmente, 
conseguir um quinhão de participação na 
bilionária reconstrução da infra-estrutura 
iraquiana após a guerra. A estratégia 
francesa não reflete, portanto, qualquer 
altruísmo político. Além das vantagens 
econômicas, Paris tem em mente também a 
exposição política francesa e a reconquista da 
influência política da França. Tal aspecto foi 
soberbamente explorado pelo diário 
conservador alemão Frankfurter Allgemeine, 
segundo o qual a França �passou a reexistir 
politicamente� após a ferrenha resistência de 
Chirac no Conselho de Segurança da ONU em 
relação a uma ação militar no Iraque. 
Considerações políticas e econômicas à parte, 
prossigamos. 

 
É curioso analisar a forma pela qual 

os franceses conseguem entabular rixas com 
todos os países que margeiam fronteira com 
eles. Os franceses esculhambam os alemães 
e os ingleses; belgas, italianos, suíços, 
espanhóis, ingleses e alemães se queixam 
dos franceses. Os �adversários� da França � 
no mais das vezes, munidos de ufanismos 
inofensivos � chamam a atenção para a 
inabilidade militar e estratégica francesa, 
bem como para seus esdrúxulos e 
desinteressantes conceitos de higiene; os 
franceses falam mal da culinária de todo 
mundo e dizem que qualquer coisa inventada 
além da Normandia e da Renânia é cafona. 

 
 Os francófobos desmerecem a 

performance francesa na Segunda Guerra 
Mundial, e, de forma estúpida, esqueceram-
se de que mais de cem mil franceses 
morreram nas mãos da Wehrmacht e da 
Gestapo antes mesmo que os Estados Unidos 
entrassem na guerra, e que grande parte das 
ações aliadas na França foi possível por obra 
da espionagem informal dos heróis da 
Resistência. Desavisados e incautos, 
lembram-se apenas de Dunquerque, de 
Petain e de Vichy. Não há, de fato, uma Moral 
da História. Fossem as críticas feitas por 
eminências com conhecimento de causa, 
ainda se aceitava. Mas ouvir um tal Dennis 
Miller, aborrecido ator e humorista norte-
americano, dizer que �A única maneira de a 
França entrar nessa (guerra) é dizer a eles 
que foram encontradas trufas no Iraque�  já é 
demais. Miller deveria ser avisado de que não 
havia trufas em Yorktown. 
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�Cannon to right of them, Cannon to left of them,  
Cannon in front of them [�]�
 

 
Na guerra contra o regime de 

Saddam Hussein, após quase duas semanas 
de operações terrestres e aéreas, parece 
desenhar-se uma nova trajetória de conflito 
que, por inúmeras vezes, foi antecipada pela 
mídia internacional, pelo comando militar 
norte-americano e por todos aqueles que, 
com um mínimo de boa vontade, quisessem 
ver: a fase da frieza e cálculo 
dos ataques aéreos 
�cirúrgicos�, que proporcionou 
contato físico nulo entre as 
partes em conflito, dará lugar, 
em breve, a um momento em 
que muitos poderão 
testemunhar a face mais cruel 
da guerra. 
 
 O caminho rumo à 
Bagdá provará ser tão (ou 
mais) tortuoso quanto têm 
sido levados a acreditar os 
centros formadores de opinião 
e os meios de comunicação em 
massa. Mesmo que uma 
pequena parcela da opinião 
pública e setores mais 
otimistas do governo norte-
americano tentem indicar um 
vetor de pensamento menos 
extremado acerca dos 
próximos eventos às portas de 
Bagdá, dificilmente veremos 
uma resistência menos ríspida 
por parte das milícias 
iraquianas. A vontade de lutar 
dos militantes iraquianos, 
definitivamente, é algo 
vultoso. Junte-se a isso a 
carga de motivação derivada da elite 
iraquiana, encabeçada por Saddam. 
 
 É neste sentido que a administração 
Bush e seus aliados (leia-se Grã-Bretanha) 
têm buscado desesperadamente mostrar ao 
mundo o grau de determinação alcançado 
pelas tropas e pelos próprios membros do 
governo. A �guerra psicológica� tem objetivos 
claros, mas resultados pouco óbvios. Ao 
afirmar que a guerra durará o tempo que for 

necessário e que as forças 
aliadas estão prontas para 
cumprir sua missão, mesmo 
que isso signifique adaptações 
táticas, Bush e os Falcões do 
Pentágono levam consigo uma 
plausível dose de confiança em 
uma possível rendição ou 

flexibilização da 
oposição em 
território iraquiano.  
 
 A medida exata de que 
o Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos tem tido uma 
visão mais cética no que tange 
aos contornos que se darão à 
guerra de ocupação daqui para 
frente é a união do seu 
discurso em torno da idéia de 
que é impossível ter controle 
sobre a situação no teatro de 
operações, pelo menos no 
curto prazo.   
 
 Os militantes 
transformaram-se na dor de 
cabeça mais imediata aos 
olhos atentos dos Falcões. Pela 
impossibilidade de 
diferenciarem-se civis 
combatentes dos não-
combatentes, as regras 
tendem a ser drasticamente 
jogadas de lado no limiar de 
qualquer decisão de caráter 
tático. Esta luta, como tantas 
outras guerras que se 
transformam em confronto 

urbano, não pode ser vista como uma guerra 
convencional. 
 
