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Editorial 
CCrrôônniiccaa  ddee  uummaa  mmoorrttee  aannuunncciiaaddaa  
VViissõõeess  ssoobbrree  oo  aalleeggaaddoo  ffiimm  ddaa  OOrrggaanniizzaaççããoo  ddaass  NNaaççõõeess  UUnniiddaass  
  

BELO HORIZONTE 

Nos dias que correm, não nos tem 
passado despercebido o debate acadêmico 
respeitante ao “novo” papel a ser jogado pela 
quase sexagenária Organização das Nações 
Unidas, o monumento erigido pelos 
vencedores da II Grande Guerra para dar 
cabo às atrocidades que se vinham 
praticando no mundo, à época de sua 
fundação, sob a inspiração de uma certa 
“realpolitik” de base guilhermina.  

 
 Em São Francisco, no ano de 1945, 

assistiu-se ao nascimento de uma 
organização que, para além das funções de 
concertação política em níveis 
jamais outrora atingidos por 
qualquer outra instituição 
internacional, buscava refrear 
ânimos beligerantes e 
constantes abusos de direitos 
humanos, avocando a si a 
tarefa de geração da ordem e 
da segurança internacionais. 
Daquele momento em diante, 
ordem e segurança se 
tornariam, portanto, les mots 
d’ordre da diplomacia 
internacional, vindo a ser 
declamadas, em verso (no texto 
preambular) e prosa (artigos), 
na famosa Carta de São 
Francisco (1945). Note-se, 
contudo, que: ordem, as mais 
das vezes, é percebida e 
entendida, nesse contexto, 
como a preservação do status 
quo. O encastelamento dos 
“cinco grandes” (Estados 
Unidos, Reino Unido, França, URSS e 
República Popular da China) no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, poderosa 
estrutura deliberativa a serviço de potências 
conservadoras, é exemplar a esse respeito; 
segurança, por seu turno, é interpretada 
como o conjunto de reais ameaças à 
continuidade, ao longo dos tempos, de tal 
ordem. O menosprezo por inúmeros conflitos 
étnicos, tribais e religiosos, especialmente em 
África e Ásia, denunciam a pouca propensão 
da ONU de se engajar verdadeiramente nos 
conflitos que não sejam, do ponto de vista 
político e geopolítico, cruciais aos interesses 

do condomínio das potências. 
Ou, nos termos muitos comuns 
no início dos anos 1990, 
denotam a preferência da ONU 
por se envolver nas “white-
man’s wars”, em detrimento de 
outros conflitos, igualmente 
sangrentos, ao redor do globo.  

 
É desse ponto que 

pretendemos dar a largada ao 
presente editorial, buscando 
entender como e porquê a ONU 
se encontra, hoje, sob a mira 
feroz dos profetas de seu apocalipse.  
 

O fim da ONU? 
 
 Em artigo contundente, 
publicado há cerca de dois meses 
pela revista Foreign Affairs, o Prof. 
Michael Glennon, da Universidade 
de Tufts, propõe, diante da 
ineficácia da ONU em impedir uma 
ação militar da coalizão liderada 
pelos EUA no Iraque, que estaria 
sendo dada a última demonstração 
cabal de que a organização 
internacional de vocação universal 
não mais se prestava às tarefas de 
que estivera, por várias décadas, 
incumbida. A ONU, segundo 
Glennon, provou-se inepta ao 
exercício de suas responsabilidades. 
 
 Os argumentos de Glennon 
assentam-se nas seguintes bases: 
(a) a ascensão da unipolaridade dos 
Estados Unidos, e não a II Guerra 
do Iraque, motivou a perda de 

credibilidade do Conselho. As causas da 
ineficácia onusiana são, assim, sistêmicas; 
(b) o recorrente desrespeito dos países-
membros da ONU às suas provisões 
demonstra que tais países nunca realmente 
pretenderam as restrições ao uso da força no 
plano internacional como algo vinculante, vez 
que os custos de violação às leis nunca foram 
maiores que os custos de cumprimento 
dessas mesmas leis; (c) na busca pelo poder, 
Estados valem-se das ferramentas 
institucionais que estão à sua disposição. 
Assim, o autor aponta que tanto Estados 
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Unidos e Reino Unido, em um pólo, como 
Rússia, França e Alemanha, noutro, 
objetivavam, cada qual a seu modo, a 
chamada “defesa do interesse nacional” no 
trato da questão do Iraque. Não se observou, 
em nenhum momento, o interesse próprio da 
instituição; (d) se houve algum resquício de 
legitimidade multilateral no caso do Iraque 
(Resolução 1441 do CSNU), ele proveio da 
ameaça de ação de alguns países 
(nomeadamente, EUA e Reino Unido), 
independentemente do encaminhamento que 
o Conselho pudesse ou quisesse dar à 
querela. Logo, foi uma ameaça ilegítima que 
levou ao exercício multilateral legítimo, 
segundo o autor; (e) e, por fim, há poucos 
incentivos para uma potência hegemônica, 
como o são os Estados Unidos, agir em 
conformidade com a lei internacional. A 
justificativa dos Federalistas, qual seja, a de 
que a potência hegemônica de hoje poderá 
ser o país fraco de amanhã, não parece 
seduzir um Estado que, para muitos, afigura-
se como o Império moderno. Quem guarda o 
guardião? Não há de ser a ONU, diz Glennon. 
 
 Em arremate, Michael Glennon extrai 
três lições, a serem levadas em conta pelos 
gestores da política internacional, quando da 
edificação de um novo experimento de 
interlocução multilateral de vocação 
universal, que privilegie o Direito 
Internacional e as deliberações internacionais 
colegiadas (perceber, neste ponto, que 
Glennon já assume que a ONU está acabada).  
São elas:  
 

(1) A lei, normalmente, influencia uma 
conduta. Mas não é determinante 
autônoma, não é fonte de todo o 
comportamento dos Estados. Há, 
desde logo, forças maiores que 
moldam a atuação desses entes. 
Disparidades de poder, choques 
culturais e diferentes visões quanto 
ao recurso à força, por exemplo. 
Como observado por Glennon, a 
paralisia do Conselho não é, no 
limite, um problema legal. Suas 
distorções jurídicas, altamente 
debilitantes, são apenas efeitos, não 
causas. Há que se jogar por terra a 
pretensão jusnaturalista de que 
Estados, no Sistema Internacional, 
curvam-se a princípios e regras. 
Antes de mais nada, Estados são 
voluntaristas, adverte o autor;  

(2) O substrato moralista da Organização 
das Nações Unidos deve ser 

descartado. A chegada ao consenso 
será acelerada e facilitada se Estados 
abandonarem a retórica do “certo” e 
do “errado” e focalizarem suas ações 
pragmaticamente, no alívio de 
necessidades e sofrimentos das 
pessoas humanas. De resto, as 
forças que trouxeram abaixo o 
Conselho de Segurança não vão se 
dissipar de uma hora para outra; 

(3) Não se pode esperar que as 
instituições, por conta própria, 
corrijam as distorções que estão 
incrustadas em suas próprias 
estruturas. Mudanças devem partir 
dos Estados líderes, verdadeiras 
células-mãe dos tecidos institucionais 
internacionais.  

 
 
O renascimento da ONU? 
  
 Igualmente forte foi a reação da 
Academia aos escritos de Glennon. Ao 
fatalismo do Prof. da Universidade de Tufts, 
contrapuseram-se pontos igualmente bem 
articulados e certamente mais otimistas 
quanto ao futuro da Organização das Nações 
Unidas. 
 
 A Prof.ª Anne-Marie Slaughter, 
decano em Princeton,  apresenta visão 
discordante de Glennon a respeito de várias 
passagens de seu artigo, ao que se pôde 
conferir em dois textos, de sua lavra, 
publicados recentemente. Em resposta ao 
artigo de Glennon (vez que foi citada, 
nominalmente, pelo colega), na mesma 
Foreign Affairs, Slaughter faz os seguintes 
comentários: (a) citando excertos do Senador 
Vandenberg e da revista Time, ambos 
remetentes a 1945, Slaughter põe em cheque 
a versão de Glennon, que confere à ONU a 
condição de “triunfo do legalismo”. De fato, 
pelo que se depreende dos excertos, a ONU 
foi pensada, desde a sua gênese, para um 
“mundo de poder”, não resvalando em 
idealismos ou legalismos exagerados; (b) A 
professora de Princeton refuta a tese de que 
a proeminência estadunidense teria relegado 
a ONU ao ostracismo. Citando Joseph Nye Jr., 
ela rememora os conceitos de soft power e 
hard power e sustenta que sempre interessou 
aos Estados Unidos a submissão, em algum 
grau, ao poder das instituições do Sistema 
Internacional. Em outras palavras, os EUA 
são um potência do status quo, não um 
potência revisionista. As OI’s tendem a 
facilitar a difusão do seu poder; (c) Slaughter 
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analisa que a violação às leis, em qualquer 
sistema, doméstico ou internacional, não leva 
as leis ao desaparecimento. Todos nós, de 
resto, vivemos em regime de “cumprimento 
imperfeito” da lei. Com os Estados, não é 
diferente; (d) por último, Anne-Marie 
Slaughter entende que a moral, rechaçada 
por Glennon, tem papel do maior relevo na 
política internacional de hoje, manifestando-
se nos povos, na cultura, na religião e, até 
mesmo, na lei.  
 
