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NNoottaass  ddaa  EEddiittoorriiaa  
 

1) Novas parcerias 
 
  A equipe d’O Debatedouro anuncia, com muito orgulho, a concretização de duas 

parcerias que julgamos ser do maior relevo: a FENERI – Federação dos Estudantes de Relações 
Internacionais – e o site MUNDO RI estão lado a lado com O Debatedouro no intuito de 
estreitar o diálogo da comunidade de Relações Internacionais. Ambas são, cada qual ao seu 
lugar, das mais respeitáveis instituições geridas por estudantes de Relações Internacionais no 
Brasil.   

 
2) Convocação de artigos para Edição Especial II 

 
A equipe editorial d’ O Debatedouro faz uso da ocasião para convidar todos seus leitores 

e entusiastas a contribuírem com artigos científicos para a nossa 2ª edição especial. O eixo 
temático abordado na mesma será Focos de Tensão. Serão discutidos aspectos políticos, 
diplomáticos, econômicos, sociológicos, do ponto de vista da paz e segurança internacionais, de 
pontos do globo onde estejam presentes elementos de conflito armado, guerra civil e/ou ameaça 
às seguranças nacional, regional e internacional. O discurso dos artigos deve estar amparado 
por critérios de validação científica e de iniciação científica. Serão publicados os melhores textos 
que não tenham sido veiculados anteriormente em outras publicações e que atendam aos 
parâmetros elencados abaixo: 
 

 Consistência histórica e teórico-conceitual; 
 Desenvolvimento de problema/hipótese; 
 Cumprimento das regras da ABNT e da norma culta da língua portuguesa. 

 
Os artigos devem ser enviados para o e-mail odebatedouro@odebatedouro.com.br 

no seguinte formato: 
 

 Documento de Microsoft Word 
 10 a 20 páginas, incluindo biliografia e notas. 
 Times New Roman 12, espaçamento 1,5 

 
Data final de envio: 22 de junho 
Data de publicação da edição: 10 de julho 
 

A equipe editorial selecionará os melhores textos e entrará em contato com seus autores 
para confirmação da publicação e para que sejam operadas eventuais correções formais. Caso 
dois artigos apresentem aspectos semelhantes de um mesmo foco de tensão, caberá à equipe 
selecionar aquele que melhor se enquadrar nos parâmetros acima delimitados. Os autores que 
tiverem seus artigos publicados poderão incluir seus textos em sua produção científica, 
referindo-se ao ISSN d’ O Debatedouro. Qualquer dúvida, sugestão ou consulta sobre os temas 
possíveis, favor não hesitar entrar em contato através do e-mail 
odebatedouro@odebatedouro.com.br 
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Editorial 
UUmm  aannoo  ddaa  RReeppúúbblliiccaa  ddooss  MMaauubbeerreess  

 

BRASÍLIA 

 
Entre partidas de futebol em Dili, 

celebração das festas do dragão nas ruas, 
exposição de fotografias em Nova York e 
outras festividades, comemorou-se no último 
dia 20 o primeiro ano de independência de 
Timor Loro Sae – também conhecido como 
Timor Leste -, o mais novo membro da 
comunidade de nações. A história da 
independência daquele pequeno país, 
localizado na porção oriental de uma pequena 
ilha do Pacífico e até há pouco esquecido pela 
opinião pública e pela história, 
verdadeiramente merece uma 
comemoração.   

 
Em síntese, após quatro 

séculos de uma omissa e até 
relativamente branda colonização 
portuguesa - em que Lisboa pouco 
mais fez do que introduzir a fé 
católica, extrair poucos recursos 
naturais e definitivamente não 
fomentar o desenvolvimento local - 
e mais de vinte e cinco anos de 
brutal ocupação indonésia - em 
que Jacarta assassinou quase um 
quarto da população local e moveu 
esforços para aniquilar a identidade 
da nação -, a ONU pavimentou o 
caminho para a autodeterminação 
e a independência do povo 
maubere.   

 
Durante maior parte dos 

anos de invasão, a comunidade internacional 
permaneceu negligente – ou seria indiferente? 
- com a questão do Timor Leste. 
Diferentemente, por força de exemplo, da 
invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990, as 
forças do sistema internacional não 
empreenderam esforços para livrar a vítima do 
agressor e garantir a vigência das normas 
internacionais. O contexto político em 1975, à 
época em que o Presidente Suharto 
determinou a tomada do Timor Leste pelas 
tropas indonésias, era essencialmente 
engessado pela lógica da Guerra Fria e, 
ademais do aprofundamento das relações 
entre Indonésia e Estados Unidos, outros 
constrangimentos mostraram-se mais 
prementes do que o direito à 
autodeterminação daquele povo de cerca de 

800.000 pessoas isoladas das 
decisões internacionais e 
desprovidas de recursos que 
tornassem sua defesa 
interessante. A partir do início 
da década de 80, a questão 
chegou a estar em pauta para 
deliberações na ONU e, tal 
como as resoluções do 
Conselho de Segurança 
expedidas em 1975 e 1976, 
pouco esforço diplomático 
para além da retórica fora 
empreendido, garantindo que 

a invasão 
indonésia se perpetuasse 
indefinidamente, em oposição à 
vontade local e à revelia dos 
gravíssimos abusos de direitos 
humanos perpetrados. 

