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"A história descreve a saga do espírito do
mundo, que pouco a pouco desperta para

a consciência de si mesmo."
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Gostaria de dar os parabéns pela coragem e pelo belo trabalho que vocês fazem com esse 
jornal. Sou estudante de Relações Internacionais das Faculdades Jorge Amado, de Salvador-
Bahia. Devoro cada artigo e fico aguardando ansioso por uma nova edição. 
Grande abraço. 
 
Francisco “Chico” 
Salvador-BA  
 
 
Gostaria de dar-lhes os parabéns pela revista, pois é de extrema importância para a 
democratização do debate sobre Relações Internacionais no Brasil. Gostaria também de colocar-
me à disposição para escrever um artigo sobre o Estado da Arte para a revista, pois me causaria 
grande satisfação contribuir para este frutífero debate sobre Relações Internacionais. 
                                         
João Marcelo Dalla Costa 
Rio de Janeiro-RJ 
 
 
 
 
Prezados João Marcelo e Francisco, 
 
É com bastante satisfação que recebemos apoio tão sonoro de nossos pares. Esperamos estar 
correspondendo às expectativas e prometemos tentar adensar a publicação em qualidade a cada 
edição.  
 
Caso queiram contribuir conosco, enviem seus textos para o e-mail  
odebatedouro@odebatedouro.com.br, explicitando o título escolhido, a vinculação 
institucional e acadêmica do autor e delimitando suas áreas de interesse. Um "opinion piece" 
deve conter algo entre 5000 e 10.000 caracteres e versar sobre temas internacionais, da 
inserção internacional do Brasil, de política comparada ou de aspectos nacionais com reflexo 
internacional – isto é, as tais grandes questões internacionais contemporâneas. Avaliaremos a 
sua produção e, em tendo esta o perfil de O Debatedouro, teremos enorme satisfação em 
publicá-la. 
 
Atenciosamente, 
 
Os Editores 
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Em meio a todo o alvoroço 

sensacionalista que nos visita em tempos de 
beligerância, pálidos tornam-se outros 
assuntos. Carecem de força, apelo midiático, 
audiência. É a vitória não de um pensamento 
único, como se poderia crer, mas de um 
assunto único. O mono-assunto. Não 
sugerimos, categoricamente, que haja 
matérias de maior ou menor enlevo a serem 
tratadas. Mas a guerra, um 
espetáculo de fundo emotivo 
transbordante, costuma 
relegar ao ostracismo temas 
algo mais frios, racionalizados,  
dificilmente degustáveis para 
um cidadão comum.  E aí 
reside o perigo... 
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   Uma questão da 
importância bestial, não 
apenas para os desígnios 
desenvolvimentistas 
tupiniquins, como de resto 
para todo continente 
americano, será decidida, 
apesar de muitos não 
parecerem atentos a isso, no 
curtíssimo horizonte de 2 anos. 
Obviamente, faço alusão ao 
processo integracionista 
hemisférico, correntemente em 
curso, que definirá, com  uma 
só “tacada” (essa a nós nos 
parece ser uma boa tradução 
para o princípio do single-
undertaking – em que pesem 
as várias conotações de 
“tacada”), a fortuna das trinta 
e poucas unidades nacionais a 
cujos limites poderá se 
estender a Área de Livre 
Comércio das Américas – 
ALCA.  Por intermédio desse arranjo, países-
membros estarão condicionados a abolir todas 
as suas barreiras comerciais, abraçando, sem 
reservas, o imperativo liberal do livre 
comércio. 
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 Um pouco de História sempre nos 
ajuda a lançar luz sobre o curso das cousas, 
matizando-lhes o conteúdo.  
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A era “paleozóica” do 

processo integracionista 
hemisférico poderia nos remeter 
ao tempo do herói da 
independência da Grã-
Colômbia, o lendário Simon 
Bolívar. A doutrina do 
Panamericanismo, de sua 

paternidade, 
apregoava a 
união dos povos 
da América, por propósitos não 
apenas econômicos, senão 
políticos, militares, culturais, 
identitários.  Viu-se desvanecer 
à medida que países como o 
Brasil e a Argentina – os 
gigantes de heranças culturais 
portuguesa e hispânica, 
respectivamente – não  se 
mostraram seduzidos pelo 
canto da sereia bolivariana.  
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O período seguinte 

dessa marcha evolutiva (se 
preferirem, o “mesozóico”), 
pois, acoberta um sem-número 
de manifestos integracionistas, 
de natureza bi, tri ou 
multilateral. ABC, Caricom, 
ALALC, ALADI, Grupo Andino, 
todos esses, dentre muitos 
outros, conformando o recheio 
histórico que deu feições ao 
integracionismo hemisférico de 
hoje. Um levantamento 
completo de todas as 
iniciativas de integração no 
seio das Américas – que aí se 
incluam também as rarefeitas 
coalizões militares – 