 Slaughter conclui o seu ensaio-
resposta com a seguinte provocação: 
considerando-se os quase dois anos 
decorridos do 11 de Setembro, durante os 
quais testemunharam-se a quitação das 
dívidas estadunidenses junto à ONU, as 
resoluções do CSNU condenando em 
unanimidade o terrorismo, a convergência 
quanto aos passos da reconstrução afegã, os 
ultimatos para o desarmamento do Iraque, a 
atenção com que investidores, por todo o 
mundo, acompanharam cada passo do 
Conselho a respeito do Iraque, o trabalho da 
ONU por intermédio de um sem-número de 
agências especializadas etc.,  seria 
absolutamente temerário sentenciar-se o fim 
da ONU. Em outro texto, publicado na última 
edição da revista Foreign Policy, Anne-Marie 
Slaughter mantém-se coerente com essa 
visão, indo um pouco além e propondo que, 
para os fins de manutenção da ordem e da 
segurança internacionais, o Conselho de 
Segurança deveria, inclusive, julgar os 
próprios líderes tirânicos, diretamente, e não 
mais os seus países de origem. Slaughter 
acrescenta que o problema do CSNU não está 
em sua estrutura, mas no uso indevido que 
seus membros têm dele feito.  
 
 Ao sustentar tais posições, a Prof.ª 
Anne-Marie Slaughter (ao contrário do que o 
seu sobrenome poderia insinuar!) posta-se 
em rota de colisão com os pregadores do 
apocalipse onusiano, dizendo um sonoro não 
à morte da instituição, como vislumbrou 
Glennon.  
 
O ovo ou a galinha? 
 
 Fora da órbita desse debate 
polarizado, que sintetizamos acima, 
encontra-se a obra “The United Nations and 
Changing World Politics”, de tríplice autoria 
(Weiss, Forsythe e Coate). O livro traz, em 
seu texto introdutório, alguns 
esclarecimentos a respeito de conceitos e 
definições que serão empregados no curso da 

narrativa. Ponto interessante é a dicotomia 
proposta (na verdade, uma falsa dicotomia) 
entre ONU Moldura e ONU Ator1.  
 
 Ainda que o texto preambular da 
Carta da ONU, inicialmente, invoque “we the 
peoples”, não é de mais lembrar que os 
membros legais do sistema ONU são Estados. 
Portanto, uma organização 
intergovernamental. Mas essa mesma 
Organização das Nações Unidas, para além 
dos Estados que a integram, conforma, 
também, um amplo e complexo sistema de 
formulação de políticas e de administração 
pública, dentro do qual decisões são tomadas 
por indivíduos não instruídos por seus 
Estados de origem.  Nesse contexto mais 
amplo, até as organizações não-
governamentais tornam-se ativas – e, 
algumas vezes, influentes.  
 
 Assim, os autores entendem ONU 
Moldura como a estrutura legal 
intergovernamental dentro de cujo seio os 
Estados – e apenas eles – são aptos, nos 
termos do Direito Internacional, à deliberação 
internacional, de caráter recomendatório 
(Assembléia Geral e Conselho Econômico e 
Social) ou mandatório (Conselho de 
Segurança). A ONU, dessa forma, estaria 
resumida a uma arena para o contato político 
entre os Estados-membros, ainda que ONGs 
e demais atores não-estatais detivessem 
algum nível (limitado pelos próprios Estados) 
de atividade dentro de tal sistema. 
 
 Por outro lado, os autores de “The 
United Nations...” recobram a atenção dos 
estudiosos para a existência de uma outra 
esfera de análise, a ONU Ator. Tal abstração 
refere-se à ONU como corpo relativamente 
imune às pressões políticas, ao seu pessoal 
técnico e político não comprometido com 
Estados de origem e ao conjunto de 
competências de que estão investidos os seus 
quadros, independentemente de resoluções 
ou pactos onusianos, para o desempenho de 
atribuições internacionais. A ONU Ator 
exercita seus músculos sob delegação 
expressa dos Estados, via Carta de São 
Francisco e outros textos legais dela 
derivados.  
 
 Quando se diz, por exemplo, que a 
“ONU falhou em tratar a questão do Iraque”, 
quer-se dizer, em outras palavras, que 

                                                 
1 Tradução livre do inglês das expressões “UN as a 
Framework” e “UN as an Actor”. 
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Estados não conseguiram se entender quanto 
a que tratamento destinar à questão. 
Contudo, tais Estados podem – e devem – ter 
sido influenciados, em seus posicionamentos, 
pelo trabalho (relativamente independente, a 
nosso ver) do Secretário-Geral ou dos 
inspetores de armas Hans Blix e Mohammed 
El-Bharadei. ONU Moldura e ONU Ator se 
complementam. 
 
 A visão, embora elucidativa sob 
muitos aspectos, peca por não integrar 
devidamente as esferas Moldura e Ator, 
prevendo pequeno grau de comunicabilidade 
entre as duas dimensões e furtando-se a 
responder uma questão delicada, mas 
central: afinal, quem comanda, “moldura” ou 
“ator”? 
 
Por um novo entendimento 
 
 Parece ponto pacífico a compreensão 
de que a ONU Ator deriva da ONU Moldura. A 
nossa visão a respeito da controvérsia é clara 
e direta. Guiados pelo Direito Internacional, 
deduzimos que Estados são os únicos entes 
capazes de edificar uma Organização 
Internacional, a qual, somente a partir do 
marco legal fundacional (tratado 
internacional), ganha dinâmica e orientação 
próprias; logo, os quadros funcionais de uma 
OI provêm da convergência de vontades dos 
Estados de constituírem tal OI. Primeiro a 
moldura, depois o quadro. Numa visão mais 
realista, a vontade dos Estados é a fonte 
última (e elemento limitante) da 
personalidade jurídica internacional da ONU, 
seja Moldura, seja Ator. Eis, por exemplo, o 
entendimento do Juiz da Corte Internacional 
de Justiça, Prof. Franscisco Rezek. 
 
 Analisando politicamente a questão, 
posicionamo-nos da seguinte forma: mesmo 
quando a ONU Ator exerce suas funções, ela 
o faz senão por delegação da “estrutura” 
onusiana. A dinâmica governante e 
mantenedora dessa estrutura continua a 
ser a resultante do intercurso e da 
interlocução dos Estados. Logo, a ONU 
Ator é delegação da ONU Moldura, que é, por 
sua vez, delegação dos Estados-nação. Os 
Estados, em última análise, determinam os 
rumos da ONU Ator, ainda que essa possa 
exercer, per se, algum tipo de influência ou 
poder residual na âmbito internacional.  
 
 Percebamos: mesmo quando a ONU 
“atua” (ONU Ator), ela é “moldura” (ONU 
Moldura). Por conseguinte, mesmo quando 

temos um especialista onusiano agindo no 
processo de reconstrução nacional timorense, 
ou quando nos referimos ao Secretário-Geral, 
agindo “de ofício”, permanece irrefutável a 
premissa de que eles somente “atuam” por 
deliberação de uma estrutura, estrutura essa 
regida, como dissemos acima, pela resultante 
do intercurso e da interlocução de Estados-
membros da ONU. 
 
  É equivocada, contudo, a nosso ver, 
a lógica de conjuntos, segundo a qual a ONU 
Moldura estaria traduzida pelo conjunto-união 
das várias unidades nacionais.  A soma das 
partes não é igual ao todo!  As múltiplas 
combinações possíveis no âmbito da 
estrutura onusiana são responsáveis por 
forjar um modus operandi onusiano. A ONU, 
compreendida como espaço de interlocução e 
intercurso dos Estados, dotada de orientação 
e dinâmica próprias, englobadora das esferas 
ONU Ator e ONU Moldura, mas não limitada a 
elas, é, portanto, o “ator” internacional 
(segundo o jargão das Relações 
Internacionais, o agente autônomo que 
influencia e é influenciado na seara 
internacional) a ser considerado. 
 
 Esse ator, inclusivo das categorias de 
ONU Moldura e ONU Ator, mas não restrito a 
tal dicotomia aparente, é responsável por 
articular os vários interesses nacionais, 
convergentes e divergentes, em intercurso, e 
estabelecer, quando possível for, balizas de 
legalidade e de legitimidade para o jogo das 
nações.  
 