  
Somente com a visita do 

Papa em 1989 e com o Massacre 
de Santa Cruz em 1991, a 
comunidade internacional “tomou 
conhecimento” da seqüência de 
acontecimentos e passou a 
capitanear esforços para 
pressionar o governo indonésio a 
garantir, no mínimo, a realização 
de um referendo em que o povo 
residente no Timor Leste tivesse 
garantido o direito de decidir seu 
próprio status político. Portugal, 
em dívida histórica com o povo 
timorense, passou a ser um forte 
advogado da questão nos fóruns 

internacionais, tendo mesmo interpelado a 
Corte Internacional de Justiça a determinar a 
não-validade de um acordo entre Indonésia e 
Austrália de exploração de petróleo em uma 
faixa do litoral do Timor Leste. Ademais, a 
ascensão do Presidente Habibie, em sucessão 
à queda de Suharto,  entremeios a uma aguda 
recessão econômica potencializada pela crise 
financeira asiática de 1997-8, colaborou para 
que o governo indonésio precisasse parecer 
mais amistoso para a comunidade 
internacional. O Fundo Monetário 
Internacional, por exemplo, condicionou seu 
empréstimo a Jacarta à realização de um 
referendo na Ilha1. No embalo da ressurreição 

                                                 
1 Nunca o FMI havia imposto um condicionamento de 
empréstimo de cunho político ou estratégico a um país, e não 
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da questão timorense para as Nações Unidas, 
para os Estados, OnGs e opinião pública, os 
Acordos de 5 de Maio de 1999 garantiram a 
realização de uma consulta popular gerida 
pelas Nações Unidas no país no mesmo ano. O 
saldo do referendo não poderia ser outro: 
78,5% dos votos válidos a favor da 
independência e a imediata insurreição de 
milícias pró-indonésias, alastrando violência, 
saques, assassinatos, matanças em praça 
pública e destruição da já paupérrima infra-
estrutura do país. 

 
As Nações Unidas, em fase mais 

vigorosa de sua trajetória e atuando em uma 
região sem gritantes interesses geopolíticos 
impeditivos, lograram empregar uma força de 
paz que garantisse o fim da violência e, em 
seguida, implementar seu modelo de 
autoridade transitória no país. Se havia 
interesse em reconstruir o Timor Leste ou se 
justamente não havia interesses da 
comunidade internacional em continuar 
apoiando a ocupação Indonésia, é assunto 
para um exame mais minucioso. O importante 
aqui é destacar que a ONU implementou um 
modelo gerencial de thorn-apart nations, ainda 
em desenvolvimento no âmago da 
Organização e em franca evolução operacional 
e jurisprudencial, para conduzir um povo ao 
seu exercício de autodeterminação e à sua 
independência.  

Durante cerca de três anos, a ONU 
exerceu papel de governo soberano sobre o 
território timorense, tendo assinado tratados 
internacionais, garantindo a realização de 
eleições presidenciais e para a Assembléia 
Constituinte, coordenando a redação da 
Constituição, garantindo a preservação da lei e 
da ordem, montando o aparelho de Estado, 
erigindo um sistema judicial e desempenhando 
funções administrativas de todo calibre. 
Deficiências houve – por exemplo, dificuldades 
em transferir autoridade para representantes 
locais, de incorporar timorenses na 
administração civil e na execução do sistema 
judicial, na escolha dos interlocutores 
privilegiados, na vacilante  simbiose entre 
administradores internacionais e lideranças 
locais e na construção das instituições e 
condições para uma economia sustentável- , 
mas, no cômputo geral, o saldo não pode ser 
outro que não orgulho para o Departamento 
de Operações de Paz nas Nações Unidas e para 
os agentes da comunidade internacional 
envolvidos diretamente na questão. 

 
Com efeito, pela primeira vez no 

histórico dessas experiências, a ONU exerceu 

                                                                     
de gestão de seus indicadores macroeconômicos, de forma tão 
evidente como na questão timorense. 

plenamente um governo soberano sobre um 
país em que não havia país antes. Em outra 
palavras, partindo do zero, as Nações Unidas 
erigiram, de dentro e da vontade de uma 
nação, um Estado. O Representante do 
Secretário-Geral e Administrador do Timor 
Leste, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, 
exerceu funções executivas e legislativas até 
quando pôde entregar o comando do território 
ao presidente eleito, o poeta e ex-guerrilheiro 
Xanana Gusmão.  

 
Dado o relativamente suave período 

de transição em que as Nações Unidas 
governaram o Timor Leste, a experiência de 
autoridade transitória onusiana, conduzida 
anteriormente em Namíbia, Camboja, 
Eslovênia Oriental e Kosovo, culminou em seu 
maior ponto de sofisticação conceitual e 
operacional com a UNTAET, a Autoridade 
Transitória da ONU no Timor Leste.  

 
Durante este ano de Timor Leste 

independente (em que a ONU deixou de 
exercer funções executivas e apenas auxiliou a 
instalação do gabinete de Xanana Gusmão), 
resultaram algumas convulsões localizadas 
(como os eventos de 4 de dezembro, quando a 
casa do Primeiro-Ministro foi incendiada), o 
receio quanto a uma relativa precipitação na 
saída definitiva das Nações Unidas do território 
(em que se debateu a necessidade de 
intensificação do treinamento em 
administração civil e reforço da defesa das 
fronteiras), permanecem a pobreza, escassez 
de recursos e desemprego a ser superados, 
fluxos migratórios a ser controlados, 
investimento estrangeiro a ser atraído e a 
economia nacional a ser estruturada para 
gerir-se em caráter auto-sustentável. Contudo, 
certamente, os timorenses ora desfrutam de 
sua cidadania adquirida em melhores tempos 
do que aqueles quando escondiam-se dos 
indonésios nas montanhas e padeciam de 
fome e de medo.  

