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Editorial 
NNeeggóócciioo  ddaa  CChhiinnaa  eemm  EEvviiaann  
CCoommoo  oo  ssééccuulloo  XXXXII  aaiinnddaa  nnããoo  ccoommeeççoouu  ppaarraa  oo  GG--88  

 
 
RIO DE JANEIRO 

 

Tivemos oportunidade, nas últimas 
semanas, de testemunhar o desenrolar de 
mais uma cúpula do G-8, realizada em Evian, 
Suíça. Desta feita, mais que o sorriso amarelo 
de Jacques Chirac ao cumprimentar George 
W.Bush ou a ação dos grupos transnacionais 
de resistência à globalização, o destaque da 
conferência veio de onde menos se esperava: 
dos países não-pertencentes ao G-8, 
convidados para a conferência.  

 
O desfile da “vanguarda 

do Terceiro Mundo” foi 
capitaneado pelo presidente 
brasileiro Luiz Inácio Lula da 
Silva, responsável ainda pelo 
momento de maior apelo 
midiático de todo o evento, 
quando propôs a criação de um 
fundo (como de praxe) para 
combater a pobreza no mundo, 
cujos recursos derivariam da 
taxação do comércio de armas 
e da conversão de parte da 
dívida externa terceiro-
mundista.  

 
Se houve abundância 

de sorrisos amarelos e 
sarcásticos em Evian (com a 
notável exceção de Chirac e dos 
africanos), manchetes mundo 
afora compensaram-nos 
largamente, dando novo fôlego 
à cruzada “tudo pelo social” do 
atual governo brasileiro no 
plano internacional. Conquanto 
não se possam ainda auferir os 
dividendos de tal vitória ‘moral’, 
sem dúvida a imagem do 
governo brasileiro fortaleceu-se ainda mais 
no plano interno – deixando em segundo 
plano, ao menos por hora, as dificuldades 
domésticas crescentemente aflitivas. No 
entanto, não é meu propósito nesse artigo 
tratar novamente do atual cenário político 
brasileiro (conquanto não faltem motivos 

para tal). Devo fazer claro, 
portanto, o meu objeto de 
interesse.  

 
Enquanto os olhos do 

mundo se voltavam para um 
hipotético programa ”gun-for-
food”, não passou despercebido 
aos nossos olhos o fato de a 
China, quinta economia do 
planeta, terceira potência 
militar do globo e potencial 
concorrente direta dos Estados Unidos ao 

posto de “megapotência” do 
século XXI, ter sido relegada 
pelo G-8 ao mesmo status 
destinado a países como a 
Nigéria. O que se torna ainda 
mais patente quando se 
percebe a presença da Rússia, 
“estranha no ninho” das 
democracias enriquecidas 
ocidentais e do Japão.  

 
Mais que desdém, o 

tratamento dispensado à 
China revela o mal-disfarçado 
temor de muitos dos sócios 
democráticos do clube dos 
ricos ante a ascensão 
inexorável da ditadura de 
partido único capaz de 
ensejar um capitalismo mais 
pujante (conquanto muito 
menos sofisticado) que, 
talvez, o de todos eles 
reunidos. Por detrás dos fogos 
de artifício da economia, paira 
a sombra de uma China 
crescentemente desafiadora 
no plano militar, o que já se 
evidencia na “saia justa” que 
o governo George W.Bush 

enfrenta no estreito da Coréia.  
 
No entanto, relegar a China a papel 

de segunda categoria no plano econômico 
internacional não parece ser atitude capaz de 
produzir alguma coisa, senão um “efeito 
cascata” de reforço do antagonismo potencial 
no plano militar. Com o agravante de que, 
dentro de poucos anos, teremos a China 
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como segunda economia do globo e, 
certamente, como um de seus maiores 
mercados consumidores. Não parece ser 
razoável que decisões multilaterais no plano 
econômico prescindam, explicitamente ou 
não, da participação cada vez mais ativa da 
China. 

