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"Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota 
 e adiar para outro século a felicidade coletiva. 
 Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta  distribuição 
 porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan."  

 
Carlos Drummond de Andrade
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BELO HORIZONTE 

 
“Na terra tanta guerra, tanto engano, 

Tanta necessidade aborrecida! 
Onde pode acolher-se um fraco humano, 

Onde terá segura a curta vida?” 
 Luís de Camões1 

 

“E, diante de um 
desafio tão colossal 
como o que nos é 

imposto pela 
democratização do 

terror, natural 
recorrermos a uma 

organização 
vocacionada à 
promoção do 

diálogo 

o é a Organização 
internacional, como 

das Nações Unidas.”

Theodor Adorno, o pensador da Escola de 
Frankfurt que celebraria o seu 
centésimo aniversário de nascimento no 
dia 11 de setembro deste ano, era 
certamente um homem que conhecia 
das psicopatias da sociedade. 
Entrevistado no ano de 1969 pela alemã 
Der Spiegel2, pouco tempo antes de sua 
morte, Adorno se pronunciou sobre os 
violentos levantes estudantis que 
irrompiam mundo afora, pretensamente 
inspirados em sua “Dialética do 
Esclarecimento”. Adorno negava 
qualquer vinculação entre as suas idéias 
e o fomento à prática da violência, 
defendendo-se: “meu pensamento 
sempre esteve numa relação muito 
indireta com a prática. Sou um homem 
teórico, que sente o pensamento teórico 
como extraordinariamente próximo de 
suas intenções artísticas”. No entanto, 
seria difícil rechaçar-se o impacto das 
idéias de Adorno sobre aquela juventude ensandecida. 
A sua crítica à “indústria cultural”, juntamente de Max 
Horkheimer, havia aclarado aspectos até então 
cinzentos de uma sociedade cegamente cultora da 
razão e do progresso. Aquela geração de jovens, 
diferentemente da de seus pais, freqüentara os 
bancos de universidades, emergindo pela primeira vez 
na história como grupo de pressão política. A centelha 
foi a manifestação estudantil na França, em maio de 
1968. Doravante, o vigor daquele movimento 
estudantil seria transportado aos cinco continentes. 
Talvez nem soubessem exatamente o que 
reclamavam. Mas reclamavam. “É proibido proibir!”, 

diziam. E não houve quem 
passasse ileso por aquilo. 
Tratava-se de uma revolução 
cultural. Hoje em dia, soaria 
risível conceber as manifestações 
estudantis de 1968 como uma 
amedrontadora ameaça global. 
Aquele ativismo hippie parece-nos 

de um romantismo inabalável. Bons 
tempos. 
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1 CAMÕES, Luís de. “Os Lusíadas”. Rio de Janeiro: Ed. Livraria Agir, 
1960. 
2 Entrevista de Theodor ADORNO à revista alemã Der Spiegel (n.º 19, 
ano de 1969). Tradução de Gabriel COHN. In: “A astúcia da dialética”. 
Folha de São Paulo, 31 de agosto de 2003. 

 
 No entanto, voltemos a 
Adorno. Em especial, a um trecho 
desta sua entrevista que nos chama 
a atenção. O momento em que se 
lhe pede apontar a causa daquele 
ativismo estudantil. Talvez seja esse 
o ponto crítico e, certamente, o que 
mais importa aos propósitos deste 
editorial. Quanto à raiz do ativismo, 
Adorno dispararia: “Incompreensível 
certamente não é. Creio que o 
ativismo basicamente se deve ao 
desespero, porque as pessoas 
sentem quão pouca força têm para 
modificar a sociedade”. Desespero. 
Ontem, como hoje, a desesperança, 
o fruto da incapacidade de as 
pessoas mobilizarem recursos para 

atingir os seus ideais políticos pela via pacífica, 
conduz à violência. É possível que, como alertara 
Adorno, vivamos em uma sociedade na qual “a idéia 
do direito das minorias, que afinal é constitutiva da 
liberdade, não desempenha mais papel algum”. Esse 
triste retrato psicossocial serve-nos para ilustrar um 
momento crucial de nossa existência. Um momento 
em que o homem, mais desesperançoso do que 
nunca, tem recorrido de forma sistemática e 
compulsiva ao terror institucionalizado – o terrorismo 
–, por vezes buscando atingir algo que, como os 
estudantes de 1968, nem saiba demarcar, definir, 
determinar.  
 

O homem contemporâneo quer se fazer 
ouvido. Ainda que pelo pior dos caminhos: o 
terrorismo. Tomemos apenas eventos recentes: 
bombardeio do quartel-general da ONU em Bagdá 
(morte de Sérgio Vieira de Mello e mais uma vintena 
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de inocentes), explosão de ônibus-bomba em 
Jerusalém, dois atentados sucessivos em Mumbai, 
explosões em Telaviv e Jerusalém novamente. Tudo 
isso no intervalo de apenas 4 semanas. Temerário 
interpretar essa avalanche do terror como que 
desprovida de sentido político. Não se trata de 
acontecimentos fortuitos, decerto. O terrorismo há-se 
transformado na opção dos “desesperançosos”, não 
reste dúvida. Cumpre notar também o seu caráter 
epidêmico: ocorre en masse, em todo lugar (ainda 
que se concentre mais em algumas zonas do globo), 
deixando em frangalhos a saúde psicológica dos 
cidadãos - que, como nos versos camonianos,  não 
sabem onde “acolher-se”, como terem “segura a curta 
vida”. Conforme sugeriu em texto publicado no 
semanário Newsweek o analista Fareed Zakaria: 
“quando historiadores voltarem-se para trás e 
buscarem apontar certas realidades dominantes de 
nossa época, obviamente encontrarão no terrorismo 
um dos criadores desse mundo ‘pós-11 de 
setembro’”3. Eis a era da democratização do terror. 

 
 
Da guerrilha rural ao terror urbano 
 

Com o ocaso da II Grande Guerra, assistiu-se 
ao nascimento de uma nova modalidade de luta 
política: a guerra de guerrilha. A imagem que se nos 
precipita é a de guerreiros de pele escura, castigados 
por um sol escorchante, pregando a emancipação dos 
povos pela libertação da “periferia” empobrecida e 
agrária, explorada e forçada à dependência dos 
“países-núcleo”. Típica dos países coloniais, 
encarnava o grito dos excluídos do poder, daqueles 
que clamavam por mudanças. E, embora 
maciçamente presente na área rural do “Terceiro 
Mundo”, encontrava-se de fato por todo o globo. A 
lista era longa: havia guerrilhas em Chipre, Reino 
Unido, Ulster, Malásia, Portugal, China, Quênia, 
Vietnã, América Latina em peso4.   