demandaria tempo e esforços historiográficos. 
Um aspecto, contudo, é de notório interesse: 
pouquíssimos foram os lances históricos em 
que os Estados Unidos da América, o gigante 
do Norte, envolveram-se nesses acordos. É 
curioso perceber como a pomposa e 
supostamente libertária Doutrina Monroe, um 
marco da percepção de identidade comum 
entre os povos das Américas,  tenha se 
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é Editor-Chefe de 
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dawissonlopes@ 
odebatedouro.com.br “As cartas estão 

postas na mesa. É de 
se prever que, num 

governo marcado por 
arroubos de 

unilateralismo e 
pragmatismo 

irrestrito, Robert 
Zoellick e George 

Bush Jr. jogarão duro,
para ganhar. Será 

imprescindível, 
portanto, um 

amálgama entre os 
melhores esforços de 
nossa Chancelaria e a 

lucidez política de 
nossos governantes 

se quisermos, de fato, 
desse processo 
auferir algum 

resultado 
positivamente 

relevante.” 
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transfigurado em algo do naipe de Roosevelt’s 
Corollary e Big Stick Doctrine. Realmente 
curioso.    
 

Irremediavelmente, os mais vívidos e 
proeminentes resultados do integracionismo 
americano de nossa era “cenozóica” poderiam 
ser sumariados em não mais que dois 
exemplos, nomeadamente NAFTA e Mercosul.  
 
 A primeira, consistente da Área de 
Livre Comércio da América do Norte, tem 
como membros México, Canadá e os Estados 
Unidos. No cômputo geral, é-nos apresentada 
como um verdadeiro caso de bom-sucesso 
liberal, tendo alavancado os fluxos comerciais 
de seus Estados-membros de forma 
avassaladora. Em tal contexto, é tentador 
deduzir, o México teria sido o maior 
beneficiário, vez que viu as suas exportações 
quintuplicarem ao longo dos anos 90. No 
entanto, a dedução não está livre de 
controvérsia. Estudiosos têm sido implacáveis 
em denunciar os desequilíbrios, setoriais e 
regionais, que estariam encobertos pelo manto 
da prosperidade da NAFTA. E a economia 
mexicana, por mais irônico que possa parecer, 
é a metonímia para os desequilíbrios: 
tomemos o exemplo das “maquiladoras”, 
indústrias intensivas em mão-de-obra, 
localizadas na linha fronteiriça com os Estados 
Unidos, que, se por um lado, geram 
considerável  aporte de recursos estrangeiros, 
por outro, contribuem para a perpetuação do 
status periférico mexicano, não retendo o 
know-how da produção industrial, tampouco 
os louros do progresso científico-tecnológico 
para o seu país. Atêm-se, como o apelido 
estampa, à “maquiagem”, em que  pese a 
mão-de-obra razoavelmente bem preparada, e 
sobretudo barata, com que conta o México. Daí 
advêm, portanto, muitos dos impasses 
referentes às questões laborais e migratórias 
envolvendo a trinca da NAFTA. 
 

O segundo exemplo, a nós bastante 
familiar, é o do Mercado Comum do Cone Sul, 
composto por Brasil, Argentina, Uruguai e 
Paraguai. Uma união aduaneira incompleta 
que, inobstante alvo de severas críticas, 
trouxe bons dividendos a seus constituintes 
nos primeiros anos de sua existência. 
Entretanto, no nascer do século, mostrou-se o 
Mercosul paralisado diante de dois grandes 
desafios: o colapso da economia argentina, a 
que se fez acompanhar a crise política; e a 
continuada crise econômica brasileira, produto 
tanto de intempéries financeiras internacionais 
como de incerteza doméstica. 
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À apreciação relativamente positiva 
dos casos acima,  poder-se-ia inferir a 
inevitabilidade de livre comércio enquanto 
ferramenta para o progresso. Não é essa, 
contudo, a nossa intenção. “Formação 
Econômica do Brasil”, a pérola de Celso 
Furtado, fornece-nos interessantes subsídios 
para contra-arrestar essa suposta 
“inevitabilidade”. Ao comparar os casos de 
desenvolvimento brasileiro e estadunidense, 
no imediato pós-independências nacionais, 
Furtado reconhece que as raízes de nosso sub-
desempenho talvez se escondam na forma 
descuidada e ingênua como teríamos adotado 
as premissas liberais de Adam Smith (à 
sombra e semelhança do que o Visconde de 
Cairu, principal pensador econômico do 
Império, preconizava). Para o economista 
cepalino, interpretação correta à “Riqueza das 
Nações” teria sido aquela dada por George 
Washington e Alexander Hamilton, 
protecionistas de marca maior, responsáveis 
pela imposição de quase intransponíveis 
barreiras comerciais a produtores estrangeiros 
e pela concessão de linhas de crédito a 
empresários com vistas ao fortalecimento da 
infante indústria nacional estadunidense. 
Como nota Furtado, os líderes brasileiros 
nunca realmente poriam em prática políticas 
desenvolvimentistas para a nossa indústria 
nacional, vindo o Brasil a promover a sua 
industrialização tardiamente, apenas a partir 
dos anos 1930, sob os auspícios do presidente 
Getúlio Vargas. 