 
Em tempos de reconstrução do Iraque 

pós-conflito armado, cumpre relembrar o êxito 
da seqüência de operações no Timor Leste - 
modelo de gerenciamento de sociedades 
flageladas pela guerra e exemplo de 
envolvimento ativo da comunidade 
internacional não só na resolução diplomática 
dos litígios, mas sobretudo assumindo um 
papel protagônico na promoção do 
desenvolvimento nacional, potencialização do 
uso dos recursos locais, estabelecimento de 
condições para um governo nacional  
autônomo e permitindo que instituições 
democráticas dêem voz e vez para que uma 
determinada sociedade decida livremente 
sobre seus rumos. 
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RIO DE JANEIRO 
 
 
Desde pelo menos o 

início dos anos 70 do século 
passado, o desemprego tem 
sido indesejável presença 
contumaz da vida econômica 
da prática totalidade dos 
Estados. Não bastassem as já 

consideráveis 
dificuldades 

vividas pelos indivíduos em 
busca de um “lugar ao sol” no 
competitivo mercado de 
trabalho hodierno, os dias que 
correm trouxeram à luz mais 
um tipo de desemprego, vindo 
este se juntar a seus irmãos 
“estrutural”, “friccionário” e 
“temporário”: o desemprego 
ideológico. Fenômeno que, à 
semelhança do caráter 
“transnacional/globalizado” de 
nossos tempos, não se 
restringe a um determinado 
grupo de países, podendo ser 
tomado como de fato quase 
“universal”. 

 
Tornaram-se pouco 

recomendáveis como 
ambientes de trabalho, nos 
últimos meses, tanto os 
imponentes salões do poder 
quase-imperial de Washington 
quanto os (mais modestos) 
corredores da política do 
partido governista no 
emergente Brasil. Que o leitor 
não faça a experiência 
temerária de, em trabalhando 
em qualquer dos dois 
ambientes, postar-se de forma 
crítica ou contrária em relação aos 
pensamentos que vigem na terra de Tio Sam 
e em Pindorama. Tais consensos, 
respectivamente, dizem respeito à condução 
da “Guerra contra o Terrorismo” nos Estados 
Unidos e à condução das reformas ditas 
liberais do Estado brasileiro. A resultante de 
tal atitude variará entre os limites estreitos 

do virtual ostracismo ou do real (e veemente) 
encaminhamento rumo ao obscuro “olho da 
rua”.  

 
Tanto o PT quanto o Pentágono 

vivenciaram abrupta mudança de orientação 
institucional no curso dos últimos dois, no 
máximo três anos. O primeiro, calejado pela 
seqüência de estrondosas derrotas na guerra 
eleitoral pela Presidência da República, 

apesar das vitórias cada vez 
mais freqüentes em batalhas 
eleitorais de menor calibre. 
O segundo, vitimado pela 
perda relativa de 
importância dentro do 
governo estadunidense que 
se seguiu à implosão do 
“socialismo realmente 
existente”, tombou 
parcialmente com o fim da 
Guerra Fria e o 
estabelecimento da pax 
liberal que, à luz dos escritos 
de Francis Fukuyama, 
parecia fadada à eternidade, 
malgrado “explosões 
irracionais de violência” que 
pudessem emergir de 
inóspitas (“bárbaras”) plagas 
como os Bálcãs e a África 
Central – pensava-se que 
estas fossem, de resto, 
solucionáveis no tempo 
devido. 

 
Depois da queda...o 

coice. PT e Pentágono 
adotaram novos “paradigmas 
de ação”, em busca de seu 
tempo e influência perdidos. 
No caso do Pentágono, foi 
relativamente mais simples a 
busca e a descoberta de um 

novo “inimigo”, capaz de motivar novo “ciclo 
virtuoso” de investimentos bélicos, cujo 
montante seja capaz de arregalar os olhos (e 
murchar as orelhas) dos não-estadunidenses, 
ou seja, 96% da Humanidade. Remonta a Bin 
Laden, sem sombra de dúvidas, a maior 
contribuição individual para que o Pentágono 
se reestruturasse (lembrem-se do atentado 
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inicial ao World Trade Center em 1993, dos 
atentados terroristas às embaixadas 
estadunidenses na África em 1997, do 
abalroamento do destróier US Cole no Iêmen 
em 1999 etc.).  

 
Depois do 11 de Setembro, as 

(poucas) vozes que indagavam aqui e ali a 
necessidade de investimentos militares 
colossais não somente em tempos de paz, 
mas quando a economia estadunidense 
acabava de emergir de uma década de 
recessão grave, foram emudecidas de facto. 
Emudecidas porque continuaram a existir. 
Como na Física Quântica, sua situação era de 
um “existir inexistente”, de ostracismo. Que o 
digam os militares e lideranças políticas 
estadunidenses, críticos da estratégia do 
“choque e pavor” de Donald Rumsfeld, postos 
literalmente “na parede” pelos falcões e pelos 
ideólogos imperiais da “nova direita” e, de 
resto, vitimados (como a opinião pública) 
pela aparente opulência da vitória “de Pirro” 
contra Saddam. Colin Powell é outro que, não 
obstante sua fidelidade canina aos governos 
que serviu, padece horrores por sua 
discordância em relação aos rumos da turnê 
“libertária” que George W.Bush pretende 
levar aos quatro cantos do planeta após sua 
estréia na milenar Bagdá. 