 
Como demonstra a Revolução Cubana, 

também a guerrilha estava embebida por uma certa 
atmosfera romanesca: o heroísmo nas montanhas, a 
juventude desprendida, a identificação com a pátria. 
No final dos anos 50, o êxito cubano abriu novos 
horizontes para uma geração desiludida. A vitória de 
Fidel Castro, contra uma ditadura corrupta sustentada 
pelos Estados Unidos, representou para muitos jovens 
a vitória do idealismo. Militantes de todo o mundo 
ganharam nova disposição de luta. Muitos jovens 
optaram pela vida clandestina. Permitam-me resgatar 
um módico (embora irresistível) exemplo: o caso José 
Dirceu. Ontem, o guerrilheiro “Daniel”, que servia ao 

comandante Castro em Cuba; hoje, o Ministro Chefe 
da Casa Civil, servindo ao comandante 
(constitucionalissimamente eleito) Luís Inácio Lula da 
Silva no Brasil. Sim, senhores, falamos de um mesmo 
José Dirceu. Sinal dos tempos... 
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3 ZAKARIA, Fareed. “America’s New World Disorder” in: Newsweek, 
15 de setembro de 2003. 
4 Em 1977, um especialista em guerras de guerrilha compilou os 
principais focos de resistência que existiram no mundo desde o fim da II 
Guerra. Ele relatou a ocorrência de 32 guerrilhas, 29 das quais fora da 
Europa e da América do Norte. Significativamente, esse especialista em 
guerrilhas se tornou um dos grandes conhecedores da temática terrorista 
hoje em dia. O seu nome: Walter Laqueur. 

 
As guerrilhas, de um modo geral, realizavam 

ataques contra objetivos militares e alvos 
estratégicos. Tentavam conquistar a simpatia da 
população para formar o seu próprio exército 
(estratégia de mobilização das massas) a partir do 
interior do país e, eventualmente, tomar o poder. Os 
jovens intelectuais que as apoiavam provinham das 
classes médias em plena efervescência e de uma 
crescente burguesia agrária.  Cultivavam os 
personalismos, dando vazão ao surgimento de 
inúmeros líderes nacionais (dentre os quais Mao e 
Fidel são os exemplares mais notáveis). Nos anos 
1950, as guerrilhas constituíam-se na estratégia mais 
eficiente de revolucionar uma sociedade. No entanto, 
como notara o historiador egípcio-britânico Eric J. 
Hobsbawm, eram elas [guerrilhas] as filhas de um 
sistema internacional muito diferente desse em que 
vivemos. Guerrilheiros valiam-se da condição de 
viverem em um mundo pobremente interligado, da 
urbanização ainda parca no Terceiro Mundo, das 
inquietações nacionalistas dos pós-II Guerra e do 
anticolonialismo reinante, com a ascensão dos lemas 
reformistas (sendo a reforma agrária o carro-chefe). 
Ante a emergência de uma sociedade global 
eminentemente urbana, a guerra de guerrilha perdia 
a sua aplicação, a razão de ser. Tornava-se, pois, 
incompatível com os tempos modernos. Surgem então 
as “guerrilhas urbanas”. 

 
As operações de guerrilha urbana são muito 

mais fáceis de se montar do que as rurais, pois não 
requerem solidariedade ou conivência da massa, 
podendo explorar o anonimato da cidade grande, 
além do poder de compra do dinheiro e um mínimo de 
simpatizantes, as mais das vezes provenientes da 
classe média (ver adiante o aspecto “elitista” do 
terrorismo). É mais fácil, para esses novos 
“guerrilheiros”, produzir dramáticos golpes 
publicitários e assassinatos espetaculares em vez de 
mobilizar as massas intestinas e revolucionar o país5. 
Vive-se a época do terror urbano. Bem menos 
idealista e bem mais impessoal que a sua 
antecessora. 
 
TTeerrrroorriissmmoo  ee  eessttrraattééggiiaa  

                                                

 
“Exagerando apenas um pouco, poder-se-ia dizer que 
cinqüenta sujeitos inteligentes que conseguem obter 

cinco minutos na TV para um happening bem-
sucedido podem produzir um efeito político 

comparável ao de meio milhão de manifestantes”. 
Pierre Bourdieu (1994)6 

 
5 HOBSBAWM, Eric. “A Era dos Extremos”. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994. 
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São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 



 
Malgrado todos o vieses cognitivos7 a que um 

tomador de decisão está sujeito, não seria possível 
pensarmos uma ação terrorista sob o prisma do ator 
racional?8  
 

Um ponto que tem passado ao largo das 
análises que acompanhamos na mídia é a lógica 
estruturacional do terrorismo. O ato de terrorismo, 
pensado como o produto de escolha estatégica e, 
portanto, livre da carga valorativa/axiológica, pode 
ser tentativamente concebido como um 
equacionamento racional entre as expectativas de 
custos, riscos e benefícios. A raiz da ação 
terrorista está em um desequilíbrio gritante entre os 
recursos que uma organização/grupo está apta a 
mobilizar e a força do regime que detém o poder de 
facto. Se a organização ou grupo não consegue atrair 
seguidores suficientes para mudar ou descartar uma 
orientação política dominante, há o recurso à 
barbárie. O terrorismo é tido pelos analistas como o 
recurso dos fracos9. 

 
Antes de mais nada, cabe definirmos mais 

precisamente o terrorismo.  Em que pesem a 
diversidade dos conceitos veiculados e a dificuldade 
de se lograr o consenso, ficamos com a definição de 
Eugênio Diniz, segundo o qual10  

 
“o terrorismo aparece aqui como uma forma 
específica de luta política, um estratagema 
voltado para alterar rapidamente a correlação 
de forças. Tem como fim uma meta política; 
emprega como meio de ação uma forma 
específica de emprego da força — o terror; 
mas emprega-a não de forma a produzir 
imediatamente aquela meta política, isto é, 
não visa a dissuadir nem a compelir, mas sim 
a induzir no alvo um comportamento que 
permita derrotá-lo.” 

 
Logo, vêm-nos os primeiros 

questionamentos: por que uma organização falha ao 
angariar o respaldo da população, vindo recorrer ao 
terrorismo?  A resposta guarda algumas 
considerações interessantes, motivando, por isso, 
uma breve exposição. Há um obstáculo operacional 

que muitas vezes não é detectado.  Falamos do 
grande problema de qualquer ação coletiva: o dilema 
do free rider ou “caroneiro”. Para compreender a 
abstração, basta pensarmos sob o ótica econômica, 
dos custos e ganhos marginais. É justamente a 
hipótese do cidadão que, embora até possa simpatizar 
com valores apregoados por um grupo, ou partilhar 
de certas convicções defendidas por esse mesmo 
grupo, não se sinta motivado a se juntar às 
manifestações, aos protestos e a pressionar, 
efetivamente, as instâncias de autoridade pelas 
mudanças almejadas. Isso ocorre porque a ação 
acarretaria um ônus, pessoal e instransferível, ao 
sujeito. Para este sujeito, o custo marginal é muito 
alto. E os benefícios (caso haja algum) serão diluídos 
entre a comunidade. Certamente, não aumentarão 
em virtude de uma participação “marginal”, na sua 
perspectiva. Constata-se, logo, que é mais cômodo, 
para o cidadão, manter-se inerte, pegando "carona" 
nos resultados obtidos através das ações de outros 
indivíduos. Assim, se os esforços são individuais e 
ganhos são coletivos, a propensão de o cidadão se 
esquivar da ação é muito grande.  