  
Diversas correntes teóricas das 

Relações Internacionais postularam o papel 
relevante do intercâmbio comercial e do 
multilateralismo como práticas que atenuam 
(para algumas, até mesmo capazes de 
inviabilizar, no longo prazo) os antagonismos 
potenciais ou reais entre os Estados. Mesmo 
que não haja certeza quanto a esse ponto, 
não se pode duvidar de que dar as costas à 
China será um elemento reforçador da 
rivalidade e que pouco promete quanto a 

tornar mais factível qualquer mecanismo de 
“governança” no campo da economia global.  

 
Cabe, pois, ao G-8, tomar ações com 

vias à integração chinesa o quanto antes 
possível. Se as propostas de Lula ganharam o 
mundo nas páginas dos jornais, diversos 
analistas igualmente apontaram a escassez 
de frutos práticos dos encontros do G-8 nos 
últimos anos, acenando mesmo com a 
hipótese de que estes tenham se tornado por 
demais irrelevantes. Abrindo a “porta dos 
fundos” para a China, abrimos as portas para 

referendar essa profecia nada otimista. 
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LISBOA  
 
O menos mau dos cenários 

confirmou-se. A guerra no Iraque foi curta, os 
poços de petróleo estão seguros nas mãos da 
coligação anglo-americana e o enorme esforço 
de reconstrução do país dará o seu contributo, 
em contratos e ajudas, à industria americana e 
seus aliados, onde se encontra Portugal, após a 
célebre Cimeira Atlântica. A retomada da 
economia, adiada pela ansiedade do pré-
guerra, pode seguir o seu trajecto normal. 

 
 O crescimento do PIB 

mundial será na ordem dos 3,2% 
em 2003, um ligeira aceleração 
face aos 2,9% de 2002, mas 
muito abaixo dos 4,1% de média 
dos anos 90. 

 
 As incertezas sobre a 

situação no Iraque pós-Saddam 
deixam algumas feridas abertas. 
No rescaldo da frente 
diplomática, as relações entre os 
EUA e as duas maiores 
economias da zona Euro – 
Alemanha e França – saíram 
fortemente abaladas. Um novo 
conflito, desta vez de carácter 
económico, paira no horizonte, 
onde os interesses americanos se 
confrontam com os da Europa, 
da China e da Rússia. Os EUA 
terão de convencer a ONU a 
levantar os embargos e a libertar 
o petróleo iraquiano para o 
mercado. Tarefa que não será 
fácil e passará por enormes 
concessões aos interesses 
alemães, franceses, russos e 
chineses; os últimos, que se sentam no 
Conselho de Segurança, detêm poder de vetar 
a proposta americana. 

 
 No quadro geopolítico, há ainda que 

contar com o problema da Palestina, com a 
possibilidade de ataques terroristas a alvos 
ocidentais e com a ameaça nuclear norte-
coreana. Tudo somado, factores mais do que 
suficientes para justificar o clima de incerteza 
em que vivem consumidores e empresas. 

 
 Contudo, novos desenvolvimentos 

como sejam a previsível queda do preço do crude, 

a fase do ciclo das existências 
que pode animar a capacidade 
industrial instalada, a ascensão 
no ciclo do comércio mundial, 
tanto para países 
industrializados, como mercados 
emergentes, como total mundial 
(média móvel de 3 meses, em 
DSE) levaram as principais 
organizações mundiais (FMI, 

OCDE e 
Comissão 

Europeia) a 
atingir consenso de que para 
2004 as perspectivas são as 
melhores. 
 
 Se o crescimento 
económico no primeiro semestre 
de 2003 deverá ser inferior ao de 
2002, com o aumento dos 
índices de confiança, os analistas 
rejeitam o cenário de “buraco 
negro” patrocinado pelo ciclo 
vicioso desemprego-
desconfiança-quebra da procura. 
Assim, o 2º semestre de 2003 
deverá assistir ao início da 
retoma mundial. 
 