 No episódio da II Guerra do Golfo 
Pérsico, tornou-se explícito que, muito 
embora tenham sido determinadas, pela 
comunidade internacional, tais referências de 
legalidade e de legitimidade, alguns Estados 
optaram por desviar-se dos procedimentos 
preconizados pelo Direito Internacional e 
praticados pela ONU, atuando à margem do 
sistema.  Destarte, em vez de anunciarmos a 
morte da ONU, não soaria absurdo 
anotarmos, na contramão, que nunca antes 
essa organização internacional dispôs de 
tamanha integridade ética, coerência na 
defesa de seus princípios edificantes e 
autonomia política, não se tombando, como 
ocorrera no passado, aos desígnios da 
potência dominante. Talvez, Slaughter 
estivesse certa, quando argumentou que “the 
United Nations speaks for the international 
community, and, when it speaks in unison, it 
projects moral authority that no individual 
government can match. The problem is that 
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the power of the United Nations has not been 
properly applied”. O Conselho de Segurança 
das Nações Unidas aumentou a níveis 
estratosféricos os custos do unilateralismo, e 
isso é tudo o que ele pode fazer quando as 
grandes potências discordam em relação a 
um tópico. 
 
 Sem ilusões idealistas, purismos 
legalistas ou planificações grosseiras, que 
desconsideram o papel político da ONU nos 
momentos em que a organização “falha” 
como “árbitro” das relações internacionais 
(mesmo porque a ONU nunca, de fato, 
pretendeu bancar o “árbitro”, não havendo, 
portanto, “falha” de sua parte), entendemos 
que o CSNU representa, hoje, um 
compromisso político de se articularem os 

interesses concorrentes das grandes 
potências. “Não havia, na Carta de São 
Francisco, a expectativa de que a 
contribuição do Conselho de Segurança da 
ONU para [a manutenção de] a ordem fosse a 
de regular as aventuras externas de seus 
membros permanentes” – comenta Ian Hurd, 
Prof. da Northwestern University. “Sem a 
proteção do veto, eles [P-5] nunca teriam 
concordado com a existência da ONU”. Hurd 
sentecia, ao fim: “o compromisso primordial 
do Conselho não era o de proteger os 
pequenos Estados, mas o de evitar a guerra 
entre as grandes potências. Nesse quesito, 
ele tem se saído bastante bem”. 
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DDééccaaddaass  vveerrmmeellhhaass    
aa  ddiiffiiccuullddaaddee  ddoo  ccoommbbaattee  aaoo  CCrriimmee  OOrrggaanniizzaaddoo  nnoo  BBrraassiill  
 
 
BELO HORIZONTE 
 
 

Um breve olhar sobre 
os temas que povoam as 
pautas de discussão das 
autoridades nacionais mostra 
que não é só o combate à 
fome que se tornou prioridade 
na agenda do governo Lula. O 
crime organizado é um dos 
assuntos que, desde o início da 
década de 1990, 

mantém 
constantemente 

as instâncias 
responsáveis com suas testas 
franzidas e um ponto de 
interrogação eminente: como 
combater a criminalidade interna 
e toda a rede que dela se deriva? 
A iminência de uma guerra civil 
decorrente do narcotráfico e de 
uma população cada vez mais 
alarmada e atemorizada projeta 
o crime organizado a um 
patamar de urgência jamais visto 
no Brasil. 
 
 O caráter mais que 
urgente da busca de soluções ou 
apaziguamento para o crime 
organizado no Brasil é justificado 
por duas razões básicas: em 
primeiro lugar, o crescimento 
assustador das redes da 
marginalidade nas últimas 
décadas, não só em termos 
qualitativos, no sentido da 
aquisição de novas armas e 
novas tecnologias para o 
confronto direto com o Estado, bem como 
quantitativamente. Hoje, grande parte dos 
focos de pobreza de cidades de grande e 
médio portes é contaminada por sólidas 
estruturas criminais, baseadas principalmente 
no narcotráfico. A cada metrópole brasileira 
foi dado o direito a ter seu próprio “Comando 
Vermelho”, numa metonímia ao poder 
destrutivo do crime organizado no Brasil. Em 
segundo lugar, há o estigma da impotência 
dos Estados no trato do crime organizado, 
não só o brasileiro, como o italiano, o 
colombiano ou o estadunidense.  

 
Valendo-se de algumas premissas da 

teoria construtivista, este artigo pretende, 
portanto, analisar algumas das características 
do crime organizado que o tornam 
especialmente forte e penoso de ser 
combatido, utilizando como estudo de caso 
uma das maiores e mais antigas facções 
criminais brasileiras, o “Comando Vermelho”. 

 
OO  ccoonnssttrruuttiivviissmmoo::  
ppaannoorraammaa  ggeerraall  
 

A preocupação com 
a construção social da 
política mundial é a principal 
característica dos teóricos 
críticos de segunda geração 
em Relações Internacionais, 
comumente denominados 
“construtivistas”. A teoria 
construtivista, baseada no 
que chamamos de 
cognitivismo forte, é pautada 
em três premissas 
ontológicas2 básicas. 
Primeiramente, o 
construtivismo contempla a 
primazia das estruturas 
normativas, derivada das 
idéias e entendimentos 
coletivos, em detrimento das 
estruturas materiais. 
Conforme colocado por 
Wendt, “recursos materiais 
somente adquirem sentido 
para a ação humana através 
da estrutura de 

conhecimento compartilhado em que eles 
estão imersos” (WENDT apud REUS-SMIT, 
1996, p. 8). 

 
Há uma segunda premissa, defendida 

pelos construtivistas, que entende que as 
identidades constituem os interesses e as 
ações do ator. As identidades são variáveis 
essenciais para que uma série de fenômenos 

                                                 
2 A ontologia é a parte da filosofia que trata do ser enquanto 
ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza 
comum que é inerente a todos e a cada um dos seres. 
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internacionais sejam explicados, e se 
constituem a partir do entendimento do ator 
com relação à situação em que ele se insere. 
De acordo com Alexander Wendt, identidades 
são “esquemas cognitivos que permitem aos 
atores determinar ‘quem sou eu/quem somos 
nós’ numa situação, bem como posições 
numa estrutura de papéis sociais composta 
por expectativas e entendimentos 
compartilhados” (WENDT apud HASENCLEVER 
et al., 1997, p. 189). 

 
A terceira asserção-chave da teoria 

afirma que estruturas e agentes são 
mutuamente constituídos. Eles formam uma 
relação dialética: enquanto as estruturas 
normativas e epistêmicas definem a 
identidade do ator individual e padrões 
específicos de ação, estas somente existem 
em decorrência de um conhecimento 
compartilhado e de práticas sociais realizadas 
pelos próprios atores. 

 
Uma abordagem construtivista, 

portanto, mostra-se cabível para que 
possamos compreender algumas práticas 
específicas diretamente relacionadas ao crime 
organizado. Os entendimentos coletivos são o 
princípio da construção de uma identidade 
criminosa, uma vez que, para Adler, eles “dão 
às pessoas razões pelas quais as coisas são 
como são e indicações de como elas devem 
usar suas habilidades materiais e seu poder” 
(ADLER, 1999, p. 206). No caso das 
estruturas criminais, a convergência de 
sentido dado ao mundo material é focada, 
conforme já abordado anteriormente, na 
maximização do poder. 

 
OO  CCoommaannddoo  VVeerrmmeellhhoo::  oorriiggeennss,,  pprrááttiiccaass  
ssoocciiaaiiss  ee  oo  eemmbbaattee  ccoomm  oo  EEssttaaddoo  

 
Quando foi criado, o CV [Comando 
Vermelho] não era uma organização, 
mas um comportamento contra as 
arbitrariedades do sistema.” – William 
da Silva Lima, o “Professor”, um dos 
fundadores do Comando Vermelho3 

 
A origem do Comando Vermelho 

encontra-se, literalmente, na prisão: em fins 
da década de 1970, a partir do convívio entre 
detentos comuns e militantes de facções 
armadas contrárias ao regime militar, surgia, 

                                                 
3 A citação de William da Silva Lima foi retirada da 
reportagem “O profeta do Crime Organizado”, do Jornal da 
Tarde do Estado de São Paulo. Disponível em 
http://www.jt.estadao.com.br/editorias/2002/06/30/ger021.ht
ml. 

no presídio Cândido Mendes (RJ), a chamada 
Falange Vermelha. William da Silva Lima, 
peça-chave na formação daquela facção que 
mesclava socialismo, criminalidade e justiça 
social, atribui o surgimento da “identidade 
vermelha” à criação de “um grupo afetivo, 
que se uniu para não ser massacrado pelo 
sistema”4. Valendo-se do lema “Paz, Justiça e 
Liberdade”, e aproveitando a entrada do 
Brasil na rota da cocaína, naquela virada de 
década, a Falange em pouco tempo 
institucionalizou-se e tornou-se o Comando 
Vermelho, a maior organização criminal 
brasileira. O CV, forma como é geralmente 
tratado, consternou não somente as 
autoridades cariocas, em um primeiro 
momento, como também o governo 
brasileiro, após a estruturação da rede 
criminal assentada no aumento da 
importância do tráfico de drogas no contexto 
nacional. 