 O Pentágono sabe disso e, portanto, 
já trabalha com diferentes variáveis e opções 
de ação no curto (criar um clima favorável à 
sustentação das operações já iniciadas), 
médio (dominar completamente o epicentro 
de poder iraquiano com o menor número de 
vítimas) e longo prazos (reconstrução do 
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país, com partilha ou não de tarefas junto à 
ONU).  

 
Dentro deste quadro, há uma ampla 

preocupação com relação aos possíveis danos 
colaterais de um ataque mais agressivo. Uma 
ação militar realmente devastadora pode vir a 
ser prejudicial ou até letal para as tropas da 
coalizão. Entre a cessão ao tempo ou o uso 
da força, o primeiro pode ser moralmente 
catastrófico e, o segundo, motor para uma 
afronta ainda maior à causa e às tropas 
aliadas.  

 
Enfim, chegamos ao ponto em que se 

pode pensar a atuação do Pentágono em 
termos do que esta organização deveria ter 
aprendido com os eventos de 11 de Setembro 
de 2001 e aplicado à invasão ao Iraque. Esta 
análise, além de considerações sobre o 
contexto geral da atual fase do conflito (já 
esboçadas acima), deve ater-se aos homens 
que pensam a estratégia de segurança 
nacional norte-americana e que são 
responsáveis diretos por ela.  

 
As cabeças que, hoje, formulam e 

executam a estratégia de defesa norte-
americana, pensavam densamente, dentro do 
governo, à época de Bush pai. Figuras como 
Paul Wolfowitz há muito estão por trás da 
política militar dos EUA. Apesar do lapso de 
tempo em que foram razoavelmente 
abandonadas, durante o governo de Bill 
Clinton, as idéias de Wolfowitz voltaram a ter 
força dentro do governo, com o retorno do 
clã Bush ao poder. Ele foi o primeiro a 
registrar o conceito de ataques preventivos 
em documentos oficiais do Departamento de 
Defesa daquele país.  

 
Wolfowitz, desde que ocupa cargos 

distintos na administração estadunidense, 
defende o uso deliberado de força militar 
contra as grandes ameaças ao poderio norte-
americano, sejam elas Estados ou atores não 
estatais. Não sem razão, Saddam Hussein e 
Al-Qaeda são alvos dessa política.  

 
Mais do que isso, ao lado de Donald 

Rumsfeld no Pentágono, este exemplar Falcão 
da administração Bush fez com que a 
definição de ataques fulminantes ganhasse 
força. �Causar pânico� tornou-se uma 
questão da mais alta importância para a 
consecução dos objetivos militares. Essa linha 
de raciocínio, arraigada na �alma� da 
organização militar dos EUA, torna a guerra 
um recurso absolutamente ordinário.  

 
Por esse motivo, no horizonte 

iraquiano desenha-se uma �tempestade de 
fogo� de proporções avassaladoras. Apesar 
de oposições internas da ala menos belicosa, 
os velhos Falcões do Pentágono sabem que, 
enquanto houver pedra sobre pedra em solo 
iraquiano, existirão fontes de resistência 
armada. A queda de braço dentro dos 
gabinetes norte-americanos será digna de 
transmissão �real time�. E que a opinião 
pública internacional leve isto em 
consideração!  

 
As diferenças e corrosões avistadas 

dentro do governo podem ser decisivas para 
a conformação dos resultados da guerra para 
os EUA.  Em outras palavras, é importante ter 
em mente que a importância política desta 
guerra faz dela algo grande demais para os 
generais norte-americanos, sozinhos, 
decidirem.  

 
Do contrário, adaptar-se-á uma 

antiga prática e suas previsíveis 
conseqüências: perpetrar a idéia de que a 
força militar bruta e desproporcional aos 
meios do inimigo pode levar a resultados 
práticos otimizados é cair no mesmo erro do 
11 de Setembro. Àquela época, as ações de 
Bush com vistas à implementação do escudo 
de defesa antimísseis foram ridicularizadas 
em face dos ataques terroristas às torres 
gêmeas. Mais uma vez, porém, não só as 
milícias iraquianas, mas todo o desafio de 
desmoronamento do regime de Saddam, 
expõem o grande erro de aprendizado da 
elite decisória do Pentágono: armas, por si 
só, não sustentam nenhum plano de combate 
às ameaças características do pós Guerra 
Fria. 

 
Não é de hoje que os responsáveis 

oficiais pela análise da conjuntura 
internacional e de situações de crise - dentro 
do governo norte-americano - são culpados 
por não terem a capacidade de abstrair da 
imensa quantidade de dados disponíveis, 
fatos realmente relevantes e interpretações 
objetivas da realidade.  

 
De fato, a ferida de anos de 

imobilismo em matéria de política militar 
parece ainda pouco aberta para que a 
administração do Estado norte-americano e a 
opinião pública percebam a raiz da fragilidade 
ianque. 
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