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Editorial 
SSoobbrree  ooss  eessccoommbbrrooss    
ddooss  jjaarrddiinnss  ddaa  BBaabbiillôônniiaa  
  
  

BELO HORIZONTE

  
Escombros, escombros e mais 

escombros. Isto é o Iraque de hoje. Depois de 
algumas poucas semanas sob o fogo cerrado 
da coalizão anglo-americana, pouco dos 
edifícios e do orgulho nacional 
iraquiano ainda resta de pé. A 
falta de comando político assola 
o território. O mundo assiste, 
atônito, à apropriação indébita 
das seculares e valiosíssimas 
peças artísticas iraquianas por 
soldados canhestros, ladrões de 
galinha ou traficantes 
internacionais de obras de arte. 
Estátuas do líder prostrado 
Saddam Hussein tombam por 
todo o país. Os saques a 
mercados, hospitais, repartições 
públicas são a regra. A regra de 
sobrevivência. O caos impera. Há 
uma ordem por ser decifrada. 
Mas que ordem? 
 
A (re)construção de um 
“Estado-nações” 
 
 O Iraque tem uma 
história peculiar. Berço da 
civilização ocidental, localizado 
geograficamente onde se sepultaram os povos 
mesopotâmios, protetorado britânico no pós-II 
Guerra Mundial, retalho do antigo Império 
Turco-Otomano. Apenas em 1959, ganhou a 
sua independência política, às expensas de um 
duro golpe militar que deporia o governo 
monárquico vigente até aquele momento. Sob 
a armadura do Estado iraquiano, acomodaram-
se três grandes grupos: árabes sunitas, 
iraquianos xiitas e curdos. Um péssimo 
exemplo de como se arquitetar um Estado-
nação estável. 
 

Nos últimos tempos, o Iraque tem sido 
regido pela tirania de Hussein, não 
fortuitamente patrocinada, por muitos e 
muitos anos, pelos dólares estadunidenses e, 
mais recentemente, pelos petrodólares. O (ex) 

dirigente do partido Baath 
iraquiano incorpora, com todos 
os requintes de perversidade, o 
“tipo ideal” de liderança 

totalitarista: 
entoando retórica 

anti-ianque, 
nutrindo o culto a sua 
personalidade,  manipulando as 
fontes de informação e 
comunicação do Estado e 
suprimindo um rol de liberdades 
individuais, assim é (ou era) 
Saddam Hussein. Como se faz 
carne em todo totalitarismo, 
Saddam não apenas 
desestabilizou a capacidade 
política dos homens em 
sociedade – isolando-os da vida 
pública – , como também 
destruiu os próprios grupos e 
instituições que formam a teia 
das relações privadas do homem. 
Estabeleceu laços de dominação 
para com seus súditos, os quais 
cultivavam, frente ao ditador, o 
medo e o submissão, a idolatria e 
a mística.1 

 
O Iraque veste bem a metáfora da 

“decadência árabe”, para fazer menção à tese 
defendida neste mesmo veículo pelo amigo 
Carlos Gama2. À expansão monetária 
internacional dos anos 1950/60, seguiu-se um 
surto produtivo no mundo industrializado, que 
muito bem fez às finanças do Iraque. A 
posição entre os maiores supridores mundiais 
de petróleo alçou o país a um patamar 
prestigioso e promissor nos idos dos anos 
1970, vez que o centro do capitalismo 
dependia das fontes de energia iraquianas. 

                                                 
1 ARENDT, Hannah. “As origens do Totalitarismo”. Rio de 
Janeiro: Ed. Documentário, 1979. 
2 Ver o ensaio “A tragédia árabe”, de autoria de Carlos 
Frederico GAMA, bipartido nas edições 19 e 20 deste O 
Debatedouro. 
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Aliem-se a isso o incontestável potencial 
demográfico, a posição geopolítica privilegiada 
e as relações amigáveis com os Estados 
Unidos e teremos uma medida aproximada da 
apoteose iraquiana às portas dos anos 1980. 
Contudo, os atropelos dos vinte anos seguintes 
mostrar-se-iam letais às pretensões do Iraque. 
Literalmente. 

 
Uma guerra extenuante com o vizinho 

Irã, uma aventura frustrada no Kuwait 
(motivadora da I Guerra do Golfo), dez anos 
de embargos político-econômicos (atenção ao 
polêmico programa “petróleo por comida”) e, 
para sacramentar o declínio, a invasão anglo-
americana que por ora se conclui (cujo 
estopim fora a alegação não comprovada de 
existência de armas químicas, bacteriológicas 
e nucleares em solo iraquiano) são 
responsáveis por baixas que podem totalizar 1 
milhão de cidadãos iraquianos. Uma 
verdadeira hecatombe bem diante de nossos 
olhos. Entra em coma política, demográfica, 
econômica, cultural e espiritual um Estado 
que, não se vai muito tempo, investia-se da 
condição de liderança do mundo islâmico. 