 
Susan Strange coloca uma 

interessante explanação para o 
recrudescimento do crime organizado, válida 
para o âmbito brasileiro, que é o papel do 
Estado nas relações de legalidade das 
práticas criminais5. A repressão estatal ao uso 
das drogas explica, em grande medida, a 
lucratividade do tráfico e a possibilidade do 
monopólio realizado pelos “cartéis do tráfico”. 
Tais entidades passam a realizar uma função 
paradoxal: ao mesmo tempo que atuam 
contra o Estado, espelham-se nele para 
configurar sua estrutura atual, de acordo com 
a qual “a sobrevivência da organização 
precede à maximização dos lucros”6. 

 
Os organismos criminais 

contemporâneos operam, de fato, 
verdadeiros empreendimentos econômicos. 
Práticas como seqüestro, extorsão e lavagem 
de dinheiro são mecanismos auxiliares do 
tráfico de drogas, carro-chefe da obtenção do 
máximo ganho material possível. Tais 
organismos somente são capazes de gerar 
lucratividade via ilegalidade, entretanto, caso 
possuam uma estrutura sólida o suficiente 
para desafiar o Estado, prevenindo sua ação 
efetiva no desmantelamento dos mesmos. O 
primeiro passo foi angariar apoio da classe 
excluída do processo político nacional. William 
Lima, ao contrapor o sucesso do narcotráfico 

                                                 
4 Citação extraída da reportagem mencionada acima. 
5 STRANGE, Susan. “Organised crime: the máfias” (in 
collaboration with Letizia Paoli). In: STRANGE, Susan. The 
Retreat of the State. London: Cambridge University Press, 
1996. 
6 Ibid, p. 110. 
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no Brasil com o fracasso do movimento 
guerrilheiro durante o regime militar, coloca: 

 
Conseguimos aquilo que a guerrilha 
não conseguiu: o apoio da população 
carente. Vou aos morros e vejo 
crianças com disposição, fumando e 
vendendo baseado. Futuramente, elas 
serão três milhões de adolescentes que 
matarão vocês - a polícia - nas 
esquinas. Já pensou o que serão três 
milhões de adolescentes e dez milhões 
de desempregados em armas?7 

 
A medida subseqüente foi dispor os 

atores criminais em uma estrutura 
minimamente hierarquizada e coerente. De 
acordo com Simone Bastos, esposa do 
“Professor”, “há um mercado de trabalho 
[dentro do “morro”, termo que generaliza o 
ambiente do narcotráfico] muito bem 
delineado”. Dentro da instituição criminal, um 
recém-chegado passa por vários degraus, 
que vão desde o fogueteiro (aquele que solta 
foguetes ou pipas para alertar a chegada da 
polícia) ao soldado (defende a organização de 
ameaças externas, como os policiais ou 
facções rivais), para chegar, finalmente, no 
cargo máximo do crime dentro dos morros, 
que é o gerente de boca. “Dessa forma”, 
Simone prossegue, “a marginalização social 
leva rapidamente à marginalização 
criminosa”8. Há também uma série de normas 
específicas que regem a convivência nos 
ambientes do narcotráfico, como a “lei do 
silêncio”, semelhante àquela da Máfia 
Siciliana, que dificulta a penetração do Estado 
e impede uma maior compreensão do modus 
operandi da instituição criminal. Legitimidade 
local do uso da força, respaldo voluntário ou 
imposto de grande parte da população dos 
morros, hierarquização e leis próprias são 
ingredientes que projetam entidades 
criminais como o Comando Vermelho, que 
hoje domina 70% do tráfico no Rio de 
Janeiro, como reais desafiadores da 
autoridade do Estado. Esse tipo de 
estruturação garante a sobrevivência da 
organização em si, abrindo caminho para a 
geração de lucro, que por sua vez reforça o 
poder político-econômico do crime 

                                                 
7 Citação retirada da reportagem “Facções Criminosas”, de 
Adriana Bittencourt, para a seção especial A Guerra do 
Tráfico, no site do JB Online: 
http://jbonline.terra.com.br/destaques/guerra_trafico/faccoes_
criminosas.html 
8 Citação retirada do artigo “A diplomata marginal explica o 
‘crime organizado’ no Brasil”, de Adriana Veloso, disponível 
em The Narco News Bulletin: 
http://www.narconews.com/Issue29/artigo727.html 

organizado, seu alcance e legitimidade, e 
assim por diante em um círculo vicioso. 

 
Entendendo o crime organizado 

brasileiro, grosso modo, como detentor de 
uma estrutura consolidada, certo tipo de 
hierarquização de postos, divisão de trabalho 
e normas específicas, não é exagero 
considerarmos instâncias como o Comando 
Vermelho instituições no sentido 
construtivista do termo. Para o 
construtivismo, a institucionalização é dada 
por meio da consolidação de práticas sociais, 
derivadas de expressões coletivas. A 
configuração institucional coloca-se, portanto, 
como instância máxima da materialização de 
valores compartilhados, retomando a idéia 
weberiana de Verstehen, ou interpretação, 
cuja implicação é o conhecimento coletivo 
que permanece para além dos atores sociais 
individualmente, enraizando-se em práticas e 
rotinas sociais. De acordo com Emanuel 
Adler, “os significados intersubjetivos têm 
atributos estruturais que não apenas limitam 
ou capacitam atores. Eles definem também 
sua realidade social”9. No caso particular da 
facção analisada, há uma influência não só 
dos delitos decorrentes da necessidade de se 
auto-gerir em um ambiente socialmente 
hostil, quando pensamos na miséria a que 
uma parte considerável da população é 
submetida, como também da luta contra a 
repressão militar, de ideais chamados 
comumente de “revolucionários” e da própria 
necessidade de sobrevivência, aludindo à 
idéia de Strange mencionada acima. 

 
A construção da identidade 

criminosa, neste caso específico, está 
intimamente ligada a um background social. 
Neste momento, faz-se oportuno retomar o 
conceito de identidade à luz da teoria 
construtivista. A pobreza e a exclusão social 
das favelas e a possibilidade de lucro fácil 
através das drogas proporcionou, 
naturalmente, um ambiente de sentidos 
coletivos e moldou, assim, a identidade dos 
atores inseridos em sua estrutura. William 
Lima relaciona à coletividade dos sentidos a 
idéia de falta de alternativas e perspectivas 
para o futuro, uma mazela social que não é 
novidade no Brasil. Em seu livro 
“Quatrocentos contra Um: uma História do 
Comando Vermelho”, ele prevê, ainda em 
1991, uma forma de guerra civil que eclodiu 
há pouco tempo no Rio de Janeiro. Para ele, o 

                                                 
9 ADLER, Emanuel. “O construtivismo no estudo das 
relações internacionais”. In: Lua Nova. Revista de Cultura 
e Política. São Paulo: CEDEC, 1999, n. 47, p. 212. 
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embate entre Estado e população, por meio 
do crime organizado, é inexorável, 
independente do regime político que vigore. 
 
PPoossssiibbiilliiddaaddeess  
 
 O construtivismo, entretanto, não 
assume que as identidades sejam imutáveis, 
estáticas. Elas dependem de um contexto 
social, histórico, cultural e político, passível 
de mudança com o passar do tempo, e tanto 
mais estáveis quanto estáveis forem as 
estruturas intersubjetivas que as originaram. 
Assumindo que a o crime organizado 
brasileiro chegou, em pouco mais de vinte 
anos, a um patamar elevado de poder 
regional e capacidade de barganha com o 
Estado, mantendo-se estruturado e 
apresentando-se como uma real ameaça à 
estabilidade nacional, como combater, então, 
essa “hidra”, cujo poder parece recrudescer a 
cada ação estatal? 
 
 Primeiramente, parece mister que 
haja medidas para minar o financiamento do 
tráfico, ou seja, o consumo doméstico de 
drogas. Isso já está sendo feito, em alguma 
escala, através de propagandas educativas 
que já são utilizadas desde os primórdios do 
governo Fernando Henrique Cardoso. Ainda 
não se obtiveram resultados concretos 
quanto à alusão explícita do usuário de 
narcóticos como financiador principal do 
crime organizado, mas esta parece ser uma 
saída educativa minimamente viável para que 
o nível de consumo de drogas caia ou, pelo 
menos, mantenha-se estável. Há uma série 
de críticas no que tange a essa abordagem, 
que classificam tais medidas como paliativas 
ou até mesmo perigosas, uma vez que 
mudam o foco de ação do traficante para o 
usuário e transferem a culpa para o 
dependente químico, esquecendo-se dos 
principais atores do crime organizado. Tais 
medidas e críticas não serão desenvolvidas 
no presente artigo, para que o objetivo 
primário do ensaio não se perca. 
 