 O crescimento da 
economia mundial, contudo, está 
longe de ser harmonioso. Na 
Europa da zona do euro e na 
U.E., a falta de dinamismo 
deverá arrastar-se, com uma 
retoma moderada apenas no 
final de 2003. Neste ano, a taxa 
média de crescimento deverá 

situar-se em apenas 1% na zona euro (1,3%  
na U.E.). As previsões indicam que apenas na 
Alemanha o PIB registará um contracção no 
segundo semestre. O comércio externo da zona 
deve acelerar para 5,4%, sendo um factor 
dinamizador da retoma económica mundial. 
Apesar da retoma do comércio mundial, os 
exportadores da zona euro deverão perder 
alguma quota de mercado, devido á apreciação 
da moeda face ao dólar. No entanto, o reforço 
do euro reduz a inflação, aumentado o 
rendimento disponível. Em 2003, espera-se a 
perda líquida de 100 mil postos de trabalho na 
zona euro, o primeiro declínio desde 1994, e 
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que a taxa de desemprego aumente para 
8,8%.Os 10 países que integrarão a U.E. em 
Maio do próximo ano virão a ter um 
crescimento superior à média europeia (num 
intervalo entre 2% e 6%), bem como a acelerar 
o processo de catch-up (em particular nos 
domínios da legislação ambiental). A posição 
cíclica da Polónia face à sincronização do seu 
ciclo económico com o alemão é o dado mais 
relevante. Na Hungria, a questão prende-se 
com o elevado défice público e, na República 
Checa, com a queda do crescimento da 
actividade económica. Na Europa do Sul, 
Bulgária e Roménia continuarão a crescer acima 
da média dos candidatos, bem como as 
economias do Báltico, estas últimas 
impulsionadas pelo investimento externo. A 
Comissão Europeia lançou recentemente a 
iniciativa Wider Europe para estreitar as suas 
relações com os vizinhos de Leste (Rússia e os 
CEI mais ocidentais). Apesar do débil ambiente 
global, o crescimento económico da Rússia tem 
sido satisfatório, muito graças à alta de preços 
da energia. A CE tem apoiado a orientação 
política governamental, para que a Rússia adira 
rapidamente à OMC e desenvolva uma 
estratégia de integração com a U.E. 
 
 Nos EUA, a recuperação hesitante 
deverá manter-se em 2003 e 2004, apoiada 
pelos estímulos do choque fiscal e pela baixa 
das taxas de juro. O ajustamento da economia 
americana será inevitável. Resta saber se será 
gradual ou abrupto. Esse ajustamento será feito 
em duas frentes; numa descida do dólar e 
numa diminuição da procura interna. O défice 
externo e o défice federal são enormes. 
Historicamente, os défices externos americanos 
sofrem ajustamento quando atingem 5% do 
PIB. Ora, as previsões apontam um défice da 
BTC equivalente a 6,1% do PIB para a 2003. 
Mesmo que houvesse poupança mundial 
disponível para cobrir as necessidades 
americanas, o défice não pode aumentar. Ele 
vai começar a diminuir e provocar uma 
desvalorização do dólar. 
 
 As perspectivas para o Japão são 
sombrias. O excesso de capacidade instalada 
continua a ser muito grande, apesar das 
existências atingirem um nível historicamente 
baixo. Os preços dos bens e serviços estão em 
queda há 4 anos, num movimento sem 
precedentes nos países industrializados em 
cerca de meio século. O sustentáculo do 
crescimento económico serão as exportações 
para o resto da Ásia, ainda que a variação do 
produto em relação a 2002 se preveja que 
cresça apenas 1%. 
 