 
A integração econômica não é, 

aprioristicamente, boa ou ruim. Dependerá, 
naturalmente, de COMO conduzida. Até aí, um 
grande truísmo. Nem tão óbvias são, porém, 
as perspectivas sombrias que alguns estudos, 
apenas recentemente, parecem desnudar: (1) 
em seminário promovido na última semana 
pela Fundação Getúlio Vargas, o painelista 
Mário Bernardini, diretor do Departamento de 
Competitividade da FIESP, alertou que 
empresas brasileiras, em condições de livre 
competição, precisariam ser 5% mais 
competitivas do que empresas americanas em 
virtude da logística, mais 10% em função da 
carga tributária e outros 10% devido ao custo 
de capital. Bernardini prevê uma melhoria de 
condições de competição para as empresas 
brasileiras somente mediante implementação 
de medidas efetivas, quais sejam, reformas 
fiscal e trabalhista, aperfeiçoamento na 
logística e redução dos juros. De outra forma, 
ele acrescenta, “não terão como competir nos 
futuros blocos comerciais”1; (2) em outro 
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estudo, promovido pela consultoria americana 
A.T. Kearney, que objetivava, a partir de um 
índice elaborado com base em indicadores 
econômicos, tecnológicos, políticos e de 
recursos humanos, verificar qual seria o 
estágio de “globalização” dos países, o Brasil 
não passou de um modestíssimo 57º lugar, 
num universo de 62 países. A pesquisa acusa 
que, se por um lado, temos bom desempenho 
político e tecnológico, pecamos bastante na 
“globalização” econômica e humana por outro. 
Os resultados da pesquisa, senão significativos 
de grandes tendências, ao menos ajudam a 
aclarar algumas de nossas desvantagens 
comparativas mais latentes no jogo do 
comércio global, sem fronteiras e barreiras 2. 

 
As cartas estão postas na mesa. É de 

se prever que, num governo marcado por 
arroubos de unilateralismo e pragmatismo 
irrestrito, Robert Zoellick e George Bush Jr. 
jogarão duro, para ganhar. Será 
imprescindível, portanto, um amálgama entre 
os melhores esforços de nossa Chancelaria e a 
lucidez política de nossos governantes se 
quisermos, de fato, desse processo auferir 
algum resultado positivamente relevante. Sob 
o mote da “altivez” na conduta dos assuntos 
externos, qual nos asseverou em seu discurso 
de posse o chanceler Celso Amorim. A inação 
ou a adoção de medidas intempestivas ou 
pouco racionalizadas quanto à ALCA poderão 
ser letais para as perspectivas de crescimento 
de nosso país. 
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"Dado que nosso país  "Dado que nosso país  
Está apenas começando a 
falar 
Está apenas começando a 
falar 
E que sou sua voz escolhida E que sou sua voz escolhida 
Sinto que, se não me 
pronunciar 
Sinto que, se não me 
pronunciar 
Se eu não for até ele Se eu não for até ele 
Ele será mudo para sempre" Ele será mudo para sempre" 
  
(Ameen F. Rihani, poeta) (Ameen F. Rihani, poeta) 
  

Na semana passada, 
iniciamos uma análise das 

causas do que pode ser considerada a 
"decadência" do mundo árabe nos últimos 30 
anos, no plano internacional. Menções foram 
feitas aos domínios da Economia, 
da Política Externa, dentre outros. 
É chegado o tempo, portanto, de 
nos atermos à análise das "raízes", 
das fundações (políticas) dos 
estados árabes, com destaque 
dado ao duplo problema das 
instituições e das lideranças. Será 
esse o fito do presente artigo, à 
guisa de conclusão do argumento 
na edição anterior. 
Preliminarmente, deixo claro que 
não se trata de, sumariamente, 
analisar as "perdas" que teriam 
sido impostas ao mundo árabe pela 
não adoção, total ou parcial, de 
sistemas políticos de cunho 
democrático. Em consonância com 
o artigo anterior (e para os fins da 
análise a que me propus, sem 
pretensões de generalização), não 
há direta correlação entre 
Democracia, crescimento 
econômico e papel destacado no 
cenário internacional (vide o caso 
chinês e da maior parte dos 
"tigres").  
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Os estados árabes, tal 
concebidos na atualidade, são o pro
desintegração de três impérios: o 
Otomano, o Britânico e o F
Diferentemente de outros "herdeir
"imperialismo" otomano e ocidental, o
passaram por destacadas convulsões 
quando de sua emancipação (ou, aind
para obtê-la), forjando novas conforma