EE E
dd d

ii i tt t oo o
rr r ii i aa a

ll l 

                                                 
7 O autor não desconsidera as limitações dos modelos de ação racional 
para explicar o fenômeno terrorista. Mas admite a importância desse 
instrumental. Para melhor conhecer os vieses cognitivos que podem 
afetar o tomador de decisão, ver: LOPES, Dawisson E. B. “Política 
Externa, Diplomacia e Racionalidade no Novo Século” in: Revista 
Fronteira. Belo Horizonte: Ed. PUC-Minas, n.º 01, 2002.  
8 Para uma convincente defesa da teoria da escolha racional como 
modelo explicativo nas relações internacionais de hoje , ver: ALLISON, 
Graham T. e ZELIKOWV Philip D. “L’essence de la décision. Le 
modèle de l’acteur rationnel” in: Culture & Conflits. Hiver 
2002. 
9 CRENSHAW, Martha. 1998. “The logic of terrorism: Terrorist 
behavior as a product of strategic choice”. in: Reich, 1998. 
10 DINIZ, Eugênio. “Compreendendo o fenômeno do terrorismo”. 
Trabalho apresentado no 3o Encontro Nacional da ABCP – Associação 
Brasileira de Ciência Política - Niterói, 28-31 de julho de 2002. 

 
Pode-ser alegar, não obstante, que 

organizações falham ao obter respaldo da população – 
recorrendo, eventualmente, ao terrorismo - em razão 
de suas ideologias extremistas ou do caráter 
demasiado repressor de alguns Estados. São também 
hipóteses que nos permitem compreender melhor as 
condições que pressionam o tomador de decisão a 
optar pelo terrorismo.  

 
Não obstante, quais são os custos/riscos 

previstos para uma ação de natureza terrorista? 
 

(i)   A retaliação do governo vitimado 
pela ação terrorista. Seria a 
conseqüência mais óbvia. Mas aí jaz um 
enorme problema para o Estado 
atingido: com a democratização dos 
meios (armas de grande potencial 
destrutivo, p. e.) e o sofisticado 
funcionamento das redes terroristas 
transnacionais, é cada vez mais difícil 
para um Estado rastrear o terrorista e 
impor-lhe a sanção devida. O terrorista é 
um ator errático, furtivo, dificilmente 
apenável nas relações internacionais 
contemporâneas; 

(ii)   A perda de suporte da população 
- quase que em escala global, como no 
episódio “Vieira de Mello” -, em virtude 
do ceifamento maciço de vidas de 
inocentes. O ponto dispensa 
comentários; 

(iii) O caráter "elitista" que um 
atentado terrorista pode assumir. Basta 
imaginar a altíssima concentração de 
recursos - financeiros, tecnológicos, 
humanos - despendidos na formulação e 
execução de um ataque como o de 11 de 
setembro de 2001. Para empreender 
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toda aquela ação, fazia-se necessária, 
obviamente, a coordenação de uma 
equipe - ou rede - especializada, com 
conhecimentos técnicos avantajados, 
além de vultosas somas e dispositivos 
tecnológicos de ponta. E essa alta 
concentração de recursos, naturalmente, 
não se dá na esfera do cidadão comum. 
Então, o ato terrorista pode ser visto, no 
limite, como que advogando interesses 
próprios, restritos, de uma elite 
detentora destes meios.  

 
Do ponto de vista das expectativas que 

motivam os terroristas, o que poderíamos listar? 
 

(i) Mudança política na agenda 
nacional e/ou internacional: desde o 
primeiro instante em que se noticia um 
atentado terrorista, põem-se também 
em xeque as diretrizes políticas de um 
governo ou de uma instituição que 
tenham, porventura, motivado aquela 
ação. Atos terroristas trazem consigo um 
potencial muito grande de modificar 
agendas, de inspirar reformas, de revisar 
diretrizes; 

(ii)  Criação de condições 
revolucionárias: Os atos terroristas têm 
demonstrado sua propensão de 
desencadear condições revolucionárias 
ao longo dos tempos, gerando 
desestabilização, imprevisibilidade, 
desordem. O terrorismo gera um 
momentum propício para a 
transformação, para a mudança de 
sistema ou dentro do sistema;  

(iii) Propaganda: nos dizeres do 
jornalista Alberto Dines, “... sem 
repercussão o terror não aterroriza. O 
terrorista não é apenas um narcisista, é 
um propagandista: precisa que falem 
dele e de seus atos. A sangueira precisa 
ser exposta e badalada porque só assim 
promovem-se os seus pretextos”11. É 
inegável o potencial propagandístico do 
terrorismo, que se vale de uma mídia 
ávida por notícias impactantes para 
veicular as suas mensagens. Seria 
redundante, aqui, insistir nesse  ponto, 
vez que todos nós temos sido inundados 
pela cobertura que se faz dos atos 
terroristas desde o 11 de setembro de 
2001. 
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Necessidade de uma resposta sistêmica? 
 

Sem adentrar o espinhoso ramo do 
procedimentos contra-terrorismo,  conseguimos 

enxergar dois tipos de resposta sistêmica à ameaça 
global em que o terrorismo se constituiu. Uma, a que 
está em curso, qual seja, a de uma ação concertada 
de Estados em direção a outros Estados - 
supostamente, aqueles encarregados de dar guarida a 
grupos terroristas. A efetividade e o sucesso dessa 
iniciativa são bastante discutíveis. Primeiro, por não 
haver concertação, de fato, em nenhum nível. 
Segundo, porque, se existe uma guerra global contra 
o terror, creio esteja sendo perdida, a olhos vistos, 
para atores que não são os Estados.  

                                                 
11 DINES, Alberto. “Terror quer a mídia, mídia entrega-se ao terror” in: 
Observatório da Imprensa, 26 de agosto de 2003. 

 
Por outro lado, uma resposta sistêmica, numa 

dimensão que englobe atores transnacionais e 
subnacionais, poderia concentrar os seus esforços no 
anti-terrorismo, nas próprias raízes do fenômeno - 
que transcende as fronteiras do Estado nacional. 
Várias idéias surgem nesse sentido: a realização de 
conferências de alto nível sobre o tema, a 
implementação de programas de inclusão social no 
nível dos Estados, a criação de canais para o exercício 
de cidadania global, a efetivação de redes anti-
terrorismo etc.  Alguns passos são dados, ainda que 
muito timidamente, nessa direção. 
 
 Reclama-se, por fim, um papel renovado da 
ONU na luta contra o terrorismo. Não um mero papel 
de geradora de normas, como de costume. A ONU 
tem-se ausentado em muitas questões capitais, ao 
longo de seus quase sessenta anos de existência. Na 
agenda de segurança internacional, não foram poucas 
as vezes em que se fez notar a letargia de seu 
Conselho de Segurança (Crise do Suez, Invasão da 
Hungria, Crise dos Mísseis de Cuba, Guerra do Vietnã, 
Guerra dos Seis Dias, Yom Kippur, Invasão do 
Afeganistão I, Invasão do Iraque II... dentre tantas 
outras).  A questão do Oriente Médio, das mais 
intrincadas, não tem recebido tratamento diferente. O 
problema é por demais arraigado, e remete à própria 
estrutura do Conselho de Segurança da ONU.  E 
enquanto vige tal estrutura, não se deve esperar algo 
muito diferente. Que não se imagine, contudo, que 
somos contrários à atuação mais decisiva da ONU. 
Antes: cremos que o caminho mais promissor para 
vencermos essa batalha contra o terror seja 
justamente dotar as organizações internacionais de 
mecanismos que lhes possibilitem maior eficiência, e 
não a desinstitucionalização. Afinal, uma sociedade 
internacional que se preze deve contar com 
instituições que estabeleçam padrões de coexistência 
e cooperação.  E, diante de um desafio tão colossal 
como o que nos é imposto pela democratização do 
terror, natural recorrermos a uma organização 
vocacionada à promoção do diálogo internacional, 
como o é a Organização das Nações Unidas. Que a 
força esteja conosco!... 
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AAss  iinnssttiittuuiiççõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  
nnoo  jjooggoo  ddoo  ppooddeerr  gglloobbaall  --    
AA  ccaarrttaaddaa  iirraaqquuiiaannaa  ddee  BBuusshh  
 