 
O “Estado-nações”3 iraquiano há que 

ser re-erguido. Mas que não paire dúvida 
sobre um ponto: a missão será hercúlea. As 
recentes experiências de reconstrução de 
Estados (vide os casos de Timor Leste e 
Afeganistão, em que pesem as profundas 
diferenças existentes entre os processos em 
exame) dão suficientes mostras de nosso total 
despreparo para lidar com tais situações 
relativamente novas. Contabilizar também os 
problemas comuns a um Estado multinacional. 
O paradigmático caso da Iugoslávia pós-Josip 
Broz Tito demonstra como que a saída de cena 
de uma liderança forte – num Estado em que 
se acotovelam vários grupamentos étnico-
culturais – pode significar a ausência do 
cimento nacional que mantém juntos, 
convivendo dentro de fronteiras comuns, 
povos tão diferentes em hábitos e costumes. 
Mais do que nunca, há que se pôr cobro à 
questão curda. 

 

                                                 
3 A melhor definição sobre o Estado moderno pode ser 
encontrada em Max WEBER – Economia e Sociedade. O 
Estado, em WEBER, seria então percebido mediante a 
presença de dois elementos constitutivos: um aparato 
administrativo com a função de prover a prestação de serviços 
públicos e o monopólio legítimo do uso da força. Por Nação, 
pretende-se a assembléia de elementos comuns, tomados 
objetiva e subjetivamente, tais como a unidade territorial, a 
língua, a cultura, as tradições, a religião. O conceito de 
Estado-nações alude à fusão de várias “nações” nos limites de 
uma mesma estrutura estatal. 
 

O líder nacionalista Massimo d’Azeglio 
é dono de uma frase célebre, proferida à época 
da unificação do Estado italiano, que traduz 
com sensibilidade aguçada as perplexidades 
geradas pelos nacionalismos europeus nos fins 
do século XIX. A ele [Massimo d’Azeglio], são 
creditados os dizeres: “está criada a Itália. 
Resta agora criarmos os italianos.” Ontem a 
Itália, amanhã o Iraque. Já está em curso a 
reconstrução deste último Estado. Restará 
apenas a inglória tarefa de se re-criarem os 
iraquianos. Sobre os escombros dos jardins da 
Babilônia... 

 
ONU: depois da queda, o coice? 

 
Depois de invadir o Iraque sem o 

endosso das Nações Unidas, os Estados Unidos 
parecem querer guardar para a organização 
internacional de vocação universal um honroso 
papel na reconstrução do país: prover víveres 
aos iraquianos. Analistas apostam que este é o 
“vital role” que Mr. Bush Jr. e Mr. Blair 
conferirão à ONU no follow-up da investida 
bélica. Em outras palavras, a ONU travestida 
em Comitê Internacional da Cruz Vermelha (ou 
Crescente Vermelho). Um paroxismo da 
inadequação. Depois da queda, o coice? 

 
Não é bem assim que enxergamos a 

cena. Realmente, os Estados Unidos e seus 
aliados tiveram de ultrapassar (e, de fato, 
ultrapassaram) a autoridade das Nações 
Unidas para dar cabo à questão iraquiana. No 
entanto, escapa aos olhos de muitos analistas 
a percepção de que à aliança liderada pelos 
estadunidenses, aglutinação de quarenta e 
poucas unidades nacionais, contrapõem-se o 
peso e a força de aproximadamente cento e 
cinqüenta outros Estados que NÃO apoiaram a 
referida ação político-militar. Não nos 
iludamos: ainda é cedo para alguém vaticinar 
o fim da ONU e a inoperância absoluta das 
instituições internacionais. Ao contrário, trava-
se, em ondas de infra-vermelho, um dos 
grandes conflitos ideacionais e ideológicos que, 
muito provavelmente, marcarão o recém-
nascido século: de um lado, unilateralismo, 
intervencionismo, intolerância, militarismo; de 
outro,  multilateralismo, cosmopolitismo, 
pluralismo, diplomacia. O jogo da política 
internacional no século XXI será fortemente 
influenciado pela resultante desses vetores.  