 Em segundo lugar, muito se diz 
sobre a ineficácia da atual política de drogas 
brasileira. Retomando um argumento de 
Susan Strange, a “lucratividade é sempre 
aumentada quando o comércio em algum 
bem ou serviço é declarado ilegal”10. Com 
vistas ao combate efetivo ao lucro gerado 
pelo tráfico de drogas, sustentáculo material 
da estrutura do crime organizado, é 
importante que haja uma discussão 

                                                 
10 STRANGE, p. 114. 

aprofundada sobre os custos e benefícios da 
legalização das drogas em circunstâncias 
específicas. Al Giordano, em seu artigo “Uma 
Política de Drogas a partir da Base”, coloca 
que “Lula assinou uma carta há alguns anos 
que afirmava que ‘a proibição de drogas 
causa mais danos que as próprias drogas’”11. 
A opinião pública já entende que a política de 
drogas vigente precisa ser substituída, e 
agora espera que o governo, na pessoa de 
Lula, cumpra com ideais selados 
anteriormente na tentativa de minorar, de 
alguma maneira, o poder das instituições 
criminais ligadas ao narcotráfico no Brasil. 
 
 Há também a possibilidade de se 
investir no confronto direto ao crime 
organizado, seja por meio do aumento do 
contingente policial destinado 
especificamente a combater focos do 
narcotráfico nas grandes cidades, da 
aquisição de novos armamentos ou 
equipamentos para as polícias ou de 
quaisquer outros meios de acréscimo material 
no combate às redes criminais. Dois 
problemas principais decorrem desta lógica: 1 
– a corrupção generalizada dentro de 
instâncias de manutenção da estabilidade 
estatal, como as polícias, e sua conseqüente 
perda de legitimidade; e 2 – os obstáculos do 
governo em prover meios de segurança que 
se equiparem à estrutura já atingida pelas 
principais entidades do crime, munidas de 
fuzis, granadas, rifles de longo alcance, 
armamento de guerra anti-tanque e antiaéreo 
e mais uma série de “brinquedos” de guerra a 
princípio desproporcionais ao conflito que se 
coloca entre o crime organizado e o Estado. 
 
 Por último, de volta às premissas 
construtivistas, é necessário ressaltar o 
caráter mutável das identidades ao longo do 
tempo. Caso seja possível desmantelar, em 
longo prazo, o contexto de fragilidade social 
em que o crime organizado no Brasil é 
pautado, o perfil dos atores que tenderiam a 
constituir o corpo da criminalidade pode ser 
drasticamente modificado de forma a se 
induzir uma possível sociedade em que 
delitos engendrados pela conjuntura social 
não sejam a priori necessários. Para tanto, os 
passos que simplesmente enumerarei aqui, e 
que já são acordados em senso-comum, 
como o investimento em áreas de educação e 
saúde e a criação de novos empregos, 
gerando um ambiente social pouco propício à 
“criminalidade por necessidade”, são 

                                                 
11 Disponível em 
http://narconews.com/Issue29/artigo713.html. 
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imprescindíveis. Concluindo esse artigo um 
tanto quanto pessimista de forma a tentar 
idealizar um futuro improvável, mas não 
impossível, está nas mãos do atual governo 
plantar a semente de uma lenta revolução 
social. Se o “Professor” William foi meticuloso 
em sua previsão ao descrever a guerra civil 

que eclodiria mais cedo ou mais tarde nas 
ruas do Rio de Janeiro, pelo menos torçamos 
para que seu lema “Paz, Justiça e Liberdade” 
acabe, eventualmente, prevalecendo sobre o 
medo e o a condição de instabilidade pelos 
quais estamos passando. 
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AA  QQuuíímmiiccaa  PPaaggãã  
UUmmaa  CCrrííttiiccaa  ddaa  CCoonncceeppççããoo  ddaa  GGuueerrrraa  
ddoo  SSééccuulloo  XXXXII  --  ppaarrttee  II  
 
 
GOIÂNIA

  
“As forças militares de ontem 
enormes arsenais de tanques 
de guerra, quartéis-generais 
fixos e soldados inflexíveis não 
só são inúteis em face das 
novas ameaças. Elas também 
desviam escassos recursos de 
defesa de uma modernização 
urgente e iminente.” 

  

Lord Robertson, Secretário-
Geral da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN) 
 

   
1. De Napoleão a Bin Laden: Duas 
Metamorfoses no Paradigma Conceitual 
da Guerra 
  

Tem-se como conceito retor o fato de 
que foi a eclosão das guerras napoleônicas o 
responsável pela ruptura paradigmática da 
estratégia militar em voga até o século XVIII. 
A exemplo do verificado por Clausewitz, e, 
hodiernamente, por Anatole Rapoport, o 
advento de uma nova concepção de batalha e 
o surgimento dos exércitos de massa – 
modelo este que seria amplamente 
desenvolvido e copiado pelos eventualmente 
lacônicos Estados-Maiores de regimes 
totalitários, desde o improviso funcional dos 
bolcheviques no esteio da Guerra Civil de 
1917-1921 ao desespero do Oberkommando 
nazista recrutando garotos de dezesseis anos 
para integrar as fileiras das já combalidas 
Waffen-SS, em fins de 1944 e princípios de 
1945. Napoleônicos constituíram fatores 
preponderantes para a metamorfose prático-
conceitual da guerra. Se até o século XVIII, a 
manutenção de um exército era uma 
empresa dispendiosa e um “necessário luxo 
institucional”, de modo a ser a deflagração de 
um conflito armado um expediente limitado, 
restrito e com objetivos modestos e 
oportunistas, o nouveau modèle de guerre 
concebido por Napoleão primou pela 
desprofissionalização do exército, pelo 
elevado teor ideológico insculpido na 
determinação dos combatentes e, como 
observa Rapoport, tratava-se de uma força 

de combate composta por “gente que 
acreditava que se batia por alguma coisa.”12. 
Em terminologia clausewitziana, é lícito 
afirmar que, em princípio (ou em tese), o 
Exército Revolucionário Francês pautou-se 
pela observância dos princípios intrínsecos à 
natureza da guerra: o caráter nacional do 
conflito, a racionalidade de propósitos e a 
instrumentalidade do conflito.13 

 
 Tal como concebida no século XVIII, 
a guerra era majoritariamente uma arte de 
manobra. O bojo conceitual da guerra 
agregava importantes fatores protocolares e 
estéticos, de maneira que um exército tinha 
sua competência aferida tanto pela sua 
apresentação no campo de batalha quanto 
pela sua determinação e eficácia. Assim 
sendo, fazia-se uso até mesmo de 
determinadas demandas estéticas em 
aspectos estratégicos pragmáticos, 
sinergizando a apresentação estético-
estrutural do exército com a sua eficácia 

                                                 
12 In CLAUSEWITZ, Carl von. Da Guerra. 2ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. Cf. o Prefácio da obra, à p. XXI. 
13 O ideário clausewitziano acerca da natureza da guerra ideal 
pode ser condensado da seguinte forma: “a guerra é um 
instrumento racional de política nacional”, ao que os termos 
instrumento, racional e nacional  são esboços pivotais de sua 
concepção. Em relação ao conceito da guerra ideal, a guerra 
deveria ser racional porque pauta-se pelo expediente da 
subtração de prós e contras, avaliando-se os custos e os 
benefícios gerados pelo conflito; deveria ser instrumental em 
virtude de o conflito não ser um fim em si, mas sim um meio 
empregado para que se logre o(s) fim(ns) almejado(s) e; a 
guerra deveria ser nacional, vez que seu objetivo precípuo é 
a satisfação dos propósitos de um Estado nacional, e também 
para que o esforço mobilizado por uma nação a serviço da 
guerra encontre uma justificativa plausível.  
Importa verificar, ainda, que a compatibilidade da conduta da 
Armée Révolutionnaire com a cartilha clausewitziana sobre a 
natureza da guerra é meramente inicial, dada a posterior 
deturpação ideológica e maniqueísta que sobreveio aos 
ensejos imperiais de Napoleão, conduzindo-o à absurda 
decisão de trespassar o Velho Mundo com seu Exército, 
instaurando uma ordem política autoritária que se estendia do 
Flandres à Prússia. A arregimentação de combatentes de 
diversas nacionalidades (de saxões a prussianos, passando 
por insossos camponeses russos, entre outros), as inviáveis 
pretensões de hegemonia francesa pan-continental e a bravata 
do “processo revolucionário contínuo” conspurcaram, 
respectivamente, os caráteres nacional, racional e 
instrumental das guerras napoleônicas.   
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combativa quando em batalha. Cumpre 
ressaltar que o processo se pautava por tais 
axiomas em virtude da natureza do 
paradigma da guerra de então, o que se 
traduz pelo fato de que a eficiência de uma 
unidade de combate depende da coordenação 
de seus elementos, de sorte que isso se torna 
particularmente verossímil se tais elementos 
forem obrigados a se deslocar, observando 
ordens expedidas através da comunicação 
por voz. Ora, tais ordens só logram eficácia 
caso os soldados se mantenham em formação 
cerrada, estejam eles imóveis ou em 
movimento. Conseqüentemente, é de fácil 
depreensão a conclusão de que a única 
virtude a ser exigida do combatente era a 
obediência, dada a essência cronogramática e 
pavloviana (!) da estratégia militar de então, 
não lhe sendo cobrado o comprometimento 
ideológico – o soldado sequer estava ciente 
da causa pela qual estava a combater – ou 
habilidade específica – tendo como função a 
mera reprodução dos movimentos para os 
quais fora treinado, não se resvalava 
contexto à apreciação de eventuais 
habilidades dos soldados, as quais poderiam 
inclusive ser úteis à subjugação do 
adversário. De sua feita, o oficial tinha por 
suas atribuições semelhantes à de um 
maestro: o traquejo necessário à 
coordenação dos movimentos de uma 
unidade de combate, qual era exigido pelos 
relativamente difundidos preceitos da ciência 
militar. Segundo observa Rapoport, a 
diferença entre uma batalha bem executada e 
uma parada militar  soberbamente perfilada 
(ou, ainda segundo Rapoport, um “bailado”)  
era de árdua percepção no século XVIII.14 
 