 
RIO DE JANEIRO 

 
Dias atrás, teve lugar 

no Iraque acontecimento 
insólito, capaz de mesmerizar 
aqueles que, como eu, viveram 
os dias (mesmo sendo os 
últimos) da Guerra Fria. Um 
destacamento do exército da 
Polônia (pouco mais de uma 
década atrás, um dos mais 
fiéis satélites da 
União Soviética) 

recebeu o controle de uma região no 
interior do ocupado Iraque, pelas mãos 
camaradas (trocadilho sugestivo?) dos 
próprios invasores – os Estados Unidos, 
virtuais candidatos a Império global 
(antes, temia-se o “Império do Mal”), 
parceiros dos poloneses na OTAN e na 
empreitada de “libertação do povo 
iraquiano”. Ao mesmo tempo, o 
presidente George W. Bush acenou 
com a possibilidade, enfim, de “aceitar” 
um papel significativo para a ONU no 
processo de “reconstrução” do Iraque. 

 
À parte o simbolismo pós-

Guerra Fria desse momento (capaz de 
elucidar muito a respeito dos dias que 
correm), o que de mais valioso 
pudemos apreender talvez tenha 
escapado a muitos comentadores. Esse 
fato consiste em novo deslocamento do 
“pêndulo” da política externa norte-
americana, algo que tem 
conseqüências não desprezíveis para que avaliemos, 
por exemplo, os prospectos acerca da relevância das 
Instituições Internacionais para a “nova ordem 
mundial” atualmente sendo forjada, para o bem ou o 
mal.  

 
Grosso modo, pode-se localizar a política 

externa de nosso “grande irmão do Norte”, desde os 
tempos do general Washington e dos “pais 
fundadores”, oscilando entre dois pólos. Nenhum dos 
dois está descolado da busca pela solidificação do 
“papel dos Estados Unidos no mundo” ou, numa 
leitura mais direta do “Destino Manifesto”, de como 
ensejar (e gerir, nos nossos dias e nos que virão) a 
supremacia dos Estados Unidos em nosso planeta. 
Duas diferentes respostas foram dadas para o 

“problema da perpetuação do poder norte-americano”.  

 

 
 

CARLOS 
FREDERICO 

 GAMA 
é editor-associado de

O Debatedouro 
 
 
 

carlosgama@ 
odebatedouro.com.br 

 
A primeira delas, associada aos segmentos 

conservadores da política norte-americano, vê a 
supremacia norte-americano sob o prisma do “poder” – 
superioridade em recursos, em armamentos, em 
tecnologia etc. Acreditam seus defensores que a 
supremacia norte-americana estará tão mais 
assegurada quanto mais distante do “acervo de 

recursos” norte-americano os 
demais Estados estiverem. É 
nesse contexto que ganham 
sentido afirmações de John 
Mearsheimer (em seu 
famigerado artigo “The False 
Promise of International 
Institutions”) tais como: “todos 
os Estados gostariam de ser o 
Estado mais poderoso de todos” 
e “a sobrevivência de um Estado 
está diretamente relacionada 
com o aumento de sua 'posição 
de poder' em relação aos 
demais”. Dessa forma, o 
emprego ativo pelos Estados 
Unidos de superioridade de 
recursos é visto não apenas com 
bons olhos, mas como uma 
necessidade imperiosa em 
determinados contextos. A 
despeito do “dano reputacional” 
que possa ser causado aos 
Estados Unidos, ou da vigorosa 
oposição que atos unilaterais 

possam suscitar em outros Estados e na proverbial 
“opinião pública internacional”, bem como provocar 
turbulência no funcionamento de Instituições 
Internacionais, a estratégia adotada é a de “imposição 
da supremacia”, custe o que custar (no final, o 
resultado, dizem, será mais que compensador). A 
invasão ao Iraque está diretamente relacionada com 
essa primeira vertente.  

“Moral da história: 
George W. Bush passa o 
bastão para Woodrow 

Wilson, reconhecendo o 
fracasso da ação militar 

no Iraque e a 
necessidade de reforço 

das Instituições 
Internacionais, provando

o ‘gosto amargo’ do 
unilateralismo e, 

portanto, fazendo uma 
concessão de relevo ao 
multilateralismo? Não 
confiramos ao quadro 

tintas por demais 
róseas.” 

   
A segunda visão, fundada nos segmentos 

liberais da política norte-americano, reza pela cartilha 
do que Joseph Nye Jr. denominaria “poder suave”, 
relacionando diretamente a promoção dos interesses 
norte-americanos com a construção de instituições 
globais. A estas, caberiam, entre outras tarefas, 
influenciar a forma como outros Estados definem seus 
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interesses (redirecionando-os, pois), promover a 
“ordem” e reduzir os custos da manutenção desta 
para os Estados Unidos, satisfazer na medida do 
possível os interesses de outros Estados sem colocar 
em risco um ambiente propício para a reprodução do 
“estado de coisas” no plano internacional. Para tal, 
tem-se que tais instituições, longe de serem alheias 
às “realidades do poder”, devem ser permeáveis a 
este, permitindo que os interesses dos Estados Unidos 
sejam promovidos, explícita ou sub-repticiamente 
(ponto que muitos analistas não percebem, 
associando a empreitada de construção de instituições 
com uma visão dita “utópica” das Relações 
Internacionais). Exemplos abundam – as chamadas 
“instituições de Bretton Woods” (FMI, Banco Mundial), 
a Organização das Nações Unidas (ONU), a 
Organização dos Estados Americanos (OEA), 
Organização Mundial do Comércio (OMC) etc. Seus 
defensores, mais que simples paladinos da 
supremacia norte-americano, buscam conferir a esta 
legitimidade no plano internacional, através de ações 
concertadas com outros Estados, de forma 
institucionalizada. Em outras palavras, eles buscam 
converter supremacia em verdadeira hegemonia – o 
exercício contínuo e legítimo da liderança no plano 
internacional. Manifestação clássica desse segundo 
pólo foram as propostas do então presidente 
Woodrow Wilson, no imediato pós-Primeira Guerra 
Mundial, relacionados com a construção de um 
“sistema de segurança coletivo” e com o erigir da Liga 
das Nações, espelhados posteriormente por Franklin 
Roosevelt quando da construção da ONU e das 
instituições que herdamos do período da Guerra Fria.  

 
Moral da história: George W. Bush passa o 

bastão para Woodrow Wilson, reconhecendo o 
fracasso da ação militar no Iraque e a necessidade de 
reforço das Instituições Internacionais, provando o 
“gosto amargo” do unilateralismo e, portanto, fazendo 
uma concessão de relevo ao multilateralismo? Não 
confiramos ao quadro tintas por demais róseas. Bush 
Júnior se encontra, pela ordem: 1) pressionado pelo 
eleitorado doméstico às vésperas de mais um pleito 
nacional (basicamente, volta dos soldados para casa, 
fugindo dos cada vez mais constantes ataques de 
guerrilhas e terroristas e estancamento da “sangria” 
de dólares que se tornou à operação militar no 
Iraque, ao custo de 4 bilhões de dólares mensais); 2) 
desejoso de que mais países “invistam” na chamada 
“construção da paz”, uma vez finda a guerra; e 3) 
ciente da posição de crescente isolamento que seu 
país assume num momento em que os próprios 
Estados Unidos declaram “Guerra mundial ao 
Terrorismo”.  