 
Quanto ao PT, a situação torna-se 

mais complexa e sutil. À dessemelhança de 
seus colegas trabalhistas da Europa – que 
tiveram mudanças decisivas de orientação 
política efetuadas no curso de muitos anos e, 
em geral, distanciadas de cenários eleitorais 
imediatos, o PT cambia abruptamente sua 
orientação políticas às vésperas de um pleito 
presidencial. Mais complexo – o faz 
abraçando as teses das quais constituía o 
crítico não apenas mais constante, como 
igualmente mais contundente. Numa analogia 
com o fenômeno ocorrido entre nossos 
irmãos do Norte, equivaleria ao Pentágono 
contratar Bin Laden como um de seus 
consultores. Não se trata de uma questão de 
avaliar valorativamente o conteúdo das 
referidas reformas – mas, pelo contrário, de 
verificar uma mudança abrupta de orientação 
política que não foi absorvida “de um só 
golpe” no seio do partido. Ainda assim, o 
resultado para as vozes críticas de tal 
mudança foi o mesmo do caso estadunidense, 
uma vez Saddam tendo sido varrido do poder 
– a parede (que, numa analogia irônica, nos 
remete ao paredón cubano, destino final de 
milhares de dissidentes nos últimos 40 e 
poucos anos). 

 
Em suma, aqueles no Pentágono e no 

PT que, vitimados pelo fato de não terem 
papas na língua ou, ainda, de manterem 
intacta a coerência e a memória dos anos de 
trabalho pregressos empregados em ações 
que contradizem os rumos adotados 
hodiernamente, não são, como em tempos de 
crise, sacrificados na pira do “interesse 
nacional” em rituais de promoção de um 
(suposto) “bem maior” necessário. Num 
contexto de grande permeabilidade social ao 
discurso, por um lado, da “guerra ao 
Terrorismo” e, por outro, da reforma do 
Estado, os dissidentes, outrora “males 
necessários”, a “consciência” da instituição 
em tempos difíceis, tornam-se “males 
desnecessários”, indesejáveis mesmo como 
alimento das chamas. Quando muito, 
sobrevivem como fantasmas vivos. 

 
Não obstante a dureza do quadro que 

se forma frente a nossos olhos através do 
Atlântico, podemos apreender deste um dos 
caracteres mais sutis e, por isso mesmo, 
mais importantes, de nossos regimes 
políticos. Conquanto sejam estes 
democráticos – e, portanto, tendo entre suas 
fundações a discordância quanto a fins e 
meios da ação política – nestes o consenso 
político no interior dos agentes assume 
importância capital. Consenso este 
diretamente relacionado com a capacidade de 
ação e influência dos referidos agentes 
políticos. Assim, pode-se ver com clareza em 
que sentido o dissenso político têm sido 
verificado factualmente nas democracias 
modernas – ele é patente ENTRE os agentes 
e não DENTRO dos mesmos. O dissenso 
pode, portanto, ser considerada propriedade 
“sistêmica” dos sistemas políticos 
democráticos. Por outro lado, o fato de a 
dissidência ser considerada tabu no interior 
dos agentes políticos não é um privilégio da 
democracia, vide os periódicos “expurgos” 
ocorridos em corpos políticos de ditaduras, 
totalitárias ou não. As democracias, nesse 
caso, se distinguem dos regimes não-
democráticos não apenas por salvaguardar a 
integridade física dos dissidentes, mas 
principalmente por permitir que estes possam 
constituir novos agentes políticos 
participantes do jogo democrático. 

 
À guisa de conclusão, portanto, cabe-

nos a constatação de que os argumentos do 
parágrafo anterior não justificam a 
manutenção, no plano do discurso, por parte 
dos dirigentes estadunidenses e petistas, do 
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argumento “pluralista” de que não se está 
repelindo a discordância interna com tais 
ações, mas apenas punindo “lunáticos” 
eventuais, incapazes de perceber a sandice 
de suas teses e a correção das teses defesas 
pelo aparelho estatal/partidário no atual 
contexto. Essa (degradante) “Justa Causa” 
para o efetivar do Desemprego Ideológico nas 
hostes petistas e nas fileiras do Pentágono já 
foi empregada diversas vezes ao longo da 
História, com resultados os mais funestos. 
Lembremo-nos dos “Processos de Moscou” da 
União Soviética stalinista como caso limite. 
Que fique claro: trata-se de discordância 
política que pode e deve ser tratada dentro 

do sistema democrático, se se quer que este 
faça jus a seu nome. 