 Como já foi desenvolvido, o referido 
paradigma de estratégia militar foi minado 
por Napoleão na decênio derradeiro do século 
XVIII, sendo que, no decurso dos conflitos 
gestados no âmago do processo 
revolucionário francês, e, posteriormente, nas 
guerras napoleônicas, os exércitos 
continuavam sendo conduzidos ao campo de 
batalha e manobrando tal qual se fazia no 
século XVIII. A natureza ativa do conflito, 
porém, havia mudado, e a falha em 
compreender tais transformações teve um 
custo altíssimo para os adversários de 
Napoleão. 
  
 Se o nouveau modèle de guerre do 
final do século das Luzes  congregava em sua 

                                                 
14 Op. cit. pp. XXI. 

base fatores políticos, ideológicos e 
nacionalistas, a nova metamorfose no 
paradigma da estratégia militar do século XXI 
alicerça-se em fatores primordialmente 
culturais, religiosos e axiomáticos. Trata-se 
do que, na argumentação de Huntington15,  
define-se por diferenças  basilares entre as 
concepções de mundo das distintas 
civilizações, sendo que do embate direto 
entre duas delas – a ocidental e islâmica16 – 
resultarão as principais vertentes a serem 
adotadas pela dinâmica política global no 
século XXI. São, com efeito, transformações 
dignas de uma análise mais criteriosa. E tais 
transformações, mesmo guardando 
diferenças nítidas, preservam também 
semelhanças que não podem ser ignoradas. 
Se entre os adversários de Napoleão – 
Inglaterra, Rússia e Império Austro-Húngaro, 
entre outros poucos de relevância menor – 
reinava o consenso de que o principal 
estandarte da França beligerante a ser 
contido era a difusão da ideologia 
revolucionária, entre os oponentes de Bin 
Laden e das milícias islâmicas 
descentralizadas – o Ocidente como um todo 
– resta a certeza de que o fator precípuo a 
ser suprimido é a tentativa do Islã de 
rechaçar e golpear os principais axiomas da 
civilização ocidental. Não há, assim, um 
elemento ideológico de importância 
desestruturadora na nova concepção de 
guerra do século XXI. Ainda fazendo uso 
parcial da argumentação de Huntington17,  
conquanto as guerras napoleônicas foram 
deflagradas e combatidas em virtude de 
diferenças reais – políticas, econômicas, 
ideológicas e nacionalistas -  entre Napoleão 
e a Santa Aliança,  o prelúdio conflituoso 
entre o Ocidente e o Islã se dá em razão de 
diferenças fundamentais – culturais, 
religiosas e axiomáticas -, de maneira que a 
natureza deste último, por ser mais 

                                                 
15 HUNTINGTON, Samuel. Ver o artigo Clash of 
Civilizations?, publicado na Foreign Affairs do verão de 
1993. O tema foi posteriormente desenvolvido de forma mais 
complexa e acadêmica na incisiva e profética obra Choque de 
Civilizações, publicado no Brasil pela Objetiva. 
16 Huntington não faz referências diretas a um eventual 
choque de civilizações entre o Ocidente e o Islã, mas a uma 
aliança entre o Islã e a China com o propósito de resistir à 
influência e dominação ocidentais 
17 Faz-se uso da estrutura de argumentos de Huntington, e 
não propriamente de uma comparação feita pelo autor. 
Huntington não compara as similitudes e distinções entre a 
concepção de guerra napoleônica e a nova metamorfose da 
estratégia militar após os atentados de 11/09/2001, mesmo 
porque sua obra é anterior às ações ocorridas em Nova Iorque 
e Washington. 
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enraizada, engendrará uma escalada de 
violência gradual superior e cronologicamente 
mais extensa que aquelas empreendidas em 
fins do século XVIII e início do século XIX. 
 
 Fora dos critérios culturais-religiosos-
axiomáticos que caracterizam o contexto 
material  da nova concepção de guerra do 
século XXI – contexto este que, neste artigo, 
terá uma importância inferior à conferida ao 
contexto formal, ou seja, a estrutura prática 
e o conjunto de novos padrões estratégicos 
característicos do novo paradigma da 
estratégia militar – a transformação se opera 
de forma mais prática e menos subjetiva, 
embora ainda relativamente obscura. O 
formidável poder de fogo da máquina de 
guerra ocidental, formalmente iconizada pela 
OTAN, atua de forma tal que seu dinamismo 
e sua capacidade de resposta não mais 
atendem às demandas ativas da definição de 
guerra fortalecida por Osama bin Laden e sua 
Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001, e, ao 
longo de 2002, pelo advento dos atentados 
terroristas empreendidos por células 
terroristas vinculadas à “colméia” central do 
fundamentalismo islâmico (a exemplo do 
atentado ocorrido em 28/11/2002, em um 
hotel de proprietários israelenses na cidade 
de Mombaça, no Quênia, cujo principal 
suspeito de autoria é a organização de bin 
Laden, e a explosão de uma bomba, em 
outubro de 2002, em uma discoteca na ilha 
de Bali, na Indonésia, de suposta autoria de 
uma facção extremista islâmica local  - a 
Jemaah Islamiya, ou Comunidade Islâmica, a 
qual é vinculada à Al-Qaeda - que preconiza a 
consecução de uma jihad nos moldes das 
defendidas por ativistas palestinos do Hamas 
e pela própria Al-Qaeda.) e os sucessivos 
fracassos da diplomacia norte-americana em 
conceber uma solução pacífica para o conflito 
israelo-palestino – o que foi interpretado 
pelos palestinos, de forma parcialmente 
correta, como um aval de Washington à 
política de ocupações (e às incursões da 
“raison de lobby” judaica no establishment 
político norte-americano) levada a cabo por  
Ariel Sharon e seu frágil gabinete de governo.  
 

Fatos expostos, a estrutura militar, 
estratégica e de inteligência arquitetada pela 
Estados  Unidos no pós-Segunda Guerra com 
vistas à contenção da expansão soviética no 
leste europeu (in casu, alude-se à OTAN, sem 
embargo das ramificações similares da 
estratégia norte-americana com o propósito 
de conter a influência comunista no 

hemisfério ocidental, no Sudeste Asiático e no 
Extremo Oriente, com uma óbvia negligência 
estratégica em relação à África) não mais se 
coadunam à atual dinâmica geopolítica 
global. Durante a Guerra Fria, o SACEUR – 
Supreme Allied Commander in Europe – da 
OTAN e os agentes da CIA e do MI6 em 
Berlim Ocidental, Viena e até mesmo em 
capitais comunistas como Praga tinham como 
adversário estratégico um alvo político-
geográfico fixo: os satélites soviéticos do 
Leste Europeu e a própria União Soviética. A 
KGB, por seu turno, era uma instituição 
política soviética de caráter regular e legítima 
contraparte da CIA; tratava-se de um conflito 
ideológico que se perfilava em dois níveis 
complementares (primeiramente os blocos 
ideológicos, e, secundariamente, os Estados 
que os constituíam) e que se encontravam 
em relativo patamar de igualdade. Portanto, 
se os expedientes político-diplomáticos e as 
manobras e ardis dos serviços de inteligência 
falhassem, a OTAN sempre poderia 
compensar a superioridade numérica das 
forças do Pacto de Varsóvia através de uma 
retaliação nuclear em nível tático, e, em uma 
situação mais drástica, de um ataque nuclear 
estratégico cujos alvos primários seriam 
cidades como Moscou, São Petersburgo, Kiev, 
Minsk, Varsóvia, Praga, etc., e instalações 
militares e industriais soviéticas e de países 
integrantes do Pacto de Varsóvia. Assim, 
compensar-se-ia a superioridade numérica do 
bloco soviético através da superioridade 
tecnológica do bloco ocidental e da melhor 
elaborada estratégia de controle do espaço 
aéreo europeu e bombardeios tático-
estratégicos por parte da OTAN; se as forças 
soviéticas e alemã-orientais invadissem 
Berlim Ocidental e rendessem o limitado 
efetivo anglo-franco-americano na cidade, as 
marinhas grega e turca, auxiliadas por uma 
força-tarefa anglo-americana, poderiam 
bloquear os Estreitos de Bósforo e Dardanelos 
e praticamente estrangular a capacidade 
operacional da frota de superfície soviética 
estacionada no Mar Negro; na eventualidade 
de uma guerra, caso  a frota submarina 
soviética lançasse seu poderio ao Atlântico e 
tentasse afundar os comboios norte-
americanos que zarpavam rumo à Grã-
Bretanha, haveria a Royal Navy para, ao leste 
do Atlântico, cercar os submarinos soviéticos, 
ao passo que, ao oeste, a Frota do Atlântico 
da Marinha dos EUA poderia assumir o flanco 
esquerdo e formar um cerco naval aos 
submarinos soviéticos, de modo que tal ação, 
combinada à estratégia de bloqueio da frota 
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de superfície soviética nos Estreitos de 
Bósforo e Dardanelos, virtualmente colocaria 
a Marinha Soviética hors de combat, o que 
faria com que o Kremlin pensasse duas vezes 
antes recorrer ao expediente nuclear e lançar 
seus mísseis contra Washington, Nova 
Iorque, Chicago e Londres. 