 
A Guerra do Golfo, essa chega ao seu 

fim derradeiro. Ao menos, assim esperamos. 
Seus vencedores? Confesso que teria enorme 
dificuldade em apontá-los. Já os perdedores... 
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“A História é um incessante 
recomeçar”  

Tucídides 
 
 
Enquanto os olhos do 

mundo se voltam para o 
endurecimento do discurso 
estadunidense com relação à 
Síria (colocando este último país 
na "alça de mira" do governo 

George W. Bush), o analista 
que vos fala preferiu buscar na 
História um vetor explicativo 
para este rumo de ação 
(possivelmente) consolidado 
nos gabinetes em Washington.  
 

Tomo, de antemão, o 
cuidado de não imaginar a 
História como algo cíclico ou 
teleológico, mas como espaço 
de possibilidades em que cada 
experiência (ou fenômeno) 
pode ser reapropriada, 
'emulada', embora certamente 
não reproduzida. História como 
algo não-linear e certamente 
não-determinístico, conquanto 
seja possível delinear 
tendências e ciclos de curto e 
longo prazos. Alguma 
experiência histórica, portanto, 
serviria como referência para o 
atual curso de ação 
estadunidense?  
 

Muitas delas, decerto. 
Uma, entretanto, saltou-me 
aos olhos como especialmente 
reveladora e dotada de 
intrigante capacidade 
explicativa - a experiência do 
Estado de Israel no plano 
internacional. Quanto a este 
país, torna-se notável o quão 
resilientes têm sido em sua 
Política Externa - tanto no plano do discurso 
quando no da práxis - os seguintes elementos: 
 

1) Correlação direta entre a segurança interna 
doméstica (ou, em termos Bushianos, da 
"homeland") e ações intrusivas em terceiros 
países; 
2) Como corolário do elemento anterior, a 
promoção ativa do chamado "ataque 
preventivo"; 
3) A figura do Terrorismo tomada como um 
inimigo prioritário do Estado, suficiente 
portanto para ensejar ações de "grande porte" 
no plano externo; 
 

Israel, desde sua 
fundação, em 1948, nos 
oferece extenso rol de ações 
nas quais se fazem presentes 
os elementos arrolados. A 
Guerra dos Seis Dias (1967) 
tem início como um ataque 
preventivo israelense - 
marcado por episódios tais 
como a destruição de toda a 
frota aérea egípcia ainda em 
solo. Israel invade o Líbano 
em 1982, alegadamente para 
evitar que este país fosse 
usado como plataforma de 
ataque por grupos de 
libertação palestinos 
(qualificados por Israel na 
época como grupos 
terroristas). A invasão do 
Líbano, igualmente, 
coaduna-se com outras 
tantas ações israelenses 
(declaradas como) 
garantidoras da segurança 
interna em face de vizinhos 
árabes hostis, via "controle 
das fronteiras" - podemos 
nomear entre essas a 
ocupação do Sinai egípcio 
entre 1967 e 1982, do sul do 
Líbano entre 1982 e 2001 e a 
ocupação ainda presente da 
Colinas de Golã sírias e de 
porções da Faixa de Gaza e 
Cisjordânia. Exemplo notável 

de ataque preventivo ocorreu em 1981, 
quando a força aérea israelense destrói a usina 
nuclear de Tabriz no Iraque - supostamente 
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para impedir um ataque nuclear oriundo do 
ex-domínio de Saddam Hussein. 
 

A adesão dos Estados Unidos à lógica 
de ação caracterizada acima é relevante, para 
a análise das Relações Internacionais, no que 
revela de similaridade e de discrepâncias entre 
a experiência original e a apropriação desta 
pelos falcões de Washington. Tal comparação 
permite-nos matizar os efeitos da apropriação, 
de forma contextualizada –  permitindo-nos 
delinear tendências no curto e médio prazos. À 
guisa de comparação, crescem em estatura 
analítica dois elementos: o chamado “lobby 
judaico” e a justificativa “moral” para os 
cursos de ação de Israel e Estados Unidos.  
 

Quanto ao tão propalado “lobby 
judaico” instalado em Washington, afirma-se 
que seria o responsável pela similaridade das 
experiências israelense e estadunidense – os 
Estados Unidos, em ultima instância, agiriam 
dessa forma como “instrumento” para garantir 
a segurança israelense. Argumento fortalecido 
pela conjuntura política de ambos os países – 
as “elites governantes” promovem cada vez 
mais a infiltração de lógicas oriundas do 
extremismo religioso nas ações de política 
externa. Critico severamente este argumento, 
com base na constatação de que, muito antes 
que a atual lógica de ação se consolidasse nos 
corredores em Washington, a busca por 
assegurar um “ambiente estável” para Israel 
no Oriente Médio já era um norte da política 
externa estadunidense (aliás, nunca deixou de 
sê-lo). A discrepância temporal entre os 
processos citados, bem como a 
“compatibilidade” dos atuais governos 
israelense e estadunidense, melhor caracteriza 
a convergência de lógicas de ação como a 
“afinidade eletiva” de Max Weber, não sendo 
algo inevitável, necessário ou irreversível. Não 
precisamos mesmo buscar em priscas eras 
exemplos reveladores a esse respeito – basta 
constatar o quanto diferiu o trato conferido a 
Israel pelos governos Bush pai e Clinton. 
 