 
Uma saída madura, portanto, do 

ponto de vista democrático, é, ao contrário 
de negar, admitir a existência da divergência 
– e lidar com ela no marco da democracia 
política. Tarefa menos difícil para o PT do que 
para o Pentágono, sendo este último uma 
organização componente do aparato estatal. 
Resta-nos esperar, enfim, que os partidos 
joguem o jogo da democracia – mesmo 
quando o placar lhes é de todo favorável. 
Aproveitemos a luz que ainda há no fim do 
túnel...enquanto o último dissidente em 
retirada não a apagar. 
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MMaarrrrooccooss  ee  aa  QQuueessttããoo  SSaarraauuíí::    
mmaaiiss  uummaa  lluuttaa  ppeellaa  aauuttoo--ddeetteerrmmiinnaaççããoo  
 
 
BELO HORIZONTE 

 
16 de maio de 2003. 

Uma série de atentados em 
Casablanca, maior cidade do 
Reino do Marrocos, resulta em 
41 mortes e mais de uma 
centena de feridos. Apesar de 
serem endereçados a 
estabelecimentos estrangeiros, 
como a Casa da Espanha e o 
Círculo da Aliança Israelense, 
os atos terroristas 

foram 
responsáveis pela 
morte de 
marroquinos em 
sua maioria. 

 
 A amplitude do ataque, 
muito semelhante àquele em 
Riad, na Arábia Saudita, colocou 
o Marrocos mais uma vez na 
“crista da onda” internacional. 
Juntamente com Bali, Riad, 
Jerusalém, Arlington e Nova 
Iorque, Casablanca entra, assim, 
para o circuito terrorista 
contemporâneo. E, lendo alguns 
textos sobre a história do 
Marrocos, descobri que o país 
também está envolvido em outro 
problema que sempre acometeu 
várias populações ao redor do 
mundo: o colonialismo. Não mais 
como vítima, o que seria de se 
esperar de uma nação africana, 
continente retalhado pelos 
“homens de bem” europeus em 1885, mas 
como conquistador. Desde 1975, o país toma 
conta de uma extensa região no oeste 
africano, o Saara Ocidental, e impõe suas 
vontades sobre um povo que, mesmo que 
timidamente, na falta de meios para lutar, 
clama por independência. 
 
 Antiga colônia espanhola, o Saara 
Ocidental sagrou-se como um dos bastiões do 
imperialismo na África, após os processos de 
descolonização das décadas de 60 e 70. 
Retido até a morte do general fascista 
Francisco Franco, o território sarauí (nome 
dado à etnia do seu povo) teve um destino 
ímpar, sendo literalmente transferido para as 
mãos do Marrocos e da Mauritânia antes que 
qualquer tentativa de independência pudesse 

ser levada a cabo. Manobras internacionais 
um tanto quanto questionáveis – como um 
parecer da Corte Internacional de Justiça que 
reconhece os laços de identificação étnica 
entre sarauís e marroquinos, a despeito da 
opinião dos próprios nativos do Saara – 
respaldaram a ação.  
 
 No extenso rol de focos de tensão do 
mundo atual, a questão do Saara Ocidental, 
pequena na dimensão dos seus impactos 
sobre o planeta, é obliterada por querelas 

maiores, como aquela entre 
Israel e Palestina. Algumas 
coincidências históricas 
permitem-me traçar um paralelo 
entre os dois conflitos, cuja 
análise comparativa será a tônica 
deste artigo. 
 
A “Marcha Verde” e os 
assentamentos: estratégia 
militar? 
  

16 de outubro de 1975. 
O rei do Marrocos, Hassan II, 
anuncia a organização de uma 
grande marcha sobre o Saara 
Ocidental, por meio da qual 350 
mil pessoas adentrariam 
“pacificamente” o território 
sarauí, de forma a reafirmar as 
reivindicações marroquinas sobre 
o território. A “Marcha Verde”, 
como foi chamada, marcou a 
transição de poder entre a 
Espanha, nos últimos momentos 
da ditadura franquista, e o 

Marrocos, que invadiu o território, numa ação 
conjunta com a Mauritânia, alguns meses 
mais tarde. O Acordo de Madri, assinado em 
14 de novembro daquele ano (seis dias antes 
da morte de Franco), previa uma gestão 
interina compartilhada entre marroquinos e 
mauritânios e retirada paulatina dos 
espanhóis da região. Todos esses 
mecanismos serviram para manter o Saara 
Ocidental subjugado ao colonialismo, seja ele 
europeu ou africano. Nas palavras de Mauro 
Santayana, “Marrocos e Mauritânia, sob os 
olhos complacentes da Espanha, iniciam o 
genocídio contra o povo sarauí”.2 

 

                                                 
2 Ver SANTAYANA, Mauro. Dossiê da Guerra do Saara. 
Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1987. 
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Os anos subseqüentes reforçavam o 
domínio marroquino sobre a região. Em 
fevereiro de 1976, a Frente Polisário, 
movimento da resistência sarauí, proclama a 
independência do território e cria a República 
Árabe Sarauí Democrática. Três anos mais 
tarde, após uma série de negociações com a 
Frente, a Mauritânia renuncia às suas 
pretensões sobre o Saara Ocidental. O 
conflito, dessa forma, continua entre os 
sarauís e os marroquinos, na frente norte do 
território. De forma a impedir o avanço da 
Frente Polisário sobre os territórios 
conquistados, o Marrocos permanece 
promovendo uma política de povoamento 
forçado, por meio da qual incentiva a 
população a cruzar a fronteira e se assentar 
em território sarauí.  