 
 O que resulta da superada hipótese 
conflituosa previamente exposta é o fato de 
que o agregado estrutural político-
diplomático-militar soerguido durante a 
Guerra Fria tinha como adversário um 
complexo legítimo e semelhante, sendo que a 
divergência basilar entre ambos era a 
concepção ideológica que os motivava. Em 
2003, as dezenas de milhares de ogivas 
nucleares estocadas pelas Forças Armadas 
dos EUA representam um instrumento cuja 
efetividade de contenção não é sequer dez 
por cento daquela que representavam em 
outubro de 1962, quando Kennedy e 
Kruschev afrontaram-se em uma sinfonia de 
blefes e ameaças veladas que culminaram no 
lacônico desmonte e retirada dos mísseis 
soviéticos de Cuba. A incontestável máquina 
de guerra norte-americana – e seu espelho 
de ação formalmente multilateral, a OTAN – 
gozam hoje de uma pujança tecnológica 
incomparável no mundo, embora seu poder 
de dissuasão contra inimigos não-estatais 
seja pífio e praticamente excluído das 
negociações políticas (se houvesse 
negociações políticas, visto que as entidades, 
organizações e células terroristas operam de 
forma ilegítima e à margem da ordem 
internacional formal e reconhecida.). 
Contemporaneamente, o inimigo se reveste 
da prerrogativa do anonimato e nele tenta 
garimpar impunidade, recursos escusos e 
meios através dos quais possa impor uma 
concepção estratégica na qual o objetivo 
pivotal é a morte do maior número de civis 
possíveis, conjugado ao golpe simbólico 
contra bastiões do poderio da civilização que 
se pretende humilhar, vergar ao desespero e, 
por que não dizer?, ridicularizar. 
 
 No tocante à percepção do Ocidente, 
não seria sensato dizer que o inimigo é 
invisível, mas de identificação criteriosa e 
suscetível a mudanças rápidas que ocorrem à 
margem da própria acepção clausewitziana 
da guerra inter-estatal. As células e 
organizações terroristas são reais e operam 
de forma material, e não em um 
transcendentalismo inoportuno que nos 
remeteria a uma filosofia cataclísmica da 

guerra.18 Em verdade, o modelo de guerra 
que o fundamentalismo islâmico transformou 
em estandarte foge parcialmente às três 
principais filosofias da guerra, quais sejam a 
política, a escatológica e a cataclísmica19.  
Primeiramente porque tanto a filosofia política 
quanto a escatológica e a cataclísmica tratam 
a natureza da guerra como uma abstração 
assentada em princípios e razões reais – a 
guerra é gerada por disputas, interesses, 
divergências e rivalidades reais - , porquanto 
a guerra que bin Laden deflagrou à civilização 
judaico-cristã ocidental é fundamental – não 
se trata de uma disputa circunstancial real, 
de um interesse nutrido pela raison d´etat 
ou, nos termos de Clausewitz, de submeter o 
adversário à sua vontade através do emprego 
da força e da violência. O que Osama bin 
Laden e a Al-Qaeda desejam é a própria 
destruição do Ocidente20, em um exemplo 

                                                 
18 Rapoport, na já referida obra, traz à luz explicativa o ponto 
de vista cataclísmico da guerra, segundo o qual a guerra é 
uma catástrofe que sobrevém a uma determinada parcela da 
humanidade ou à espécie como um todo (tal como os profetas 
que aludiam à guerra como o flagelo de Deus). Possui, assim, 
duas variantes: a etnocêntrica e a global.  Em sua oscilação 
etnocêntrica,  diz Rapoport que “a guerra é uma coisa que 
pode acontecer a nós, trata-se especificamente de uma coisa 
que os outros se dispõem a fazer-nos. Vemo-nos numa 
posição em que não tiramos qualquer benefício da guerra. 
As nossas próprias medidas defensivas não são meios de 
alcançarmos objetivos, mas sim meios de impedirmos o 
desastre ou diminuir seus efeitos. (A necessidade de medidas 
de defesa civil – abrigos antiatômicos, fall-out, etc. – é 
comumente justificada pelos seus proponentes tendo como 
base o ponto de vista etnocêntrico-cataclísmico da guerra.)”. 
(op. cit. p. XVI) Em sua variante global, assinala o autor que 
“a guerra é um cataclismo que aflige a humanidade. 
Ninguém em particular  é responsável pela guerra e ninguém 
deve ganhar nada com ela. (...)” (op. cit. p. XVII). A 
referência ao “transcendentalismo inoportuno” da filosofia 
cataclísmica da guerra, de responsabilidade do autor deste 
artigo, refere-se à insensatez da variante global da filosofia 
cataclísmica da guerra, vez que a inferência de que a espécie 
humana como um todo sai prejudicada com a guerra é de 
uma superficialidade e ingenuidade absurdas e inaceitáveis, 
dado o fato de que as guerras – ou a maioria delas – resultam 
em vencedores e perdedores, sendo que os primeiros 
necessariamente obtêm conquistas significativas. Assim, as 
células e organizações terroristas de orientação 
fundamentalista islâmica não se escoram no tosco argumento 
da filosofia global-cataclísmico da guerra. 
19 CLAUSEWITZ, op. cit., pp. XI-XVII. 
20 Não seria da alçada do autor deste artigo o incurso no risco 
de definir o que - ou quais países – constituem a civilização 
ocidental. Segundo Huntington, O Ocidente seria 
compreendido pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos 
(em uma imperdoável negligência em relação à Austrália e à 
Nova Zelândia), muito embora outros autores incluam 
também a América Latina sob o manto do Ocidente. 
Huntington, em seu artigo Clash of Civilizations?, classifica a 
América Latina como uma civilização à parte, aparentemente 
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raro de irracionalismo atroz que massacra 
irremediavelmente o já inobservado preceito 
de que a guerra deve ser circunspecta ao 
campo de batalha, não abrangendo as 
populações civis e demais alvos que não 
possam ser utilizados para fins militares.21 

                                                                   
esquecendo o fato de que a América Latina tem grande parte 
de sua herança cultural derivada das nações ibéricas, Portugal 
e Espanha. Em tal linha de raciocínio, não seria correto 
chamá-la de “civilização latino-americana”, e sim de 
“civilização ibero-americana”, de forma a excluir Portugal e 
Espanha da civilização ocidental e incluí-las, junto às nações 
“latino-americanas” (ou ibero-americanas”), na civilização 
“ibero-americana”. 
21 Não que Osama bin Laden ou a Al-Qaeda sejam os 
responsáveis pela violação fundamental do preceito de 
circunspecção da guerra ao campo de batalha, regra moral e 
formal já amplamente violada, em menor escala, na Primeira 
Guerra Mundial, e, em escala bisonhamente maior, na 
Segunda Guerra Mundial (vide os bombardeios em Londres, 
Amsterdam, Bremen, Hamburgo, Dresden e Tóquio e as 
condutas do Sexto Exército Alemão em Stalingrado – para 
não mencionar as barbaridades nazistas logradas no Leste 
Europeu, a guerra racial na Polônia e a guerra de aniquilação 
[Vernichtungskrieg] de 1941-45  e a ensandecida política 
hitlerista conhecida como Mitteleuropa, todas manifestações 
complementares do Holocausto -  e a do Exército Vermelho 
na contra-ofensiva russa cuja apoteose deu-se em 30 de abril 
de 1945, quando da tomada de Berlim pelas forças 
soviéticas), bem como nos conflitos ocorridos após 1945, 
com ênfase às guerras civis dos frágeis Estados africanos, ao 
genocídio empreendido pelo ditador cambojano Pol Pot e às 
guerras balcânicas resultantes da fragmentação da unidade 
iugoslava. 
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FFiissccaalliiddaaddee  ee  CCrreesscciimmeennttoo  EEccoonnôômmiiccoo  
ppaarrttee  IIII  

 
 

LISBOA 
 

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 
 
 Os choques petrolíferos foram um 
dos principais factores, senão o principal, da 
instabilidade económica do último quarto do 
século XX. Em bom rigor, poderá dizer-se que 
o efeito do aumento do crude não foi 
absorvido pelo sistema económico, antes foi 
endogeneizado por este. 
 De modo, a criar um clima de 
estabilidade macroeconómica, os Estados 
europeus foram definindo uma série de 
políticas que foram gradualmente 
comunitarizadas e que tiveram como 
sustentação um gradual caminhar para a 
UEM. Foi assim, com a PAC e as suas 
sucessivas revisões, a criação do Mercado 
Comum e as demais políticas (transportes, 
industrial, ambiente), que foram sendo 
sustentadas com mecanismos financeiros 
como a “serpente dentro do túnel”, o Sistema 
Monetário Europeu (SME) e agora o Euro. 
 