poder político, os árabes tiveram uma 
transição deveras suave, salvo raríssimas 
exceções. Esse fato refletiu-se em acentuada 
continuidade das lideranças políticas (e em 
subsistência de monarquias autocráticas) por 
muitas décadas, bem como no acentuado 
caráter "patrimonialista" (no sentido weberiano 
do termo) da Política. Mesmo a 
"modernização" relativa das estruturas 
políticas dos anos 40 e 50 não logrou deitar 
por terra tais características. Uma extensa 
burocracia estatal paulatinamente foi criada 
concomitantemente à centralização do poder 
na mãos do Exército ou de partidos (inspirados 
no Ocidente, capitalista ou socialista) como o 
Baath - no entanto, o poder continuou 
organizado segundo linhas de fidelidade de 
cunho tribal ou de clã (o que sinaliza com 

acentuada fragilidade das 
instituições ditas "formais) e 
escasso (senão inexistente) 
controle popular havia quanto 
às políticas adotadas. A 
derrocada de lideranças 
"tradicionais", em tal contexto, 
somente era possível via 
adoção de modelos políticos 
"carismáticos" - nos quais 
tomavam-se alguns homens 
como encarnação da "vontade 
geral" de uma população 
silenciada. Isso ocorreu 
inclusive nos inúmeros golpes 
militares testemunhados no 
mundo árabe, quando se 
poderia pensar que a ascensão 
de uma instituição (o Exército) 
engendraria, de alguma forma, 
favorecer a consolidação (como 
no caso brasileiro) de uma 
burocracia tecnocrática deveras 
distanciada do poder que 
Weber qualificou como 

Os estados árabes, tal 
concebidos na atualidade, são o pro
desintegração de três impérios: o 
Otomano, o Britânico e o F
Diferentemente de outros "herdeir
"imperialismo" otomano e ocidental, o
passaram por destacadas convulsões 
quando de sua emancipação (ou, aind
para obtê-la), forjando novas conforma

poder político, os árabes tiveram uma 
transição deveras suave, salvo raríssimas 
exceções. Esse fato refletiu-se em acentuada 
continuidade das lideranças políticas (e em 
subsistência de monarquias autocráticas) por 
muitas décadas, bem como no acentuado 
caráter "patrimonialista" (no sentido weberiano 
do termo) da Política. Mesmo a 
"modernização" relativa das estruturas 
políticas dos anos 40 e 50 não logrou deitar 
por terra tais características. Uma extensa 
burocracia estatal paulatinamente foi criada 
concomitantemente à centralização do poder 
na mãos do Exército ou de partidos (inspirados 
no Ocidente, capitalista ou socialista) como o 
Baath - no entanto, o poder continuou 
organizado segundo linhas de fidelidade de 
cunho tribal ou de clã (o que sinaliza com 

acentuada fragilidade das 
instituições ditas "formais) e 
escasso (senão inexistente) 
controle popular havia quanto 
às políticas adotadas. A 
derrocada de lideranças 
"tradicionais", em tal contexto, 
somente era possível via 
adoção de modelos políticos 
"carismáticos" - nos quais 
tomavam-se alguns homens 
como encarnação da "vontade 
geral" de uma população 
silenciada. Isso ocorreu 
inclusive nos inúmeros golpes 
militares testemunhados no 
mundo árabe, quando se 
poderia pensar que a ascensão 
de uma instituição (o Exército) 
engendraria, de alguma forma, 
favorecer a consolidação (como 
no caso brasileiro) de uma 
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árabes) concomitantemente ao virtual 
desaparecimento de qualquer resquício de 
"sociedade civil" que pudesse ter existido, 
seguindo-se uma brutal concentração do poder 
político ao redor de reduzidíssimo número de 
elites e instituições (clãs, tribos, Exército etc.). 
Tomando a Política Exterior como "espelho" da 
ruptura da continuidade dinástica ocorrida no 
plano doméstico, os novos governos árabes 
propuseram-se a "re-fundar" a relevância 
internacional de seus respectivos estados. 
Deve-se a esse fato às ações arrojadas de um 
Nasser no Egito dos anos 50, de Saddam 
Hussein no Iraque nos anos 70 etc. Quando o 
engajamento "induzido" das massas nas 
políticas estatais era insuficiente ou quando o 
poder da liderança central era, de alguma 
forma, ameaçado pelas fricções internas das 
elites governantes, buscava-se o caminho das 
armas, associado com massiva mobilização 
estatal do sentimento nacionalista.  
 