 
Nesse contexto (e uma vez que a fragilidade 

da presença da própria ONU em solo iraquiano salta 
aos olhos, haja vista a facilidade com que se 
perpetrou o atentado que vitimou Sérgio Vieira de 
Mello), Bush Júnior simplesmente desloca para a 
“esquerda” o pêndulo da política externa norte-

americano. Um “recuo estratégico” (fundado em atos 
simbólicos, como a “cessão do controle” de porções do 
território iraquiano para Estados com pretensões 
modestas, como a Polônia) sobre o qual pairam dúvidas 
quanto à eficácia. As instituições, não obstante 
fundadas sobre a “realidade do poder”, têm algum 
efeito autônomo sobre os acontecimentos sobre os 
quais incidem (lembrem-se do “jogo de cintura” durante 
meses dos Estados Unidos e Reino Unido no Conselho 
de Segurança da ONU, capaz de adiar e mesmo mudar 
os rumos da operação militar que depois ocorreria). Não 
há, porém, dúvidas quanto ao caráter da “mudança de 
rumo” de Bush, muito menos radical do que a mudança 
da Polônia socialista de dantes para a Polônia da OTAN 
dos dias que correm – essa atitude relaciona-se com a 
sustentação da supremacia (e promoção da hegemonia) 
dos Estados Unidos no globo. Como já dizia Lampedusa 
(em “O Leopardo”), algo tem que mudar para que tudo 
fique no mesmo lugar – sejam mãos ou províncias no 
interior do Iraque.  

 
Enquanto isso, a Europa diz “NÃO!”. A “recuada 

estratégica rumo às instituições” de George W. Bush 
acabaria por sofrer seu primeiro revés logo em seguida. 
Previsivelmente, alguns dos Estados europeus mais 
importantes no Conselho de Segurança da ONU (França, 
possuidora do “poder de veto” e Alemanha) rejeitaram 
proposta norte-americana de constituição de uma “força 
de paz internacional” para pacificar o Iraque pós-
Saddam, antes mesmo que esta fosse colocada em 
votação. 

 
Analistas de matriz realista, como Robert Kagan 

no quimérico artigo “Power And Weakness”, apressam-
se em dizer que norte-americanos e europeus não 
apenas diferem nas suas visões do “poder”, como 
sequer “vivem no mesmo mundo”. Os europeus teriam 
optado por construir “castelos de areia” fundados na 
paz kantiana, afastando-se da Realpolitik, enquanto os 
norte-americanos, menos ingênuos, teriam optado pela 
transposição do “Realismo ofensivo” de Mearsheimer 
para o plano internacional, agindo em defesa de suas 
“posições de poder” e da manutenção do próprio 
sistema, abandonado pelos “fleumáticos” europeus, 
apegados às “ilusórias” Instituições Internacionais. No 
limite, os americanos fariam o “serviço sujo” e os 
europeus, desimportantes, poderiam se deleitar 
eternamente em “berço esplêndido”, voltados para seus 
queijos e trufas. Nada mais banalmente simplista, 
sensacionalista e despido de verossimilhança do que tal 
análise.  

 
O primeiro equívoco de tal análise, sendo 

informada por uma matriz Realista, é considerar que os 
europeus poderiam simplesmente “dar as costas“ para 
questões de segurança internacional, se evadindo 
destas – o que contradiz flagrantemente o suposto 
realista do constrangimento sistêmico sobre as ações 
dos atores (um erro no qual Mearsheimer também 
incorre, na seção final de “The False Promise of 
International Institutions”). Em seguida, torna-se 

 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

7



patente o acentuado viés de ingenuidade política que 
informa a análise de Kagan, ao acenar com a 
possibilidade de que os europeus desejem um tal 
caminho. Nada indica que os europeus tenham 
adentrado um “paraíso kantiano” no pós-1945, ou que 
estes tenham optado por deixar de buscar “posições 
de poder” mais privilegiadas no longo prazo (houve 
diversos momentos, na História, em que “a Europa”, 
tomada como uma unidade, esteve colocada de forma 
desfavorável no jogo de poder global). Um “horizonte 
de análise” de menos de um século me parece 
extremamente precário, uma vez que todos nós 
estamos cientes de que a manutenção de “posições 
de poder”, no sistema internacional hodierno, parece 
algo menos durável do que se imagina – ainda 
carecem de explicação acurada os acontecimentos de 
1989-1991. Ademais, os “apologetas do poder” 
costumam dar com os burros n’água quando se dão à 
tarefa de predizer (haja vista o infame artigo “Back To 
The Future” de Mearsheimer, no qual este “prediz”, 
em 1990, o fim da União Européia e da OTAN). Ainda, 
tal segunda consideração é motivada por uma visão 
deveras simplista do papel das Instituições 
Internacionais no jogo do poder global – uma visão 
que não encontra suporte, inclusive, na forma como 
os Estados Unidos lidam com elas (e as utilizam). 

 
Os europeus, um dia virtuais “donos do 

mundo” que chegaram a retalhar continentes inteiros 
em seus jogos de guerra e conquista (a infame 
Conferência de Berlim, 1884-1885), não teriam nada 
a ganhar num tacanho “desafio explícito” à vigente 
supremacia norte-americana. Nas entrelinhas – e, 
mais do que ninguém, sabedores da relevância das 
Instituições Internacionais nesse “jogo de poder” 
global, pois foram seus criadores – os europeus 
buscam construir uma alternativa à vigente 
supremacia da Águia. Curiosamente, foi este o 
comportamento dos Estados Unidos no ocaso do 
poder europeu, no bojo de duas guerras mundiais – 
construção lenta, paulatina de “bases de poder”, 
cautela nas ações externas e, acima de tudo, não 
ensejar o desperdício de oportunidades de redefinir o 
sistema a seu favor. Nesse ponto em especial, o papel 
das instituições assume caráter decisivo. No dizer de 
Lisa Martin e Beth Simmons (em “Theories and 
Empirical Studies of International Institutions”), elas 
constituem “causa e efeito da ação estratégica dos 
Estados”. Uma vez criadas para resolver 
determinados problemas, elas constrangerão, 
moldarão o comportamento dos Estados, mesmo 
constantemente desafiadas e reformadas pelos 
mesmos. Às instituições estão associados 
determinados efeitos, muitos deles previsíveis 
(resultado da convergência da ação dos Estados 
envolvidos), mas alguns deles imprevistos. Elas são 
simultaneamente instrumentos de manutenção do 
“status quo” e instrumentos de alteração do mesmo. 