 
À semelhança do que ocorreu na 

fronteira sul do Marrocos, a política dos 
assentamentos promovida por Israel sobre as 
regiões reservadas “de jure” ao povo 
palestino também mostrou-se um importante 
mecanismo de ocupação e auto-defesa. Ariel 
Sharon, ao assumir o Ministério da 
Agricultura durante a gestão de Menachem 
Begin (1977-1983), idealizou e começou a 
colocar em prática um plano que previa o 
assentamento de mais de trezentos mil 
judeus na Cisjordânia, ocupada durante a 
Guerra dos Seis Dias. Seu objetivo principal, 
conforme colocado pelo próprio Sharon, era 
ocupar com pequenas colônias cada colina do 
banco oeste do rio Jordão, uma vez que se 
mostrava necessário “controlar cada monte 
para fragmentar a população palestina”3. De 
fato, os assentamentos pretendiam tornar o 
vale do Jordão um “escudo de segurança” 
contra ataques e rebeliões que os árabes 
porventura pudessem iniciar. O que foi uma 
importante estratégia militar para os 
israelenses na época, até hoje é motivo de 
atrito entre judeus e árabes na região. Vale 
lembrar que, mesmo após o lançamento da 
“guerra contra o terror”, ataques suicidas 
continuam assolando a população da 
Palestina, seja ela árabe ou judia. 
 
A ONU e as complicações na promoção da 
paz 
 
 As Nações Unidas tratam de ambos 
os conflitos com uma certa recorrência. A 
questão de Israel é mais complicada, não só 

                                                 
3 Ver “Sharon, o Homem-Guerra – a política dos 
assentamentos”. Disponível em 
http://educaterra.terra.com.br/voltaire/atualidade/2002/04/22/
001.htm. 

por lidar com uma disputa secular, mas 
também por envolver variáveis econômicas, 
alianças que envolvem membros 
permanentes do Conselho de Segurança e, 
acima de tudo, por ser situada numa região 
cuja importância geopolítica é tida como 
infinitamente maior que a do noroeste 
africano. Ainda assim, algumas resoluções 
clássicas, como a 242 (1967) e a 338 (1973), 
do próprio Conselho, fazem referência aos 
assentamentos e ordenam a retirada das 
tropas dos territórios ocupados por Israel 
durante as guerras do Oriente Médio, o que 
de fato nunca ocorreu completamente. A 
nova intifada e a “guerra contra o terrorismo” 
trouxeram novas variáveis que foram 
debatidas à exaustão no Conselho de 
Segurança, mas até então nenhuma solução 
concreta foi encontrada. Consenso entre os 
árabes e judeus que promovem o conflito 
incessante é o que menos se vê. 
 
 O Saara Ocidental já rendeu, 
igualmente, algumas resoluções do Conselho 
de Segurança. A mais recente, de março 
desse ano, prevê a extensão do mandato da 
Missão das Nações Unidas para o Referendo 
no Saara Ocidental (MINURSO) até o dia 31 
de maio de 2003. De fato, a MINURSO foi a 
maior iniciativa da ONU pelo apaziguamento 
do conflito na região. Derivada de um Plano 
de Paz lançado pelo então Secretário-Geral 
Javier Pérez de Cuellar, em 1990, e 
oficializada por meio da resolução 690 do 
Conselho, a missão propunha um plebiscito 
no território, de forma a legitimar ou repudiar 
a presença marroquina no mesmo. 
 
 O que parecia a forma mais justa de 
diminuir os atritos entre o povo sarauí e o 
governo marroquino mostrou-se, com o 
passar do tempo, uma pedra no sapato da 
própria ONU: em adição à “Marcha Verde” de 
1975, Marrocos continuou incentivando que 
parte da população cruzasse a fronteira ao 
longo dos anos. Na momento da realização do 
plebiscito, previsto originalmente para 1992, 
a governo de Rabat tentou convencer as 
Nações Unidas de que os habitantes 
marroquinos no Saara Ocidental estariam 
aptos a votar – aumentando, dessa forma, o 
número de votantes a favor da permanência 
da estrutura colonial. O Plano de Paz, no 
entanto, previa que somente as famílias 
recenseadas pela administração espanhola, 
em 1974, pudessem participar do referendo. 
Não obstante, Marrocos ainda luta pela 
mudança dos critérios de votação, criando 
formas de adiar o processo, que já foi 
postergado nada menos que doze vezes. 
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O dilema do reconhecimento internacional 

 
Não são todos que conhecem o Saara 

Ocidental. Nada mais natural, posto que nem 
todos os mapas distinguem tal região do 
território marroquino. Dos mais de cento e 
noventa Estados que fazem parte da ONU, 
pouco mais de setenta reconhecem o Saara 
Ocidental (melhor dizendo, a República Árabe 
Sarauí Democrática) como uma nação 
soberana. As Nações Unidas tratam da 
“questão do Saara” como se fosse algo a se 
resolver, mas não levam em conta a 
autonomia do território. O Brasil também não 
reconhece tal autonomia, em respeito às 
relações bilaterais com o Marrocos. 
 
 O problema do reconhecimento é 
patente não só no contexto internacional, 
como também no âmbito regional. A 
aceitação da República Sarauí na Organização 
da Unidade Africana, em 1982, provocou a 
saída do Marrocos da mesma. Da mesma 
forma, a Autoridade Palestina encontra 
dificuldades na busca por respaldo 
internacional. A única instância que admite a 
existência de um Estado Palestino é a Liga 
dos Estados Árabes4, maior foro multilateral 
do mundo árabe-muçulmano. De resto, a 
ONU concede o status de membro-observador 
à Autoridade Palestina, enquanto a maioria 
dos Estados, preocupados com a manutenção 
das relações diplomáticas com Israel, ainda 
questionam a validade de uma representação 
do povo palestino. 
 