Os fatores acima citados permitem 
delinear o caminho do declínio árabe nos 
últimos 30 anos. O modelo "carismático" de 
política atingiu o limite de suas possibilidades. 
"Milagres econômicos" frutos de gigantesca 
concentração de poder político e de gigantesco 
planejamento econômico, mobilizando as 
massas, tornaram-se crescentemente mais 
raros, acompanhando a tendência de primazia 
da "economia da informação" no plano 
internacional. Líderes como Saddam Hussein 
acarretaram a ruína política e econômica de 

seus estados em conseqüência de seguidos 
reveses militares. O grau extremamente 
restrito de participação política popular 
incentivou em larga escala o surgimento de 
movimentos de cunho radical em todo o 
mundo árabe - e estes movimentos apenas 
frouxamente vêm sendo contidos, 
provavelmente graças ao "incentivo" estatal 
para que estes derivem suas ações do desejo 
de confrontar "o inimigo externo" (no caso, 
Israel). Nas monarquias autocráticas e 
tradicionais, a dependência econômica do 
petróleo e a "salvaguarda" dos Estados Unidos 
tornaram-nas alvo preferencial dos 
movimentos radicais, fazendo com que estes 
estados sejam virtuais "reféns" do suporte 
estadunidense e, portanto, ajam de forma 
distinta de seus pares no plano internacional, 
especialmente em questões concernentes aos 
próprio plano da política regional. Podemos, à 
guisa de conclusão, notar que, em meio à 
distensão no mundo árabe, percebe-se um 
traço comum - o mal-disfarçado temor, por 
parte dos governos, de ascensão ao poder dos 
movimentos radicais, fato consumado, por 
exemplo, no Afeganistão. 
 

Embora não em caráter absolutamente 
conclusivo, espero tenhamos podido, com esta 
série de artigos, contribuir para alavancar o 
debate acerca da transformação da "posição 
relativa" do mundo árabe no plano 
internacional nas últimas décadas. Que mais e 
mais artigos se sigam! Até mais. 
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“Os curdos não têm 
amigos a não ser as 
montanhas”. Nesta época de 
guerra, cujas implicações 
afetam diretamente a 
população curda que se 
espalha pelo Oriente Médio, o 
velho provérbio curdo passa a 
fazer muito sentido. Fora as 
terras montanhosas do 
Curdistão, área que 
se estende pela 
Turquia, Síria, Irã e 
Iraque, os curdos 
não encontram 

apoio para assentar, num Estado, 
sua identidade nacional. A 
comunidade internacional passou 
ficar atenta para a questão curda a 
partir da Guerra do Golfo, em 
1991, mas ainda assim nenhuma 
medida foi tomada para garantir a 
integridade do povo curdo, que 
permanece vítima dos Estados 
onde sua população se encontra. 

 
O povo curdo tem uma 

história singular dentro do contexto 
do Oriente Médio. De origem indo-
européia, eles habitam o chamado 
Curdistão, área que liga o 
Mediterrâneo ao Cáucaso, há 
aproximadamente três mil anos. O 
território dos curdos, por ser uma 
das rotas comerciais estratégicas 
entre o Ocidente e o Oriente, 
sempre foi cobiçado pelas diversas 
civilizações que por lá passaram, e 
o Curdistão acabou sendo 
islamizado por volta do século VII. 
Os curdos nunca possuíram um 
Estado independente, apesar de 
atuarem com certa autonomia ao longo
História. Atualmente, no entanto, e
formam a maior nação sem Estado 
planeta, com uma população que 
ultrapassa trinta milhões, e lutam por 
unidade e reconhecimento. 

 
E a partir do momento em que

mundo volta sua atenção, mais uma v
para o Iraque, nada mais natural do 
trazer à tona a questão curda. Por es

enraizada nos conflitos que permeiam a 
região, ela imprime uma série de variáveis 
que devem ser analisadas para que se 
possam entender as truncadas relações de 
poder no seio do mundo islâmico. Somando 
uma população de dezenas de milhões, os 
curdos são uma voz perdida no Oriente Médio 
que urge ser ouvida e levada em 
consideração pela sociedade internacional. 
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O professor Paulo 

Esteves delineia bem dois 
grandes problemas que a 
questão curda traz à já 
complicada situação no 
Iraque3: primeiramente, a 
possibilidade de uma nova 
guerra civil entre as facções 
curdas, frente à retomada 
dos discursos pela criação de 
um Estado independente na 
região. Em segundo lugar, a 
definição das fronteiras 
desse eventual Estado curdo. 
A análise sobre o papel dos 
curdos no conflito que se 
desenrola vai ser dada, 
portanto, sob esses dois 
aspectos. 

 
A história da 

resistência curda frente às 
tentativas de dominação 
imperiais é longa e 
conflituosa. Desde seu 
estabelecimento na região, 
há quase três milênios, até o 
século XVII, os curdos 
desfrutaram de uma certa 
autonomia política. Em 1639, 
no entanto, a área do 
Curdistão foi repartida entre 
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os impérios persa (atual Irã) e otomano 
(atual Turquia), e vem sendo modificada e 
fragmentada desde então. 

 
A Primeira Grande Guerra e o 

esfacelamento do império turco-otomano 
trouxeram novas esperanças quanto à 
formação de um Estado curdo independente. 
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Entretanto, o medo da influência da 
Revolução Russa e a descoberta de jazidas 
petrolíferas na região engendroram um 
levante repressor por parte da Turquia - que 
proibiu, então, quaisquer manifestações da 
cultura curda em território turco, mais 
notadamente a língua, que até hoje não pode 
ser ensinada e difundida naquele país. 