Quanto a justificativas “morais” para a 
adoção do mencionado curso de ação, por 
vezes encontramos comentaristas fazendo 
referência direta ao Holocausto e à Guerra de 
Independência (1948-49), no caso israelense – 
o equivalente norte-americano, nesse caso, 
seria o 11 de Setembro. Eventos “traumáticos” 
que, apropriados pelas “elites governantes”, 
marcariam o curso futuro das nações 
atingidas, seguindo o dizer de Gellner:  “o 
Nacionalismo engendra as nações”.  
 

Crê esse analista que haja sentido 
nessa colocação – desde que devidamente 

matizada e contextualizada. O Holocausto, 
afinal, não incidiu diretamente sobre um 
Estado, mas sobre um povo e – no imediato 
pós-tragédia – havia uma miríade de projetos 
de “construção nacional” divergentes no seio 
do povo vitimado, formando um espectro que 
abrangia desde Begin até Ben Gurion, 
passando por Meir, Peres e Sharon. O 
fenômeno do Estado de Israel foi, portanto, 
uma dentre diversas possibilidades, derivando 
de um confronto de projetos, interesses e – 
por que não – visões de mundo, no seio da 
sociedade judaica. E, futuramente, o mesmo 
Estado passaria a lidar com a questão dos 
extensos contingentes árabes em seu seio. 
Não há, portanto, uma única “estrada em linha 
reta” levando do Holocausto à lógica de ação 
consolidada em Tel-Aviv. 
 

Haveria analogia entre os aviões de 11 
de Setembro, para os Estados Unidos, e o 
Holocausto para Israel? Há um substrato 
comum – a apropriação política, por parte de 
“elites governantes”, de um evento trágico, 
informando as ações futuras do Estado em 
questão. Como em Israel, não há “caminhos 
únicos” para que tal apropriação ocorra – 
interesses e visões de mundo divergentes 
encontram-se em embate. Se somos tentados 
a pensar que haja consenso na sociedade 
norte-americana acerca da “guerra contra o 
Terror”, não se trata de ausência de debate – 
mas de uma manifestação hegemônica de um 
dos lados envolvidos, que se estende dos 
gabinetes em Washington aos meios de 
comunicação de massa, sufocando as vozes 
divergentes e distorcendo a correlação de 
forças – num movimento (mais afeito a 
ditaduras semi-totalitárias como a do Iraque) 
curioso para uma nação que se ergueu sobre a 
pedra angular da Democracia e da Liberdade. 
É importante ressaltar, ainda, que o impacto 
da apropriação política de um evento trágico 
apresenta-se muitas vezes maior no caso 
israelense, dado que o “trauma” pode ser 
associado à própria fundação do Estado e à 
própria sobrevivência de um povo, elementos 
ausentes por completo no caso estadunidense.  
 

À guisa de conclusão, afirmo que as 
conseqüências da adoção da lógica de ação 
caracterizada ao longo desse artigo, por parte 
dos Estados Unidos, permite vislumbrar 
tendências de turbulência, doméstica e 
internacional, no curto e médio prazos, em 
cotejo com o contexto internacional hodierno e 
a posição do país no sistema internacional. 
Houve forte reação no seio da sociedade 
israelense com o “acúmulo de ações 
preventivas”, não surpreendentemente, dado 
que esta somente teve o efeito de multiplicar a 
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insegurança interna e redundou em 
legitimidade internacional para os Estados e 
grupos alvo das ações preventivas. O cenário 
externo tornou-se crescentemente hostil a 
Israel, redundando em paulatina redução do 
poder negocial deste último e em custo 
crescente para o emprego da força militar. O 
mesmo pode ser dito quanto aos Estados 
Unidos, mesmo que estes possuam recursos 
de poder suficientes para atenuar os efeitos 
negativos. A resultante mais imediata da 
“cruzada petrolífera” de George W.Bush pode 
ser o reforço do Terrorismo global, malgrado 
os sucessos parciais no Afeganistão e Iraque. 