 Frente a várias complicações no que 
tange ao reconhecimento internacional, tanto 
a Palestina quanto o Saara Ocidental ainda 
encontram percalços na tentativa de atingir o 
que há de mais importante na confluência 
entre povo, nação e Estado: a legitimidade. 
 

                                                 
4 A Liga dos Estados Árabes considera a existência de um 
Estado Palestino, com capital em Jerusalém, cujo líder é 
Yasser Arafat. 
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DDee  vvoollttaa  àà  HHiissttóórriiaa  
PPaarrttee  IIII  
 
GOIÂNIA 
 
Expulsos do paraíso? 
 

Se a Europa quiser 
retornar à História, deve 
abdicar do diafanismo e do 
gozo da estabilidade, das 
benesses oriundas de um 
continente que dedica somas 
irrisórias à defesa e da retórica 
pluralista de nações que 
parecem querer redimir cinco 
séculos de exploração 
deliberada com cinqüenta anos 
de assistencialismo esparso 

aos países do Terceiro Mundo. A 
História não é pautada na 
solidariedade entre as nações, e sim 
na disputa entre as mesmas. Refutar 
a política de defesa por procuração 
cedida aos Estados Unidos e erigir 
um establishment militar capaz de 
ombrear – ou ao menos ser relevante 
– à máquina de guerra norte-
americana constituiria, com efeito, 
um primeiro passo rumo à alteração 
do status quo e à expulsão do 
paraíso pós-histórico. 

 
É possível que uma 

reinserção da Europa na Realpolitik e 
na História seja caracterizada por 
uma nova perspectiva estratégica, 
que descarte as disputas e as 
escaramuças intra-continentais entre 
as potências do Velho Mundo. Em princípios 
da década de 1990, a soma dos orçamentos 
de defesa europeus subiram de U$ 150 
bilhões por ano para U$ 180 bilhões por ano, 
enquanto os Estados Unidos dispunham de 
um orçamento da ordem de U$ 280 bilhões. 
Hoje, Washington tem gastos com a defesa 
da ordem de quase U$ 500 bilhões, 
porquanto os europeus continuam gastando 
os mesmos U$ 180 bilhões. Seria coerente a 
efetivação – e não meros discursos inócuos, 
proferidos por chefes de Estado – de uma 
política de defesa e segurança comum, bem 
como a intensificação da etapa derradeira do 
processo de integração. 

 
Todavia, afigura-se improvável a 

relevância de uma Europa cujos esforços não 
estejam integrados aos esforços da Rússia. É 

necessário, para o retorno europeu à História, 
que o Velho Mundo insira a Rússia no 
processo de integração do continente, 
expandindo as possibilidades e a influência 
geopolítica do continente principalmente para 
a Ásia Central e o Oriente Médio. A vastidão 
dos recursos naturais – dentre os quais se 
destaca o petróleo, do qual a Rússia é o 
segundo exportador mundial, e o gás natural, 
entre outros -, o natural peso geopolítico 
russo e o próprio peso militar das duas 
dezenas de milhar de ogivas nucleares russas 
constituem importantes instrumentos para a 
Europa, bem como a abundância de recursos 
financeiros da Europa ocidental constituem 
farta fonte de investimentos em território 

russo. Outra importante medida 
macroestrutural a se tomar 
tange à flexibilização das leis de 
imigração, de maneira a 
dinamizar o processo de 
renovação do material humano e 
mão-de-obra europeus e suprir 
as lacunas resvaladas pelas 
baixíssimas taxas de natalidade. 

 
Ademais, há de se levar 

em conta o fato de que o retorno 
europeu à História é 
imprescindível também porque, 
parece, apenas ele pode salvar a 
Europa do “declínio anunciado” 
previsto pelo Institut Français de 
Relations Internationales5. 
Segundo estudo coordenado por 
Philippe Colombani, do referido 

instituto, se as tendências de baixo 
crescimento, desemprego e esgotamento da 
capacidade inventiva perdurarem, o 
crescimento médio da União Européia cairá 
para 1,1% a partir de 2020, fazendo com que 
a participação da Europa na economia 
mundial decline dos prováveis 21% de 2020 
(atualmente é de 23%) para parcos 12% em 
2050, em função da manutenção da 
influência econômica norte-americana e do 
vertiginoso crescimento da Ásia, com ênfase 
clara à China. 

 
A associação sensata de fatores tais 

como efetivação da política externa e defesa 
comum, expansão dos gastos de defesa, 
integração – já encaminhada – dos países da 

                                                 
5 BOUCHER, Eric Le. Le déclin assuré de l'Europe au 
XXIe siècle, sauf si... Le Monde, 03/05/2003 
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Europa do Leste e a – não encaminhada – 
integração russa e uma abordagem prática e 
menos kantiana da política internacional 
poderiam secundar uma nova perspectiva da 
reinserção histórica européia, sem reavivar 
anacronismos políticos como o “problema 
alemão”6 ou a aparentemente sepultada 
rivalidade franco-alemã, bem como 
divergências estratégicas relativas ao leste e 
ao sudeste europeu. A afirmação da unidade 
de propósitos na política externa comum 
geraria uma projeção externa da Europa, 
envolvendo-a nos conflitos extra-continentais 
e conferindo-lhe um rol deliberativo de 
importância fundamental. Assim, caso a 
Europa viesse a se envolver em uma outra 
grande guerra, tal conflito não seria travado 
no âmbito intra-continental, com franceses e 
alemães se digladiando e arrastando belgas e 
holandeses por tabela. Tratar-se-ia de um 
conflito em que a Europa iria se projetar 
como uma unidade, agregando seus esforços 
com o findo de combater o adversário 
externo. Para tanto, a integração russa é 
fundamental. 