 
Os Estados criados no Oriente Médio 

em forma de protetorados – Iraque, Irã e 
Síria –, conjuntamente com a Turquia, 
combateram duramente as tentativas de 
mobilização curda nas décadas de 20 e 30. A 
Segunda Guerra marcou uma relativa 
recuperação curda, cuja população chegou a 
fundar, em 1946, a República de Mahabad, 
patrocinada pelos soviéticos. A republiqueta 
socialista encravada no território iraniano, no 
entanto, durou somente onze meses, 
esmagada pela pressão dos Estados Unidos e 
do eixo anti-soviético criado na região. 
Durante a Guerra Fria, a importância da área 
do Curdistão para a geopolítica mundial 
acarretou massacres em série do povo curdo, 
promovidos tanto pela Turquia, respaldada 
pela OTAN, quanto pelo regime de Saddam 
Hussein, que na década de 80 chegou a 
utilizar armas químicas para dizimar a 
minoria étnica no Iraque. 

 
Especificamente no Iraque os curdos 

mantêm uma resistência organizada desde a 
década de 40. Em 1946, foi criado o primeiro 
movimento autônomo curdo no país, o PDK 
(Partido Democrático do Curdistão). Mais 
tarde, em 1977, uma cisão dentro do PDK 
levou à criação da UPK, a União Patriótica do 
Curdistão. Ambas as facções da resistência 
curda ganharam força após a Primeira Guerra 
do Golfo (1991), quando a etnia passou a 
controlar o norte do Iraque, com capital 
própria em Arbil. A partir de então, passaram 
a brigar pela liderança do movimento, 
chegando a travar uma guerra fraticida em 
1996.  

CC C
oo o

ll l aa a
bb b

oo o
rr r aa a

dd d
oo o

rr r ee e
ss s 

 
Cada facção recebe apoios 

internacionais eventuais: o exército iraquiano 
já interveio em favor do PDK, alegando que a 
União Patriótica estava sendo respaldada pelo 
governo iraniano, e os EUA foram os 
responsáveis por expulsar o exército do 
Iraque da chamada zona de exclusão, num 
aparente favorecimento à UDK. Na verdade, o 
propósito de tais ajudas é nada mais que 
fomentar a disputa pelo poder da região, 
minando a unidade curda e postergando, 
ainda mais, as chances concretas de um 
Estado curdo independente. 

 

Dessa forma, a retomada das 
discussões quanto à criação de um Curdistão 
autônomo e reconhecido internacionalmente 
traz mais uma vez à tona as diferenças entre 
os setores da resistência curda, que estão 
mais próximos de uma guerra civil do que de 
um consenso propriamente dito. 

 
A segunda questão é a definição das 

fronteiras de um eventual Curdistão. Não 
obstante o controle do norte do Iraque por 
parte dos curdos, o governo de Saddam 
Hussein vem promovendo, desde o fim do 
conflito do Golfo, uma “arabização” paulatina 
daquela região, empurrando os curdos para 
fora dos centros petrolíferos de Mosul e 
Kirkuk e deslocando populações árabes para 
o norte. A área de maioria curda possui 
enorme relevância econômica por concentrar 
grande parte das jazidas de petróleo e das 
terras cultiváveis iraquianas. 

 
Por um lado, as forças curdas já 

obtêm relativo sucesso na campanha pela 
retomada de cidades e povoados perdidos 
para Saddam Hussein ao longo dos anos. Por 
outro lado, uma série de fatores ainda 
ameaça as aspirações pela unidade curda. No 
plano interno, ainda falta coesão entre as 
facções, cuja situação é de instabilidade 
desde meados dos anos 90. Além do mais, a 
presença árabe na região, incentivada pelo 
governo nacional, bem como de outras 
minorias, como os turcomenos e assírios, 
coloca um outro imbróglio para a unificação, 
que é a convivência relativamente pacífica 
entre as etnias. 

 
No plano externo, a Turquia é a 

principal ameaça à luta dos curdos pela 
independência. A guerra trouxe a necessidade 
de uma ação tríplice por parte das 
autoridades turcas, qual seja, 1- a contenção 
dos refugiados que vão rumando ao norte, 
em direção ao seu território; 2- uma manobra 
política para evitar ao máximo a criação de 
um Estado curdo no Iraque, que abriria 
precedente para um movimento semelhante 
por parte dos quinze milhões de curdos que 
vivem em território turco, mobilizados 
principalmente pelo PKK (Partido dos 
Trabalhadores do Curdistão; 3 - a contínua 
repressão aos movimentos separatistas 
curdos, que eclodem de tempos em tempos 
na região. Interessados em manter uma 
relativa estabilidade na fronteira setentrional 
entre Turquia e Iraque, os Estados Unidos 
vêm enviando tropas para a região e 
impedindo, assim, qualquer ação por parte 
dos turcos com relação à população curda. 
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Fica claro, então, que para a 
concretização da unidade curda a população 
depende de dois fatores-chave: a tolerância 
entre as diferentes facções, para que os 
conflitos internos não coloquem em risco a 
possibilidade de unificação, e as negociações 
entre os Estados Unidos - que pretendem 
reconstruir politicamente o Iraque e podem 
dar autonomia aos curdos - e a Turquia, cujas 
pretensões de minar os anseios de unificação 
são evidentes. Caso não haja consenso 
quanto ao que fazer com os curdos por parte 
dos dois países, o Curdistão fica claramente 
fortalecido. 