Governos árabes, crescentemente receosos 
quanto às ameaças estadunidenses 
(jocosamente expressas em linguagem pouco 
condizente com a tradição diplomática mais 
elementar), podem se unir paulatinamente, 
reatando laços de ação externa comuns não 
verificados por pelo menos 3 décadas. O feitiço 
da “guerra cirúrgica” e das vitórias 
incontestáveis sobre adversários claudicantes 
como o Talibã e Saddam Hussein pode se 
voltar contra seus conjuradores. 
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EEnnttrree  ttaannqquueess  ee  bboommbbaass,,  
aa  ffrraaggiilliiddaaddee  iimmppeerriiaall    
 
 
 

 

BELO HORIZONTE   
 

 
As razões podem até 

ter mudado, mas a essência é 
basicamente a mesma. Após a 
blitzkrieg no Iraque, que durou 
pouco mais de vinte dias, 
agora é a vez da Síria passar 
pelo constrangimento 
semelhante de ter vários dedos 
apontados para seu nariz. O 
principal argumento, sem 
contar as 
alegações tão 

recorrentes quanto o patrocínio 
sírio ao terrorismo, era o de que 
a nação vizinha ao Iraque estaria 
abrigando Saddam Hussein e 
outros líderes do regime 
ditatorial. Hoje o próprio líder do 
congresso iraquiano já admite 
que Saddam está vivo e se 
escondendo Iraque afora. Apesar 
disso, outras alegações surgirão, 
pertinentes ou infundadas, que 
eventualmente colocarão a Síria 
em xeque. Se não há uma boa 
razão para fazer valer os 
interesses democráticos norte-
americanos, de uma forma até 
simplista demais, “inventa-se”, 
parafraseando Joseph 
Schumpeter, “sobre os 
romanos”. Essa é a lógica que 
rege atualmente a política 
externa dos Estados Unidos 
frente ao Oriente Médio. E que 
retoma um pensamento muito 
característico da Guerra Fria, que 
será explorado nas linhas que se seguem. 

 
Quando os aliados desembarcavam 

na Normandia, em 1944, e libertavam a 
Europa do caos provocado pela Alemanha 
nazista, o mundo pensou que nunca mais 
precisaria temer ímpetos imperais tão 
bárbaros como vinha acontecendo há cinco 
anos. A própria ONU foi criada neste sentido, 
o de proteger “as gerações futuras do flagelo 
da guerra”. A sociedade internacional, 
aliviada, mal sabia que um outro fator 
determinaria toda a geopolítica dos anos 

seguintes: o dualismo entre capitalistas e 
comunistas. 

 
E quando o comunismo passou a 

dominar países do Sudeste Asiático e da 
África, termos como “espaço vital” voltaram a 
ser recorrentes em se tratando de política 
externa, mais notadamente da norte-
americana. Diferentemente do que pregava 
Ratzel, entretanto, a nova concepção de 

espaço vital não possuía raízes 
étnicas, nacionais, mas sim 
ideológicas. Quanto mais o 
capitalismo se espalhasse pelo 
globo e ficasse enraizado em 
cada um dos países, melhor (a 
recíproca comunista é 
verdadeira, mas não vou analisar 
o outro lado da moeda nesse 
momento, para que o foco não 
seja perdido). Para tanto, os 
Estados Unidos patrocinaram 
uma série de levantes anti-
socialistas durante a Guerra Fria, 
injetaram dinheiro em lugares 
estratégicos e até mesmo 
adotaram uma postura 
concretamente intervencionista 
em alguns momentos. 
Assumindo o óbvio papel de 
Golias internacional, os Estados 
Unidos passaram a devastar 
alguns Davis mais rebeldes, em 
nome da liberdade. 

 
O intervencionismo é 

particularmente notável durante 
o período em que Henry Kissinger estava por 
trás da política de segurança estadunidense, 
seja como assistente presidencial para 
questões de segurança doméstica (1969-
1975) ou como secretário de Estado (1973-
1978). Podemos delinear duas grandes áreas 
de “espaço ideológico vital” exploradas nessa 
época: a América Latina, cujo ápice foi a 
derrubada do socialista Salvador Allende, no 
Chile, para a entrada do general Augusto 
Pinochet (um Saddam hispânico, por que 
não?), e o Sudeste Asiático, marcado pela 
tríade Vietnã, Laos e Camboja. 
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 A História fala por si no que diz 
respeito ao Vietnã. Narrar os fatos ocorridos 
durante quase quinze anos de conflito seria 
redundante para provar o meu ponto. Basta 
dizer que a Guerra do Vietnã ainda é o maior 
imbróglio de toda a história militar dos 
Estados Unidos. Pela primeira vez, o “Gigante 
da Liberdade” tombava frente a um exército 
de camponeses. O que seria, literalmente, 
um “piquenique” no Sudeste Asiático acabou 
causando nada menos que dois milhões de 
mortes. 
 