Os europeus não apenas têm ciência dos 
jogos de poder internacionais, de hoje e de ontem – 
eles sabem o contexto em que Bush Júnior 

“conclama” os Estados a cooperar com a “reconstrução” 
do Iraque, sempre cientes do papel que as instituições 
desempenham neste. França e Alemanha, ademais, 
virtuais “líderes” da União Européia, estão empenhadas 
na tarefa de constituição de uma força militar 
continental descolada da influência norte-americana (ou 
seja, capaz de se contrapor à OTAN). Nesse quesito em 
especial, mas também em muitos outros, sabem França 
e Alemanha que pouco ou nada podem contar com o 
Reino Unido de Tony Blair, em sua eterna “dobradinha” 
com os ditames de Washington. Não há, a rigor, 
surpresas na decisão desses países em “barrar” a 
proposta norte-americana na ONU, ainda mais quando 
nos lembramos dos embates testemunhados entre eles 
e os Estados Unidos, antes da invasão. Nada 
surpreendente ainda a adesão da Rússia ao “bloco 
europeu” no Conselho de Segurança da ONU – um 
Estado que, como a Europa, busca se re-inserir de 
forma que julga mais adequada na “nova ordem 
mundial”, aproveitando prerrogativas institucionais tais 
como o “veto” no Conselho de Segurança. 

 
As cartas estão, lentamente, às vezes contra a 

vontade de alguns jogadores, sendo colocadas na mesa. 
Os europeus, buscando construir “alternativa global” ao 
quase-imperial poder norte-americano (adentrando o 
cenário, “pelas beiradas”, a China – vide o editorial da 
edição 33 d’O DEBATEDOURO – além da Rússia). Todos 
os envolvidos sabem que as instituições são um “trunfo” 
de extrema relevância nessa disputa. A ONU, colocada 
no centro desse cuidadoso “xadrez” diplomático, pode 
auferir ganhos em termos de seu “papel” na ordem 
mundial em reconstrução. No momento, aguarda ela os 
próximos movimentos dos “jogadores”. Como todos 
nós, exceção feita aos “apologetas do poder”, que já 
sabem (ou crêem saber) todos os resultados! 
Aguardemos, pois, as próximas “jogadas” e 
descaminhos do poder no plano internacional. 
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DDaass  lleennddaass  ddoo  1111  ddee  SSeetteemmbbrroo::  ddooiiss  

aannooss  ddee  ““nnoovvaass””  ttrraaddiiççõõeess    

                                                

 

Os atentados terroristas contra os EUA, em 
11 de Setembro de 2001, engendraram grandes 
alterações no cenário de segurança internacional. 
Mais do que isso, o pós-11 de Setembro representou 
uma mudança de rumos em termos das percepções 
de cada país acerca de sua segurança isoladamente e 
em relação a outros países.  Nada mais inventivo, 
todavia! 
 
 A maior falácia que se produziu e 
reproduziu nos últimos dois anos foi 
exatamente essa idéia de que o ambiente 
que “regia” a segurança internacional não 
foi, desde então, o mesmo. Uma falácia 
no exato sentido de que lança sobre 
todos um raciocínio falso que tenta 
simular a realidade, distorcendo as 
percepções que, senão falsas por 
natureza, são com certeza limitadas em 
sua aplicação ao redor do mundo. 
 

A revista The Economist12 teve a 
grande sacada, já naquele momento, de 
inferir um significado mais justo a toda 
aquela confusão de visões que se 
produzia na mídia e na academia 
mundial. Diante do velho debate sobre o 
“tema” que causava maior repercussão 
influenciava mais fortemente o decision ma
grandes potências, havia opiniões quase 
tendentes a colocar o comércio internacional e
de destaque. Justificativa: o mundo mult
globalizado dos anos noventa não mais c
grandes margens ao tratamento preferen
assuntos de segurança.  
 

Na medida em que os países pa
“reagir” ao 11 de Setembro, a “balança” assu
nova disposição. Parece que a partir desse m
as consternações de segurança passam a
relevo no pensamento, no planejamento
execução de políticas em todo o mundo.  

 
Pode-se dizer, portanto, que os a

terroristas em nada mudaram os “camin
segurança internacional aos olhos da grand
dos países. Na verdade, tendências 
confirmaram-se e ações foram radicalizada
nos EUA quanto na Europa e na Ásia, por e
tendências tornaram-se realidade de uma for

rápida, brusca e radical, mas não 
dizem respeito a mudanças 
exatamente.    

 
12 www.economist.com  

 
Os EUA foram o grande 

propulsor de toda a onda que 
extremou as consternações de 
segurança internacional pelo 
mundo, como um claro corolário 
da sua própria posição no 
mundo.  Dessa forma, se de fato 

houve qualquer 
alteração em 
percepções ao 
redor do mundo, 
essas foram com 
relação à atitude 

estadunidense 
diante da “guerra contra o terrorismo” e 
não com relação ao evento específico do 
11 de Setembro, que para muitos tirou 
dos Estados a centralidade no conflito 
internacional e colocou um inimigo 
“invisível” de relevo em seu lugar.  

 
 

JOELSON 
VELLOZO JR. 

é editor-executivo de 

O Debatedouro 
 
 
 
 
 

joelsonvellozo@ 
odebatedouro.com.br 

 
O fato é que as ações dos EUA 

depois dos atentados não seriam 
novidades aos olhos dos que já vinham 
"Ao que parece, 
dois anos não 

foram suficientes 
para determinar 

novos 
comportamentos 
em matéria de 

segurança 
internacional. Ao 

contrário, são 
velhos hábitos 
investidos de 
novo fôlego“. 
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king das 
sempre 
m lugar 

ipolar e 
reditava 
cial aos 

ssam a 
me uma 
omento 

 ganhar 
 e na 

tentados 
hos” da 
e parte 
apenas 

s. Tanto 
xemplo, 
ma mais 

observando a política interna desse país e 
tão pouco os ataques terroristas eram novidades no 
cenário internacional. A grande questão é que foram 
ataques de grande proporção contra a mais poderosa 
nação. Isso explica muita coisa. 
 

Em resumo, mudanças de curso, portanto, não 
parecem ser o “x” da questão nas análises acerca dos 
efeitos do 11 de Setembro sobre as relações 
internacionais. Se houve mudanças, essas estão muito 
menos relacionadas com o cenário internacional e muito 
mais com a realidade interna nos EUA. 
 
O rolo compressor norte-americano 
   
 As duas vias da política de segurança 
estadunidense – a interna e a externa – estiveram 
conectadas por uma motivação em comum e, de forma 
semelhante, não apresentaram os resultados esperados.  
 
 A política exterior norte-americana reforçou 
seus traços mais marcantes. Os falcões 
neoconservadores do Pentágono, que movimentam a 
máquina de guerra dos EUA do planejamento à prática, 
estão há muito tempo nos meandros políticos do país. 
Imaginar que os ataques a Afeganistão e Iraque foram 

http://www.economist.com/


conseqüências únicas dos ataques terroristas é muito 
limitante, em verdade. Como já se fez menção, o 11 
de Setembro pode apenas ter encurtado, radicalizado 
ações que não são meros frutos desse momento. Há 
quanto tempo os “açougueiros” Paul Wolfowitz e 
Rumsfeld planejam a invasão ao Iraque? Há quanto 
tempo a retórica do arsenal de destruição em massa 
iraquiano é usada para justificar a dita invasão? 
Resposta: muitos e muitos anos. Desde o final da 
primeira guerra no golfo há fortes movimentações 
políticas nos corredores do Pentágono e da Casa 
Branca para tremer terras iraquianas.  
 