 

Dia 21 de março, na entrada da 
primavera no hemisfério norte, é 
comemorado o “newroz” curdo, que significa 
“o novo dia”. A cada ano, num rito 
tradicional, homens, mulheres e crianças 
saem às ruas para celebrar o ano novo e o 
nascimento mitológico do povo curdo, numa 
cerimônia que muito se assemelha à Festa de 
São João mediterrânea. Neste último 
equinócio de primavera, com a guerra já 
instalada no Iraque, não houve muito o que 
comemorar. Ao que concerne os curdos, no 
entanto, perspectivas otimistas parecem 
indicar que, ao fim do conflito, um novo dia 
está por vir - e, com ele, a tão sonhada 
independência.
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Quando eu pensava 

não haver mais nada de 
interessante para ser ler ou 
analisar a respeito da ação 
militar anglo-americana no 
Iraque, acabei por descobrir o 
meu éden de delícias políticas 
especulativas. Após ter 
transitado pelos websites de 
jornais brasileiros, norte-
americanos, britânicos, 
portugueses e alemães, restei 
em silêncio e me imiscuí em 
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Tavernise, repórter do The New York Times, 
em máteria intitulada “Putin Rejects U.S. 
Claims of Military Sales to Iraq”, de 
25/03/2003) tais como binóculos de visão 
noturna, mísseis anti-tanques e aparatos 
capazes de interferir na transmissão das 
coordenadas do Sistema de Posicionamento 
Global (GPS). Em conversa com Vladimir 
Putin, George W. Bush solicitou “mais 
observância e critério” por parte de seu 
contraparte russo, ao que foi prontamente 
rechaçado em suas solicitações: Putin 
qualificou as reclamações como 
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análises passivas e 
megalômanas, imaginando tropas da 101ª 
Divisão Aerotransportada do 
Exército dos E.U.A desembarcando 
em território iraniano e demovendo 
do poder aqueles aiatolás bisonhos 
e imersos em exegeses teocráticas 
e fundamentalistas (às favas com o 
relativismo cultural...), no não 
muito longínquo ano de 2005. Eu 
estava farto. Mas aqueles russos 
maravilhosos me salvaram do 
fastio e das forças do mesmo. 
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 Isso mesmo: são os russos 
os benfeitores deste que vos 
escreve. Estava eu a utilizar o meu 
modesto computador, quando, 
munido das mais despretensiosa 
curiosidade, acessei o website do 
diário russo Izvestia, no qual, um 
tanto quanto surpreso, li a 
seguinte manchete: “Bombas 
estúpidas: americanos culpam 
equipamentos russos pelo seu frac
militar.” Vibrei! Depois do estilo Pravda d
da imprensa soviética e da ação tipo “Di
Panzer” de Putin ao invadir o estúdio de
rede de televisão russa, Moscou me sai
uma pérola jornalística de primeira grand
Convém, portanto, analisá-la. 
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argumentativo da manchete do Izve
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companhias russas estavam suprindo
forças iraquianas com “equipame
militares avançados” (palavras de Sa

“insubstanciadas”. Disse não haver provas e 
tampouco evidências de que empresas russas 

estejam provendo o regime de 
Saddam Hussein com tais 
equipamentos, no que foi 
corroborado pelo Chanceler Igor 
Ivanov, o qual afirmou que, não 
obstante configurarem 
desrespeito relativo às sanções 
impostas pela ONU ao Iraque, as 
exportações de armas para 
Bagdá constituiriam “grave 
violação da lei russa” (Pravda, 
25/03/2003. www.pravda.ru). 
Bravata por bravata – e retórica 
por retórica -, eu prefiro os 
russos. 
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Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, responsável pela instituição 
do embargo ao Iraque; de sua feita, Moscou 
disparou para todos os lados: acusou a 
companhia anglo-holandesa Urenco de 
vender ao Irã equipamentos capazes de 
enriquecer urânio, assim como disse ter 
indícios de que aeronaves espiãs da Força 
Aérea dos EUA estavam sobrevoando o 
espaço aéreo da Geórgia no último sábado. 
Os saudosistas da cortina-de-ferro altearam 
os ânimos e voltaram a bater na mesa, 
revivendo os bons e velhos tempos da Guerra 
Fria e re-ensaiando as nostálgicas intrigas de 
chancelaria. Faltou apenas o célebre 
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“Momento Primakov”4, em que uma 
delegação franco-russa – que, nessa II 
Guerra do Golfo, não voou para Bagdá com o 
findo de persuadir Saddam Hussein a ceder 
às pressões norte-americanas – partisse 
rumo a Washington para acalmar os ânimos 
de Bush et caterva. 
 