 Também no resto da região do Pacífico, 
o crescimento dependerá da evolução dos 
mercados de exportação. Depois da entrada da 
China na OMC, as trocas inter-regionais 
aumentarão exponencialmente e as economias 
estão agora mais interdependentes. Um 
tropeção da China por causa da pneumonia 
atípica (SARS) afectará de imediato as 
perspectivas para toda a região. Contudo, os 
NIC´s, que ainda têm o seu ciclo exportador 
ajustado pelos países industrializados do 
Ocidente, notaram que uma quebra na procura 
desses mercados potencializa uma 
desaceleração na zona. Os efeitos do 
arrefecimento da economia americana não se 
fez sentir na China. O défice americano com a 
China disparou para um valor recorde de 100 
biliões de dólares, ao mesmo tempo em que o 
país ultrapassava os próprios EUA como 
primeiro destino de investimento estrangeiro no 
Mundo (52,7 biliões de dólares). No primeiro 
trimestre do ano, a economia cresceu 9,9% e o 
investimento directo estrangeiro subiu 56,7%. 
Devido aos efeitos da SARS, o crescimento 
previsto pelo FMI foi revisto em baixa (menos 
1%), face a sua previsão inicial para o 
crescimento do PIB em 2003 (7,0%). 
 
 As perspectivas para a América Latina 
mantêm-se muito incertas. Em 2001/2002, a 
região atravessou a pior crise em 20 anos. O 
PIB deverá recuperar-se moderadamente em 
2003, beneficiando-se da desvalorização de 
muitas moedas da região e do aumento das 
exportações. No Uruguai, e sobretudo na 
Venezuela (fortemente afectados pelas greves 
do sector petrolífero), 2003 será um ano de 
recessão. Na Argentina uma recuperação 
modesta faz-se sentir desde 2002, contudo o 
seu PIB ainda está 20% abaixo do seu valor de 
1998, e o desemprego continua elevado (18%). 
O Brasil é a estrela que brilha neste firmamento 
latino-americano, com o governo de Lula da 
Silva a merecer a confiança dos mercados 
internacionais. 
 

 As previsões do FMI para África têm-se 
revelado historicamente optimistas. O efeito 
conjugado da subida projectada das matérias-
primas não petrolíferas, da resolução dos 
conflitos regionais e da iniciativa para o alívio 
da dívida em muitos países, levam o FMI a 
avançar com um crescimento de 4%  em 2003 
e a apostar em nova aceleração em 2004. 
Apesar dos progressos feitos em alguns países, 
o investimento estrangeiro continua a ser 
modesto na região. As estimativas do FMI 
revelam que a taxa de retorno do capital em 
África é cerca de 1/3 mais baixa que nas outras 
regiões e que o stock de capital por trabalhador 
caiu 20% desde os anos oitenta. 
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A II Guerra do Iraque ainda 
apresenta seus vestígios entre as nações. No 
entanto, vários analistas de relações 
internacionais já apresentam conclusões 
sérias sobre seus impactos na ordem 
mundial. Por enquanto, evitam falar de uma 
Nova Ordem Mundial, uma vez que isso 
poderia remeter os mais desavisados aos 
tempos de Bush pai ou mesmo às análises 
publicadas naquela época - 
que se mostraram totalmente 
infundadas alguns anos depois. 

 
A Escola Francesa das 

Relações Internacionais nos 
ensina a buscar momentos 
fundantes para explicar os 
parâmetros do sistema 
internacional; encontrá-los é 
fundamental para que 
possamos expor com maior 
clareza as macro-tendências 
internacionais, de forma a 
potencializarmos a busca de 
nossos interesses. Entretanto, 
a ânsia por sua identificação 
pode alterar significativamente 
a concentração do analista, 
bem como viciar parte de sua 
estrutura conceitual. 

 
Desde o fim da Guerra 

Fria, o sistema internacional 
não conseguiu expressar 
claramente seus princípios 
gerais e limites. Até o 
momento, o que se sabe com 
certeza é que não encontramos 
a mesma estrutura antes encontrada, qual 
seja, as nações divididas em três grupos: 
comunistas, capitalistas e não-alinhados. 
Como apenas os dois primeiros tinham como 
membros grandes potências com poder 
nuclear e disposição para expandir sua 
concepção de mundo para as demais regiões, 
consensuou-se chamar aquela estrutura de 
bipolar. 