O próprio conceito de “preemptive attacks” já 
era bem desenvolvido, ainda que não praticado. O 
Iraque era o grande alvo dessa noção, pelos mesmos 
motivos que meses atrás “justificaram” a invasão 
militar. Mais uma vez, percebe-se que os atentados 
em território estadunidense não alteraram, mas 
potencializaram, extremaram ações por parte dos EUA 
que não se vinculam ao atentado por si só. Vinculam-
se, portanto, a uma mentalidade de se fazer política 
internacional que muito antes de 2001 consolidava-se 
no backstage da política nacional daquele país. A 
renúncia a tratados internacionais e à própria ONU 
são exemplos absolutos da prática política dos EUA 
que se estendem a um período muito anterior.  
 
 A política interna de segurança do país, no 
entanto, foi efetivamente aguçada desde então. A 
contrário do conceito de segurança internacional, que 
nada teve de novo após os atentados, o conceito de 
segurança humana nos Estados Unidos percebeu 
alterações significativas. Todo o curso de ação em 
termos de segurança interna foi revisto. Inúmeros 
programas do governo foram efetivados com vistas a 
aprimorar os elementos e os instrumentos de 
segurança interna nos EUA.  
 

O frenesi foi, desde então, absurdo. Se por 
um lado o terrorismo estatal norte-americano foi a 
continuação da “obra” de Bin Laden na terra, por 
outro temos que o medo, o pânico e a insegurança 
foram o seu grande presente ao povo norte-
americano. O rolo de compressão norte-americano 
passou por cima dos próprios cidadãos. Mais do que 
isso, passou por cima de ideais fundamentais do 
Estado democrático de direito. Em nenhum outro 
momento na história recente do país, os limites da 
liberdade individual foram tão fortemente 
comprometidos. Uma situação bastante grave para 
aquela que se afirma como a “maior democracia do 
mundo”.  
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Todos sabem que os custos da guerra contra 
o terrorismo têm sido altíssimos, mas os próprios 
rulers norte-americanos parecem não revelar 
consciência sobre o prejuízo dentro de casa.  Quando 
Paul Wolfowitz fala que “we also need resources to 
win that second battle front, both in Afghanistan and 
Iraq, to help those people build new and free 

countries that will remain free of instability and 
terrorism […]”13, existe a grande probabilidade de que 
ele não esteja olhando para o próprio umbigo!   

 
Na outra ponta, o mundo “inimigo” (redes 

terroristas, “rogue states” etc.) continua com seus 
próprios problemas de segurança internacional. Para 
eles, exceto o fato de que têm sido alvos mais 
freqüentes de ameaças, o mundo ocidental, 
principalmente, continua sendo percebido da mesma 
forma por intermédio de um antiamericanismo que não 
é novo, mas que foi extremado à medida da reação 
norte-americana.  

 
Os ditos inimigos norte-americanos, assim 

como bem antes de 2001, simplesmente não fazem 
questão, por exemplo, em estabelecer uma diferença 
entre a ONU e os EUA. O ataque terrorista que matou o 
diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello não foi um 
mero ataque contra a “ONU”, enquanto fórum 
multilateral. Foi um ataque contra a instituição que é 
definitivamente instrumento de poder dos EUA.  

 
Por esses motivos, não parece justo dizer que 

os atentados contra os EUA em 2001 mudaram o 
mundo. Ainda que de forma bem sintética, tentou-se 
aqui mostrar que o mundo continua, em grandíssima 
medida, o mesmo. Ao que parece, dois anos não foram 
suficientes para determinar novos comportamentos em 
matéria de segurança internacional. Ao contrário, são 
velhos hábitos investidos de novo fôlego.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 www.defenselink.mil  

http://www.defenselink.mil/
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Conforme vimos, foram 
vários os fatores que 
influenciaram o lançamento da 
Rodada Uruguai no início da 
década de 1980, tendo a 
recessão global ocupado um 

papel 
fundamental. 

Contudo, 
também vimos 
que não foram 

somente estes os fatores influenciadores. 
Juntamente com eles vimos que, pela sua 
própria natureza, a OMC possui 
caracteres de cunho claramente 
neoliberal (e, por que não, liberal), como 
por exemplo a centralidade do conceito 
de "livre-comércio" e a limitação 
constitucional que impõe aos Estados-
membros. 
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 Em outras palavras: Alguns dos 
conceitos oriundos da Escola de 
Virgínia/Public Choice tiveram uma 
influência muito grande neste processo 
também, mais especificamente no 
tocante à idéia de controle constitucional 
sobre o Estado. Mas por que se fez 
necessário tal controle constitucional? 
 
 Gill chama esse fenômeno de 
"novo constitucionalismo", e segundo ele, 
esse conceito diz respeito à descrição de 
complexos esforços por parte tanto das forças polít
direita quanto dos economistas neoclássicos com o
de desenvolver uma estrutura legal que garan
reconstrução do capital em larga escala – neste 
de turbulência que caracterizou os anos pós-197
desta forma, a intensificação das formas de di
mercadológica. Nas palavras de Gill, isto se dá 
desde o início desse período de turbulência a 
 

"ideology is not enough to secu
property rights and political prerogati
capital on a world scale" (GILL, 1995:78)14

 
14 GILL, Stephen. Theorizing the Interregnun: The Double Moveme
Global Politics in 1990s. In: HETTNE, Björn. Internationa

 Assim, este tipo de discurso tem a serventia de 
proteger os privilégios das novas formas de competição 
oligopolística dos anos 1980, restringindo a possibilidade de 
intervenção de futuros governos que tenham como objetivo 
acabar com esse tipo de privilégio. 
 

Em um primeiro momento, 
esses fatores poderiam nos levar a 
pensar que a OMC se trata de uma 
organização internacional de caráter 
claramente neoliberal. Contudo, é 
interessante notarmos que, de acordo 
com Vaubel,  
 

“Even in the field of 
international trade, international 
agreements (like GATT) have proven to 
be of so limited effectiveness in 
stemming protectionism that more and 
more economists want to use 
constitutional and other domestic legal 
constraints” (VAUBEL, 1986:54)15. 
 

Ora, ao contrário do que se 
possa pensar, a Rodada Uruguai/OMC 
não é o sonho da Public Choice realizado 
na práxis. Absolutamente. Conforme 
afirmam Yoon & McGee,  
 

“Several studies have estimated 
that the WTO agreement will expand 
trade and employment, which is 

int
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eresses de grupos 
particulares que 
influenciam na 
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Economy: Understanding Global Disorder. Nova Scotia: Fernwood Books, 1995. 

probably true. But the agreement will 
also strengthen some forms of protectionism (...)” 
(YOON & McGEE, 2003:2)16.  
 
De maneira mais específica, os mesmos autores 

afirmam que  
 

“Domestic producers that no longer have 
the option of running to their national government 
to demand a higher tariff or a more strict quota can 

 
15 VAUBEL, Roland. “A public choice approach to international organization.” 
In: Public Choice. Vol. 51, Número 1. Dordrecht, 1986. 
16 YOON, Yeomin & McGEE, Robert W. Korea and the World Trade 
Organization: Problems and Prospects. In: http://econpapers.hhs.se Disponível 
em: 14/04/03. 

http://econpapers.hhs.se/


now demand that an antidumping investigation be 
launched against some foreign producer that is 
competing too aggressively – or too efficiently. 
The result will be a long and expensive 
investigation that costs the foreign producer 
perhaps millions of dollars, with a high likelihood 
that it will raise its prices even if it found not 
guilty of dumping” (YOON & McGEE, 2003:4). 
 