 Saudosistas à parte, a contenda-
zigoto entre Washington e Moscou não deu – 
e tampouco irá dar – em coisa alguma. Bush 
continuará reclamando dos escusos 
expedientes diplomático-comerciais do 
Kremlin, e Putin procederá exigindo, em tom 
de falsa indignação (que o digam os 
chechenos...), a “imediata suspensão” da 
ação militar no Iraque. E eu, claro, 
continuarei lendo o Izvestia. 
 
 Há, em verdade, evidências críveis 
de que os russos estejam de fato 
despachando carregamentos de 
equipamentos militares para o Iraque. A 
manutenção de boas relações com o regime 
iraniano e a relativa facilidade de acesso à 
fronteira entre o Irã e o Iraque nos leva a 
crer na veracidade de tal hipótese. Ademais, 
importa lembrar que, segundo dados do 
Hudson Institute, 65% dos equipamentos que 
constituem o arsenal das Forças Armadas 
iraquianas são de procedência russa (dos 
Avtomatik Kalashnikov- 47  aos MiG´s, 
passando pelos Scuds e por peças de 
artilharia fabricadas pela Mikoyan, entre 
outros), bem como a renovação dos 
equipamentos militares iraquianos até o fim 
da década de 1980 foi lautamente 
providenciada pela indústria bélica soviética. 
Todavia, a afirmação de que a Rússia – que, 
sob a liderança de Putin, vem procurando 
urdir com os E.U.A. relações econômicas, 
políticas e estratégicas pautadas na 
cooperação e na estabilidade – continua a 
exportar armas para o Iraque, em um 
período no qual os Estados Unidos se 
encontram em estado de guerra declarada a 
este país, perfaz um contra-senso de difícil 
compreensão, que se torna ainda mais 
suspeito e intrincado em razão do pouco 
empenho russo em desmentir as acusações. 
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 Assim, o lento e discreto 
desdobramento da questão conduz à 
interpretação de que a razão pela qual o 
Kremlin ainda não se mobilizou para 

desmentir as acusações de Washington é a de 
que a Rússia de fato tenciona arrogar-se de 
um peso político capaz de enfrentar os EUA, 
ao menos no que tange à imagem. Não se 
trata, com efeito, de Moscou passar a “re-
existir politicamente”, visto que uma nação 
que dispõe de mais uma dezena de milhar de 
ogivas nucleares jamais deixará de gozar de 
influência geopolítica. O que ocorre é que 
Moscou, impossibilitada de oferecer 
resistência diplomática fática e de reagir 
política e militarmente a uma ação unilateral 
dos EUA, optou pela via inversa iconizada na 
máxima de que “se eu não posso arcar com 
os custos de enfrentar o meu desafeto 
(desafeto circunstancial, diga-se), irei 
atrapalhá-lo auxiliando seu inimigo real.” 
Trata-se de uma manobra política situada 
entre a ação e a inação, entre a omissão e 
ação deliberada. Pode-se afirmar, ainda, que, 
em certa medida, a estratégia russa externa 
o perfil personalista de Vladimir Putin, ao agir 
de forma discreta e sem propagar qualquer 
alarde que enseje desentendimentos mais 
profundos e duradouros com Washington. 
Erraram os que pensaram que, com a 
abertura dos Arquivos de Moscou, vieram à 
luz também todos os ardis e auspícios 
estratégicos que por décadas pautaram a 
linha de conduta da KGB. Quando o Muro caiu 
e a música parou de tocar, o Kremlin 
providenciou um walk-man e continuou 
dançando. Washington, por força de alguns 
milhares de ogivas nucleares situadas entre 
Moscou e Vladivostok, teve que acompanhar. 

                                                 
4 A expressão “Momento Primakov” é de uso corrente nas 
chancelarias, devido ao ex-agente da KGB Yevgeny 
Primakov, que viajou várias vezes a Bagdá, entre 1990 e 
1991, com o propósito de demover Saddam Hussein da 
intenção de invadir o Kuwait 

 
 De volta ao início: a minha redenção 
russa e o brilhantismo cômico do Izvestia. 
Voltarei a submergir no ócio crítico, na 
ausência de peças de análise política 
interessantes e nas tediosas reproduções de 
lugares-comuns jornalísticos e de matérias 
pseudo-criteriosas a respeito das causas, do 
desdobramento e das possíveis 
conseqüências advindas da tão alardeada II 
Guerra do Golfo. Pois bem: começou, e eu 
não sei quando irá terminar. Até lá, 
continuarei espremendo idiossincrasias 
políticas em meus artigos jocosos e cínicos. 
Mas, em contrapartida, tenho razões para 
estar satisfeito: amanhã tem outra edição do 
Izvestia. Tomara que eles voltem a falar das 
bombas estúpidas. 
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