 
Hoje, diante da dificuldade de 

encontrarmos os novos padrões sistêmicos, 
tendemos a usar como base analítica o 
mesmo modelo metodológico daquele tempo. 
Assim, os analistas continuam a pensar em 
termos de pólos de poder. As análises 

dispersam-se numa grande gama 
de variedades, passando do 
unipolarismo absoluto da 
superpotência Estados Unidos ao 
condomínio de grandes 
potências, do unimultipolarismo 
ao multipolarismo setorial. 

 
O resultado disso tudo é 

uma grande 
quantidade de 
análises que em 
pouco ajudam a entender a 
realidade internacional 
contemporânea, seja pela total 
inutilidade de alguns conceitos 
(como é o caso do 
unimultipolarismo de 
Huntington), como pela falta 
de capacidade de articulação 
entre as diversas variáveis 
(como é o caso do 
multipolarismo setorial). 

 
Quando somamos tudo 

isso – o peso da herança 
analítica da Guerra Fira e a 
confusão “teórica” 
contemporânea –, temos por 
resultado uma certa 
desorientação intelectual. 
Desta forma, o que se vê são 
analistas buscando identificar a 
grande luz que nos ajudará a 
sair da caverna e evitar a 
confusão das sombras. 

 
Assim como qualquer 

outro grande acontecimento que tivemos 
desde o fim da Guerra Fria – I Guerra do 
Iraque,  intervenção na Bósnia, ataques do 
11 de setembro e, agora, II Guerra do Iraque 
–, o que vemos acontecer agora é a 
identificação da Nova Doutrina de Segurança 
Nacional como a idéia central que referendará 
todas as questões internacionais. 

 
Se voltarmos para as discussões que 

antecederam a II Guerra do Iraque, veremos 
apaixonados analistas colocarem-se 
favoráveis a um dos lados. Uns diziam que a 
guerra (neste caso, a intervenção) seria 
justificável na medida em que reafirmava 
alguns limites do sistema internacional, 
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eliminando o crescente e perigoso idealismo; 
de outro lado, havia os analistas que se 
colocavam contrários à guerra (neste caso, a 
invasão) que romperia com as regras e 
normas internacionais conquistadas com 
muito esforço e esmero, abrindo as portas 
para a volta do perigoso realismo. 

 
Uma vez terminada a fase de 

confronto direto entre Estados Unidos e 
Iraque, a discussão da guerra perde seu 
espaço na mídia e já não produz as 
impactantes fotos e histórias de seu começo. 
E, o que é pior, aqueles países que se 
colocaram contrários à forma de condução da 
guerra, agora já amenizaram seus discursos 
e começaram a procurar formas de também 
participar da divisão dos espólios da guerra. 

 
Esse quase desinteresse dos 

executores da política internacional pela 
pretensa cisão do sistema internacional 
ocasionada pela guerra enfraqueceu tal linha 
analítica, deixando-nos mais uma vez órfãos 
de referenciais analíticos. Assim sendo, 
buscou-se na Nova Doutrina de Segurança 
Nacional (talvez o mais importante 
acontecimento que ainda parece apresentar 
reais impactos nas relações internacionais), 
colocando o 11 de setembro novamente em 
moda. 

 
Um primeiro cuidado que devemos 

tomar com relação a isto é que tal forma 
analítica carrega em si algumas premissas 
ainda não necessariamente provadas. Entre 
elas, encontra-se a inquestionável 
centralidade dos Estados Unidos no sistema 
internacional, que determinaria uma 
estrutura altamente dependente dos 
movimentos da única superpotência. Estudos 
sobre interdependência apontam para uma 
relação em duas vias, ainda que uma delas 
encontre um movimento maior do que a 

outra. Desta forma, devemos antes nos 
perguntar qual é a real disparidade de poder 
entre as potências e, sobretudo, se essa 
disparidade é mantida graças ao esforço 
exclusivo da superpotência; ou se é baseada 
no próprio sistema internacional, ou seja, se 
foge em alguma medida ao controle direto e 
mecânico da superpotência. 