 O Laos possui uma relação menos 
intrínseca com a geopolítica estadunidense, 
apesar de ter sofrido intervenções em dois 
momentos distintos – em 1962, na tentativa 
de por fim a uma guerra civil, e em 1971, no 
auxílio a tropas sul-vietnamitas. É dito que os 
EUA chegaram a bombardear o Laos durante 
a segunda intervenção, fato que até então 
não é assumido por parte das autoridades 
estadunidenses. De qualquer forma, o Laos 
também fez parte do circuito comunista 
minado pelos Estados Unidos no início da 
década de setenta. 
 
 O Camboja, finalmente, foi palco de 
uma das maiores atrocidades da Guerra Fria. 
Ao contrário do que aconteceu no Vietnã, 
onde tropas compostas por adultos, mulheres 
e crianças lutaram contra o exército dos EUA, 
no Camboja não houve resistência – ou não 
houve tempo para que uma resistência fosse 
formada. Os bombardeios foram intensos e 
ocasionaram a morte de aproximadamente 
dois milhões de pessoas, número similar ao 
de perdas no Vietnã, em um terço de sua 
duração. Para que o massacre fosse feito, 
não houve consultas ao Congresso, à ONU ou 
a qualquer instância que pudesse legitimar o 
ato norte-americano. Igualmente, não houve 
uma razão concreta: na maioria das cidades 
bombardeadas, sequer havia movimentações 
comunistas. 
 
 “O ilegal nós podemos fazer agora; o 
inconstitucional vai demorar um pouco mais”, 
disse Kissinger, oportunamente. Sua fala 
reflete com clareza o mecanismo 
intervencionista dos Estados Unidos, cuja 
constituição vai além do que é legal ou ilegal. 
Ainda com relação à intervenção (que Nixon 
mandou que delicadamente chamassem de 
“incursão”) no Camboja, o senador J. William 
Fullbright mostra sua indignação: 
“independente de estar certo ou não, ele [o 
presidente Nixon] o fez. Ele tem o poder de 

fazê-lo porque sob nosso sistema não há uma 
forma fácil de impedi-lo”4. 
 
 Entre a saga do império norte-
americano na Indochina e a atual investida 
no Oriente Médio (que na verdade é a 
continuação mais drástica de algo que vem 
acontecendo desde a guerra entre Irã e 
Iraque), há uma série de coincidências, seja 
no número cabalístico que compunha e 
compõe os “eixos malignos” (atualmente a 
tríade é representada por Iraque, Síria e Irã), 
seja na forma como a política externa dos 
EUA vem sendo conduzida, seja no viés 
ideológico utilizado para justificar as 
intervenções pelo mundo afora: ontem, a 
libertação de um povo era determinada pelo 
capitalismo – hoje, há a liberdade se houver 
democracia. 
 
 Há também as diferenças entre os 
dois episódios da epopéia estadunidense. 
Muitos chegaram a comparar, antes de sua 
deflagração, a atual batalha no Iraque com o 
ocorrido no Vietnã há pouco mais de três 
décadas. Esperava-se que as tropas 
americanas encontrassem fortes obstáculos 
por parte do regime de Saddam Hussein e da 
população. Hoje já se tem consciência de que 
a queda da ditadura iraquiana foi mais rápida 
do que o previsto, até mesmo indolor se 
comparada à mutilação do Sudeste Asiático. 
E, afinal de contas, dessa vez o Golias não 
caiu, sequer titubeou frente a um Davi cujo 
maior desafio, atualmente, é se esconder. 

 
A principal diferença entre ontem e 

hoje, entretanto, é o alvo contra o qual os 
Estados Unidos travam uma guerra. Antes, o 
“eixo do comunismo” era algo bem 
delimitado, algo concreto, assumido – afinal, 
ou o regime era comunista ou não. 
Atualmente, o que vemos é um “eixo do mal” 
subjetivo, até mesmo aleatório em certa 
medida, e uma guerra contra uma entidade – 
o terrorismo – que não tem pátria, não tem 
rosto e vai continuar acontecendo, como 
aconteceu durante todo um período histórico, 
por maiores que sejam as aspirações 
democráticas com relação ao Oriente Médio. 

 
E agora é a vez da Síria. O jornalista 

Michael Elliot definiu bem a natureza 
imperial, que consiste em “confundir a vitória 
na batalha com um mandato por domínio 
infinito – e descobrir da forma mais dura que 
se trata de duas coisas diferentes (...). 