 
A Europa dispõe de meios materiais 

para implementar as mudanças na política de 
defesa e encaminhar as primeiras medidas 
com vistas à integração russa. A conjugação 
ponderada entre as reformas sociais – dentre 
as quais deve se incluir a reforma 
previdenciária de algumas nações européias, 
com especial urgência à situação alemã –, 
uma disciplina econômica similar à norte-
americana e um incentivo substantivo à 
indústria bélica podem agir como um sopro 
de recuperação à economia européia. 
Precipuamente o último – o incentivo à 
indústria bélica -, que poderia gerar um 
aquecimento dinâmico na economia, bem 
como empregos e intensificação de diversos 
projetos de pesquisa. Os europeus, e 
principalmente os alemães, dispõem de 
tecnologia civil de ponta, de modo que o 
emprego militar de tais tecnologias só não é 
viabilizado por falta de vontade política e, no 
caso alemão, por restrições anacrônicas e 
infundadas que datam do término da II 
Guerra Mundial. Ao contrário dos chineses, 

                                                 
6 O “problema alemão”, expressão bastante utilizada por 
Kagan em seu ensaio Power and Weakness, é referente à 
suposta “aptidão para a guerra” de que a Alemanha seria 
dotada, configurando um problema europeu e norte-
americano. Trata-se, por óbvio, de uma afirmação 
preconceituosa e leiga, mas que é observada nas razões de 
estado e na própria raison de système do sistema 
internacional, o que é comprovado pela dependência do 
Estado-Maior alemão em relação à OTAN e pelas restrições 
ao desenvolvimento militar da Alemanha pós-1945. 

cuja tecnologia civil é inferior à militar, que 
não é propriamente avançada se comparada 
ao establishment militar norte-americano, os 
europeus dispõem de meios para erigir, a 
médio prazo, uma máquina de guerra capaz 
ao menos de ombrear a capacidade militar 
norte-americana. Para tanto, porém, far-se-
iam necessárias reformas que teriam por 
base a mudança do paradigma do papel do 
estado na sociedade européia, bem como 
cortes substanciais, abrandamento da política 
social-democrata e, reiterando, investimentos 
pesados no setor de defesa. 

 
Ao contrário do que é preconizado, 

um conflito entre a Europa e os Estados 
Unidos não é impossível. Altamente 
improvável, porém não impossível. A curto e 
médio prazos, não é passível de cogitação; 
caso se prolongue a análise a um plano de 
setenta ou oitenta anos, tendo em vista uma 
nova configuração de forças e um latente 
conflito de interesses, o enfrentamento não é 
impossível. A óbvia oposição norte-americana 
a uma Europa militarmente forte e 
estrategicamente independente dos Estados 
Unidos – vide a reação negativa dos E.U.A. 
em relação à declaração de Chirac e Schröder 
sobre a criação de uma força militar européia 
de ação rápida - , assim como a um processo 
de integração entre Europa e Rússia, seria 
objeto de análise, assim como o 
aprofundamento do distanciamento 
estratégico entre Europa e EUA e suas 
conseqüências para a relativa inoperância do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

 
Ao termo, observam-se as 

divergências entre europeus e norte-
americanos, com franceses e alemães 
reivindicando maior relevância estratégica, e 
conclui-se que tais manifestações denotam 
um desejo europeu de deixar o paraíso da 
pós-História. Ao que parece, os europeus se 
cansaram de simular influência estratégica no 
mundo pós-Guerra Fria através de um 
Conselho de Segurança arcaico e inoperante, 
em que a representação européia não conta 
com a presença permanente da maior 
potência econômica continental – a Alemanha 
– e com maior potencial de liderar uma nova 
concepção estratégica européia (embora, 
como observou Kagan, o “problema alemão” 
faça com que os europeus não saibam se 
podem confiar nos alemães e com que os 
alemães não saibam se podem confiar em si 
mesmos7.). Querem, pois, balizar o xadrez 
geopolítico global, mas, para tanto, devem 

                                                 
7 KAGAN, Robert. Power and Weakness. 
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abdicar do paraíso e descer do panteão da 
pós-História para sentir a carne metálica dos 
canhões da História. Assim, caso haja uma 
mudança nas concepções política e 
estratégica européias, poderemos, quiçá em 
trinta ou quarenta anos, tragar a nostalgia 
para a realidade e contemplar dezenas de 
milhares de estadistas, diplomatas, generais, 

banqueiros, empresários e intérpretes 
subirem os Alpes (ou descerem o Tirol) rumo 
à nova Viena, a eterna capital do Ocidente, 
para definir os novos rumos da política 
mundial. Com a triste ressalva de que não 
haverá Beethoven na Staatsoper da cidade às 
margens do Danúbio. 
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