 
Outra premissa que é encontrada na 

maioria das análises é a idéia de que existe 
uma ordem no sistema internacional ou que 
pelo menos este sistema sempre tende a 
encontrar ordem. Os estudos sobre 
regionalização e globalização podem indicar o 
surgimento de um novo formato sistêmico no 
qual existirão várias ordens regionais que se 
relacionarão entre si, contudo isso não 
significa que esse relacionamento inter-
regional será padronizado nem estável. 
Talvez polaridades não sejam mais conceitos 
suficientes para analisarmos as relações 
internacionais contemporâneas, e devemos 
substituí-las por multi-ordenamento 
internacional. 

 
Uma última idéia que deve 

permanecer em nossas análises é o eterno 
questionamento sobre a escolha do momento 
fundante. Talvez não o tenhamos encontrado 
porque ele ainda não ocorreu. Por vezes, a 
vontade de ser o anunciante da “boa nova” 
faz com que declaremos na véspera do 
anúncio os impactos que dele advirão, sem 
nos ocuparmos com a necessária e honesta 
revisão das previsões. Para não confirmarmos 
erros analíticos, tendemos a confirmá-los, 
sob pena de aumentar ainda mais a atual 
confusão analítica. Certamente que todos os 
esforços intelectuais destinados a ajudar-nos 
a melhor entender o mundo em que vivemos 
são válidos e louváveis, porém, agora mais 
do que nunca, honestidade intelectual e rigor 
analítico são qualidades fundamentais.  
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UUmmaa  rreefflleexxããoo  ssoobbrree  aass  rreellaaççõõeess  
iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  eemm  tteemmppooss  ddee  ccrriissee      

 
 
 

GOIÂNIA 
 

- Mate o quanto você 
puder, filho. Se morrer, morra 
com honra, leve muitos com 
você, morra com orgulho, em 
nome da pátria, de seu país, da 
abstração jurídica compreendida 
dentro de um território. 

 
- Quantos, quantos você 

matou hoje??? 
 
- Mate! Mesmo que 

seus inimigos sejam como 
vocês, sofram dos mesmos 
desejos e angústias, tenham 
famílias e filhos, sejam 
humanos, seres da mais 
pura beleza infinita, síntese 
de todo o universo. 

 
- Vamos, onde está 

sua arma? 
 
E assim a 

humanidade se comporta, há  
séculos, edificada no 
militarismo inútil, no 
homicídio que é apenas uma 
estatística, ainda em pleno 
século XXI. Após as 
constituições liberais, após 
as grandes guerras, após a 
consolidação dos direitos 
humanos, após a carta de 
São Francisco, após a 
criação de um Conselho de 
Segurança, a barbárie volta à tona e o culto 
ao militarismo ganha destaque. Os Estados 
Unidos, o Reino Unido, a Espanha, e outros 
países auto-intitulados “aliados”, declararam 
uma guerra, sem o aval do Conselho de 
Segurança, contra a opinião pública mundial 
e contra as pessoas de todas as 
nacionalidades. 

 
     Os membros permanentes do CSNU 
são os vencedores da II Guerra Mundial, 
países com os maiores poderios bélicos, e 
entre os quais há, de maneira geral, um certo 
consenso. Os grandes, através do Conselho, 
conseguem mitigar, de uma certa forma, a 
unipolaridade da política internacional. Na 

medida em que há uma divisão interna entre 
os membros permanentes, entre as grandes 
potências mundiais, as relações 
internacionais se transformam em um campo 
minado, perigoso. Há choque de interesses, 
que não foram resolvidos dentro do âmbito 
das Nações Unidas, nem do Tratado do 
Atlântico Norte. 
 

Como a intervenção no Iraque, a 
ONU perde sua força, em todos os seus 
setores, pelo fato de que seus órgãos 
principais, Secretariado, Assembléia Geral, 

Conselho de Segurança, Conselho 
Econômico e Social, e suas 
agências especializadas, e até seu 
órgão jurisdicional, a Corte 
Internacional de Justiça, terem sua 
autoridade supra-nacional abalada.  
 