                                                 
4 SHAWCROSS, William. “Kissinger, Nixon and the 
Destruction of Cambodia”. Trecho disponível em 
http://www.thirdworldtraveler.com/Kissinger/. 
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Napoleão, com a Europa aos seus pés, 
marchou desastrosamente com o Grande 
Exército para dentro da Rússia”5. Talvez Bush 
não seja tão poderoso quanto Napoleão e 
muito provavelmente a Síria – caso seja 
invadida, porque nem isso podemos dizer – 
não será uma Rússia no sapato dos EUA. Por 
via das dúvidas, no entanto, é melhor que 
George Bush, mais fortalecido que nunca, não 
vá com tanta sede ao pote. O Golias 
internacional já deu sérias demonstrações de 
que é forte, da mesma forma que já mostrou 
que pode cair – frente aos menores e mais 
inesperados inimigos. Alguém quer apostar 
no desfecho deste episódio maniqueísta pelo 
qual o mundo vem passando? 

                                                 
5 ELLIOT, Michael. “So, Who’s Next? – Why a triumphant 
U.S. makes Syria and Iran nervous”. Disponível em 
http://www.time.com/time/covers/1101030421/whumility.ht
ml. 
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DDee  JJuurree  BBeellllii  aacc  PPaacciiss::    
GGrroottiiuuss  ee  aa  GGuueerrrraa  ddoo  IIrraaqquuee  IIII  
 
 
RIO DE JANEIRO 
 
 
 

Nos últimos dias, temos 
nos deparado com algo que, para 
muitos, já havia sido alijado das 
relações internacionais – graças, 
dentre outros fatores, ao 
característico fomento pós-2a 
Guerra ao multilateralismo, tanto 
por parte dos países 
desenvolvidos quanto dos 
demais. Falo, a saber, das 
guerras unilaterais. É claro que, 

se por um lado, as guerras 
interestatais haviam 
praticamente cessado no 
período da “Guerra Fria” (que, 
por sinal, era fria somente 
para as duas potências – vide, 
por exemplo, os casos do 
Vietnã, Coréia e Afeganistão), 
as guerras intraestatais 
continuaram sem obstáculo 
algum. Contudo, toda a 
estrutura institucional 
construída após a 2a Guerra 
parecia indicar, pelo menos, o 
fim das guerras de caráter 
unilateral, até que surge o Sr. 
Bush Jr. 

 
 Muito já foi dito (e 
exaustivamente, diga-se de 
passagem) acerca da Guerra 
do Iraque II. Todavia, 
mostram-se de extrema valia 
algumas brevíssimas 
considerações de caráter grotiano acerca da 
mesma. 
 
 Considerado o “Pai do Direito 
Internacional”, Hugo Grotius desenvolveu a 
idéia do Direito entre as nações, focando o 
problema da guerra e da paz. De acordo com 
a perspectiva grotiana das relações 
internacionais, os Estados se constrangem 
reciprocamente a partir de regras ou leis 
mutuamente acordadas, leis/regras estas que 
governariam suas interações tanto na guerra 
quanto na paz. Assim sendo, Grotius, ao 
contrário da perspectiva realista, não trabalha 
com a idéia de um sistema internacional 
anárquico, mas sim com o conceito de 

Sociedade Internacional, sociedade esta que 
pode ser observada em instituições tais como 
a diplomacia, o próprio direito internacional e 
o equilíbrio de poder, por exemplo. Tais 
idéias tiveram e têm tido profícuos reflexos 
nas teorias de relações internacionais, 
principalmente mediante aquela que se 
convencionou chamar de “Escola Inglesa” – 
Hedley Bull e Martin Wight, por exemplo. 
 
 De acordo com Grotius, uma guerra 

pode ser de duas naturezas: justa 
ou injusta, sendo esta última 
inaceitável. Acerca da primeira, 
Grotius define três causas – 
autodefesa; recuperação de 
propriedade; para infligir punição. 
Tal definição, por si só, não 
acrescenta muito à nossa presente 
reflexão, uma vez que poderia ser 
alegado, na presente guerra, 
punição ao Iraque (por parte dos 
Estados Unidos) devido à sua 
desobediência às normas 
internacionais acerca do porte de 
armas químicas e destruição em 
massa. 
 
 Contudo, dois pontos 
devem ser considerados: primeiro, 
não foi, até o presente momento, 
comprovado que o Iraque 
possuísse tais armas; segundo, de 
acordo com Hedley Bull, na 
elaboração do direito de 

autodefesa, Grotius rejeita terminantemente 
a idéia de guerra preventiva. 
 