 Contudo, a designada Zona Euro está 
longe de ser uma zona homogénea. Tal como 
definiu Mundell, a UEM nem corresponde a 
uma zona monetária óptima. 
 
 Apesar de prever um crescimento 
sustentado do produto na ordem dos 3% e 
uma sólida política de estabilidade de preços, 
herdada pelo Banco Central Europeu do 
Bundesbank, a zona Euro não pode esconder 
a sua deficiência em suprir as assimetrias 
regionais. E se no nível nacional, a tendência 
de haver uma gradual convergência entre os 
países ditos da coesão, pode ser considerada 
satisfatória (com excepção da Grécia), no 
nível infra-nacional – à escala das regiões -  
os resultados estão longe de ser satisfatórios. 
 
 Mais, o trajecto de convergência 
nominal determinado pelos critério do TUE, 
por si, não determina variáveis qualitativas 
associadas ao processo de convergência real, 
associados a parâmetros de longo prazo. 
 
 Emerge pois a questão de se 
determinar se os países da coesão dispõem 
de mecanismos, no processo de catching-up, 
para assimilar choques assimétricos nas suas 
estruturas produtivas. 
  

Estes efeitos a curto 
prazo poderão ser acolhidos 
pelos estabilizadores 
automáticos, com a limitação 
dos PEC. A par destes 
poderemos ajustar através dos 
mercados de capitais, 
mediante a crescente 
liberalização e segmentação. 
 
 Os efeitos dos choques 
assimétricos a médio prazo 
poderão ser diminuídos 
mediante os efeitos da taxa de 
crescimento, seja pela via da 
sincronização dos ciclos dos 
diferentes Estados Membros 
(EM´s)  com o ciclo económico 
da Zona Euro, assim como a crescente 
abertura das economias. O ajustamento no 
mercado do trabalho poderá passar pela 
flexibilidade laboral (possibilidade de 
migrações),  legislação laboral menos rígida, 
esquemas de protecção social menos 
exigentes, ou uma maior elasticidade do 
custo podem potenciar o ajuste macro-
económico no médio prazo. 
 
 No longo prazo, os ajustes poderão 
ser efectuados à luz da “nova geografia 
económica”, via factores centrípetos como 
sejam os acessos aos mercados, o fluxo de 
factores, as economias de escala e a 
investigação e desenvolvimento, ou via 
factores centrífugos como sejam crescimento 
dos custos dos factores, custos de 
congestionamento e mobilidade de capital. 
 
 A par da “nova geografia económica” 
temos a “nova geografia industrial” que 
igualmente visando a combater as 
externalidades negativas, promove a difusão 
das indústrias (em particular dos sectores 
terciário e quaternário) para novos centros. 
 
 A par deste duplo processo de “nova 
geografia económica”, “nova geografia 
industrial” temos a difusão dos 
conhecimentos e na inovação tecnológica, 
também ela promotora de ajustamentos a 
longo prazo de choques assimétricos. 
 É sob este pano de fundo que nos 
aparecem teorias de inspiração clássica, 
como a de Barro e Sala-i-Martin, que 
defendem que o processo de convergência 
pode ser demorado, mas que se difundirá por 
todas as regiões, evitando-se assimetrias. 
Krugman foi mais longe e, partindo do seu 
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modelo “centro/periferia”, estende o seu 
raciocínio contrapondo as teses de Mundell 
sob a zona monetária óptima. 
 
 É pois num cenário macro-
económico, caracterizado por uma “economia 
do saber”, terciarizada em que o conceito de 
Revolução Industrial deu lugar ao de 
Revoluções Industriais Sucessivas, e que os 
ciclos de Kondratief e Juglar viram surgir os 
novos ciclos de Kitchen (+/- 3 anos) que os 
países ditos da coesão desenvolverão os seus 
processos de convergência. 
 
 Para o nosso estudo tomaremos 
como base Portugal, Espanha, Irlanda e 
Dinamarca. Dados os constantes problemas 
estatísticos associados à Grécia, opta-se por 
este país ficar de fora de análise. A 
Dinamarca entra nesta análise pelo facto de 
não ter aderido ao Euro. 
 
 O designado “Tigre Celta” teve um 
processo de catch-up notável. Consciente que 
o processo de adesão à U.E. representava a 
plena emancipação face ao Reino Unido, a 
Irlanda encetou um processo de convergência 
assente numa formação e ensino da sua 
população. Não é pois de estranhar que os 
seus resultados de emprego sejam 
satisfatórios, bem como a sua indústria tenha 
gradualmente transitado para o sector dos 
TIC. A economia irlandesa tem níveis de 
produtividade elevados, bem como níveis de 
abertura. O seu trajecto permitiu a 
consolidação orçamental e se as perspectivas 
imediatas não são animadoras, face ao 
decréscimo do ritmo de crescimento da 
actividade, a existência de margem de 
manobra orçamental permite a tomada de 
medidas contra-cíclicas. 
 
 A Espanha tem vindo a assumir-se 
como a Quinta economia da União, detendo 
cerca de 10% da população e 8,4% do PIB. O 
rendimento per capita tem vindo 
gradualmente  a aproximar-se da média 
comunitária, dado o crescimento do 
rendimento espanhol. Este crescimento deve-
se essencialmente ao sector exportador e aos 
ganhos de produtividade do factor trabalho. 
Contudo, os grandes desafios da economia 
espanhola continuam a ser a elevada taxa de 
desemprego e as assimetrias regionais. 
  

A Dinamarca tem um crescimento 
económico superior à média comunitária, 
contudo, a sua taxa de crescimento também 
está em tendência para subir. A sua 
economia nacional está fortemente 
especializada em certos sectores, como 

sejam, os serviços as empresas de 
transportes marítimos, produtos agrícolas e 
produtos farmacêuticos. Os principais 
desafios que a Dinamarca enfrenta são a 
pressão do mercado laboral e a recessão 
internacional que prejudica o seu sector dos 
transaccionáveis. 
 
 O caso português é um pouco mais 
delicado, dado que o seu crescimento recente 
foi obtido através da expansão da procura 
interna, sem que se tenham efectuado as 
necessárias reformas estruturais. Mais, tendo 
o consumo privado crescido mais que o 
produto, sem alteração do padrão de 
especialização, tal recrudescimento só 
poderia ser sustentado com recurso ao 
crédito. A prazo este modelo de crescimento 
extensivo não é sustentável. Ao nível das 
finanças públicas, se em termos absolutos 
houve aparente consolidação, a análise dos 
saldos estilizados pelo ciclo económico 
revelam que se assistiu a um processo de 
desconsolidação. Se à estilização for deduzido 
o efeito do decréscimo das taxas de juro, 
então assiste-se a um agravamento da 
situação orçamental portuguesa. A aposta de 
Portugal deverá passar por uma aposta no 
sector dos transaccionáveis, bem como, no 
seu passado transcontinental. 
 
 Em síntese, verifica-se que a União 
Européia, constituindo o maior bloco 
comercial do Mundo, tendo os seus EM´s 
[Estados-membros] pequenas economias 
abertas, no seu conjunto, constituem uma 
economia grande, mas fechada. O escasso 
recurso do orçamento comunitário (1,27% do 
PIB), não consubstanciado num federalismo 
fiscal, delega as suas responsabilidades 
tributárias nos orçamentos dos EM´s. Os 
processos de catch-up à UEM teve custos 
para os países da coesão, nomeadamente, a 
laboração em sub-óptimos decorrentes das 
restrições orçamentais. O efeito estabilizador 
dos preços foi atingido nas economias mais 
instáveis, mas estas não conseguiram 
escapar ao efeito Balassa-Samuelson, e 
assistir à subida de preços em certos sectores 
domésticos. O desemprego estrutural e a sua 
tendência para o crescimento, bem como, as 
taxas de juro de longo prazo historicamente 
altas e a sustentabilidade do modelo social 
europeu são os principais obstáculos que a 
U.E. enfrenta nos próximos tempos. 
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