A carta de São Francisco 
(1945), convencionada logo após a 
Segunda Grande Guerra, antes da 
rendição alemã, e finalizada antes 
da capitulação japonesa, 
influenciada pelo contexto de paz e 
pela divisão dos espólios da guerra 
entre os vencedores, serviu de 
base para o a consolidação do 
Direito Internacional. A ONU, longe 
de ser um órgão acima dos Estados 
soberanos, mas um ente 
autônomo, cuja personalidade 
jurídica internacional foi outorgada 
pelos Estados, que ratificaram a 
sua Carta fundante, opera 
fortemente sob influência 
americana. Seus principais órgãos, 

a Assembléia Geral e o Conselho de 
Segurança, sediam-se em território 
americano. 

 
A demagogia americana, inspirada 

nos elevados padrões lingüísticos e 
ideológicos, serve-se da repetição maçante 
da palavra LIBERDADE (da qual faz parte 
toda a pantomima praticada por CIA e 
Pentágono), vocábulo esse que soa como 
musica clássica em nossos ouvidos, palavra 
que traduz os anseios da natureza humana, 
fincada na essência, que nos toca 
profundamente. A eficaz política externa 
americana tem sua base existencial nessa 
palavra, que, durante todo o século passado, 
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justificou as ambições imperialistas. Foram 
eles, os estadunidenses, que  livraram o 
mundo da ameaça nazista, lutaram pela 
liberdade na Coréia e no Vietnã, em Cuba, e 
agora lutam pela liberdade do povo iraquiano. 
 

Mas a luta não é pela liberdade, 
como aparenta. A luta é pela escravidão. O 
Império Romano Moderno arquitetou um 
aparato legal, ideológico, político, psicológico, 
econômico e militar capaz de transformar 
uma águia em galinha, praticando uma 
espécie de assalto ‘’legal’’. Ninguém no 
mundo tem ousado rotular os americanos de 
lacaios dominadores.  Através dessa eficaz 
rede diplomática, os Estados Unidos 
montaram uma teia de dominação, que 
perdura há quase um século. 
 

O mundo atual - que conhece a 
Convenção dos Direitos Humanos, as Nações 
Unidas, uma Corte Internacional de Justiça, 
que já passou por centenas (talvez milhares) 
de guerras, bebeu sangue, viveu o horror e o 
sofrimento -  tem no seu inconsciente coletivo 
social o desejo de paz e a convicção de que a 
guerra não é benéfica para a humanidade. 
Nós, cidadãos do sistema solar, do planeta 
azul, não mais aceitamos decisões unilaterais. 
O mundo atual não comporta tais arbítrios, e é 
neste sentimento fraternal, materializado em 
todo o mundo, que o Direito Internacional 
ganha força. 

 

Estamos em plena adolescência 
tecnológica. Vemos, hoje, como a ciência e o 
racionalismo não nos trouxeram a tão 
sonhada felicidade. Não conseguiram, sequer, 
responder perguntas das mais simples, como: 
“quem somos?”. 
 

A nova fase do capitalismo mundial é 
caracterizada pela flexibilidade de todos os 
setores psicossociais, pelos “novos’’ fatores 
de produção, pelo redesenho das políticas 
internacionais e pela tentativa de se 
transformar um ato unilateral em Direito, 
com “D” maiúsculo. Esse capitalismo, 
montado em uma nova roupagem estrutural 
de dominação, joga no lixo uma outra 
configuração sistêmica que não mais se 
coaduna com os interesses de uma única 
nação todo-poderosa; servo do capital 
bilionário de megacorporações, demonstra o 
clímax histórico que vivemos. 

 
O mundo precisa despertar para o 

espiritualismo não institucionalizado, para o 
culto à filosofia e à criatividade, para uma 
construção de uma nova ética, de uma 
verdadeira razão, que respeite a dignidade 
humana aliada à tecnologia. É nesse sentido 
que, pelas persperctivas atuais, a gradual 
consolidação do Direito Internacional se faz 
premente. O mesmo Direito Internacional 
propalado, ao longo dos tempos, pelos 
jusnaturalistas. 
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