 Além disso, há mais uma colocação 
relevante de Grotius para a presente 
discussão. De acordo com a lógica do sistema 
grotiano, a guerra deriva sua legitimação 
precisamente do serviço que ela presta à 
sociedade internacional como um todo. Tal 
afirmação aparece como um “tapa de luvas” 
em uma situação na qual o Iraque (mais 
precisamente, os “despojos da guerra” – 
reconstrução do país, poços de petróleo etc.) 
está sendo pilhado pelas empresas 
pertencentes à aliança anglo-americana, ao 
invés de ser entregue aos auspícios da ONU. 
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 Tais elucubrações nos levam, 
inevitavelmente, ao seguinte problema: ou 
Grotius está completamente equivocado em 
sua elaboração teórica, ou a Guerra do Iraque 
II é uma guerra totalmente injusta e, 
portanto, ilegítima. 
 
 É claro que o sistema grotiano de 
análise das relações internacionais não é 

perfeito, pois como bem notou Bull, trata-se 
de uma perspectiva altamente pro-
establishment. Não obstante, suas colocações 
são deveras pertinentes em uma guerra na 
qual Bush Jr. intenta falar em nome de Deus 
enquanto o Papa apela para o Direito 
Internacional. 
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OOss  8800  aannooss  ddoo  PPuuttsscchh  ddee  MMuunniiqquuee    
 
 

 
Por Dawisson Lopes 
 
 
 

1923. Adolf Hitler não passava de um jovem político em início de carreira no Partido 

Nacional Socialista Operário Alemão. O quadro era de extrema instabilidade política e econômica na 
República de Weimar. Um grupo de extrema-direita, liderado pelo Gal. Ludendorff,  tentaria, por 
meio de um golpe, tomar as rédeas do Estado. O Putsch de München (também relatado como 
Putsch da Cervejaria), como ficou conhecido, foi dura e rapidamente reprimido. 
 

Hitler foi condenado, pela participação no levante, a cinco anos de cárcere. Durante o 
período de reclusão, redigiu a sua grande obra: “Mein Kampf”, o evangelho do nazismo alemão. 
 
 

Antecedentes. A derrota na I Guerra Mundial e o sobrevindouro Tratado de Versalhes haviam 
sido responsáveis por infligir à Alemanha duríssimas perdas humanas, militares e econômicas. A 
economia do imediato pós-guerra ainda se encontrava combalida pelas duras reparações de guerra 
que a Alemanha fora obrigada a pagar, não obstante os gastos da beligerância per se. As tensões 
sociais afloravam. Para além dos danos materiais imediatos, nutria-se o revanchismo, já que os 
“irmãos” europeus não hesitaram em humilhar e creditar toda a culpa pelos acontecimentos 
conducentes à I Guerra aos teutos.  
 
 
Desdobramentos. Liberto, Hitler passa a compor, a partir de 1932, a coalizão que lideraria a 
Alemanha. O Führer centralizaria o poder do país em 1934, com a morte de Hindenburg. Delineia-
se, em decorrência, o III Reich. O Parlamento e os partidos são fechados, é criada a Gestapo 
(polícia secreta), a economia passa a ser controlada pelo Estado, o trabalho compulsório é 
instaurado em algumas regiões e setores produtivos. Em 1935, aprovar-se-ia uma lei racial taxando 
judeus de “raça inferior”. Seria a origem historicamente demarcável do grande movimento anti-
semita alemão. 
 

O expansionismo é o passo seguinte. Os arroubos se iniciam em 1938, com a anexação da 
Áustria (Anschluss). Em 1939, seriam reivindicados territórios na Tchecoslováquia. As gotas d’água, 
se assim pudermos dizê-lo, seriam a intervenção alemã na Guerra Civil Espanhola e, muito 
especialmente, a invasão da Polônia, no mesmo ano de 1939. Suficientes para fazer despontar no 
horizonte o II Grande Confronto Mundial. 
 

O historiador britânico Mark Mazower batiza a Europa no período da emergência dos 
totalitarismos de “o continente sombrio”. Mazower anota que, à medida que os totalitarismos de 
direita e de esquerda se consolidavam, enlanguesciam doutrinas como o liberalismo, a democracia e 
o constitucionalismo. Eric Hobsbawm, de um modo algo mais otimista, enxerga como 
desdobramento mediato da ascensão hitleriana uma total e abrangente reformulação do capitalismo 
mundial, dando ensejo ao boom econômico das décadas de 1950 e 1960.  
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