 Se por um lado, no que diz respeito aos 

princípios da Rodada Uruguai/OMC, estes refletem de 
maneira clara alguns dos postulados dessa Escola do 
Pensamento Neoliberal, no que tange às questões 
relacionadas à cláusula prevista na Rodada Uruguai acerca 
das medidas antidumping, por exemplo, os defensores 
dos postulados da Public Choice se colocam 
terminantemente contra as mesmas, afirmando que, 
hodiernamente, o que se tem notado é que estas medidas 
antidumping têm sido usadas não para proteger o livre-
comércio, e sim para proteger as indústrias locais e seus 
privilégios locais, o que, seguindo os princípios da Public 
Choice, pode ser caracterizado como rent seeking, uma 
vez que o governo está gerando renda onde a mesma não 
existiria caso operassem as leis de mercado tão-somente. 

  
Contudo, é importante destacarmos que, para os 

asseclas da Public Choice, as organizações internacionais 
– e no nosso caso específico a OMC – não são totalmente 
irrelevantes. Pelo contrário. Segundo Vaubel, deve-se ter 
sempre cautela para que os hodiernos equívocos das 
organizações internacionais não gerem descrédito para as 
formas desejáveis de cooperação internacional, a saber,  

 
“agreements to remove non-market 

obstacles to market interdependence in the field 
of international trade and capital movements” 
(VAUBEL, 1986:53). 

 
Destarte, o que notamos é que, em primeiro 

lugar, a Organização Mundial do Comércio não pode ser 
caracterizada de maneira absoluta e inequívoca como uma 
organização neoliberal. Isso se dá devido ao fato de que, 
embora possamos afirmar que ela está calcada em 
princípios liberais e neoliberais, muitas são as críticas que 
ela sofre por parte dos mesmo neoliberais, uma vez que 
não são colocados em prática todos os seus princípios e 
normas. Mas por que há tal discrepância, tal hiato entre 
os princípios/normas e a prática da OMC? Ora, isto se dá 
basicamente em função do fato de que, no âmbito da 
OMC, vários são os interesses políticos em jogo, 
interesses estes muitas vezes conflitantes, o que acarreta, 
necessariamente, em um jogo político que, conforme a 
sua configuração, gera distorções na aplicação de certas 
normas da OMC. Mas isso não é tudo. Além disso, como 
vimos anteriormente, a OMC ocupa um lugar destaque no 
cenário global. Mais especificamente, 
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“The WTO is a prominent instance of 

growing suprastate governance in the globalizing 
world of the late twentieth century. (…) Not 
surprisingly, given this substantial growth in both 
the range and the authority of global trade law, 

many civic groups have developed considerable 
interest in the WTO” (SCHOLTE, O’BRIEN & 
WILLIAMS, 1998:3)17. 

 
Isso faz com que devamos também levar em 

consideração a influência exercida por todas as críticas que 
foram e são feitas às formas tomadas pela globalização 
econômico-financeira neoliberal e suas conseqüências, 
principalmente àquelas conseqüências concernentes ao 
âmbito social global (tome-se como exemplo as críticas e 
reivindicações feitas pelos chamados “movimentos sociais 
globais contra-hegemônicos”). Como afirmam Scholte, 
O’Brien e Williams,  
 

“Civic groups have in the 1990s undertaken 
a multitude of initiatives to reinforce, reshape or 
replace existing rules of world trade. The WTO has 
responded with a larger number and variety of 
overtures toward civil society than were ever seen 
under the GATT regime or before” (SCHOLTE, 
O’BRIEN & WILLIAMS, 1998:24)18. 

 
Neste sentido, retomando Karl Polanyi e seu 

conceito de “duplo movimento”, conceito este que diz 
respeito, basicamente, à relação dialética existente entre as 
forças de mercado – que visam ao estabelecimento de uma 
ordem social regulada pelo mercado (seria o “primeiro 
movimento”) – e a autoproteção da sociedade – que busca 
uma maior democratização da sociedade e um maior 
controle político sobre o mercado, minando assim parte de 
seus efeitos deletérios (que seria o “segundo movimento”), 
poderíamos dizer que, além dos interesses de grupos 
particulares que influenciam na dinâmica do processo de 
tomada de decisão no âmbito interno da OMC, temos 
também um processo dialético no qual se encontram tanto a 
apologia neoliberal pelo fim das barreiras ao livre mercado 
em nível mundial quanto a defesa de restrições às 
liberdades econômicas no âmbito mundial. Destarte, a não 
implementação, por parte da Organização Mundial do 
Comércio, dos postulados (neo)liberais em sua totalidade se 
deve não somente aos interesses de grupos e/ou Estados 
particulares mas também à dinâmica dialética social no 
âmbito global, que mediante a ação dos movimentos sociais 
supracitados no âmbito da sociedade civil global, vêem 
tomando proporções cada vez maiores e de maior relevância 
no cenário mundial. 
  

                                                 
17 SCHOLTE, Jan Aart, O’BRIEN, Robert & WILLIAMS, Marc. The WTO and 
Civil Society. CSGR Working Paper No. 14/98, Julho de 1998. Disponível em: 
http://www.csgr.org 
18 É importante notarmos que os autores aqui não tratam somente dos 
movimentos sociais globais contra-hegemônicos, mas dos grupos da sociedade 
civil global como um todo (ou seja, também incluindo aí think tanks, sindicatos, 
grupos ambientalistas, etc.). Ora, partindo de uma abordagem gramsciana, vemos 
que a sociedade civil não é algo tranqüilo ou “angelical”. Pelo contrário, é um 
espaço de lutas onde se travam os embates tanto pela manutenção da hegemonia 
quanto pela construção de uma contra-hegemonia. Isso nos leva a ver a 
sociedade civil global não como algo “bom” em oposição aos Estados que seriam 
algo “ruim”, mas como um espaço capaz de gerar uma ampla gama de 
possibilidades, seja para a perpetuação do status quo vigente, seja para a 
transformação da ordem mundial hodierna. 

http://www.csgr.org/


AA  aannaarrqquuiiaa  ddaass  ccoommppeettêênncciiaass 
 
GOIÂNIA  
 

  
O desfecho da guerra 

do Iraque trouxe em seu bojo 
a questão relativa ao novo 
papel das Nações Unidas na 
ordem mundial em 
conformação. À ruptura do 
equilíbrio de poder e da 
dinâmica de contenções da 
ordem bipolar seguiu-se o 
estabelecimento de um esboço 
de ordem estratégica e 
militarmente unipolar, liderada 
pelos Estados Unidos da 
América. A dissolução prática 
do sistema de esferas de 
influência e 

a 

  
Uma das principais razões que respaldam o 

fracasso da ONU como promotora e mantenedora de um 
sistema de segurança coletiva é a constituição 
anacrônica de sua instância precípua, qual seja, o 
CSNU. Ele não mais corresponde à configuração de 
forças das grandes potências no sistema internacional. 
Outra razão a ser elencada tange à ascensão dos EUA à 
condição de superpotência singular na dinâmica 
geopolítica internacional. 
 
 A razão-mor, todavia, reside no alicerce moral e 
constitutivo da ONU. Fundada sobre nuanças tênues do 
idealismo wilsoniano, o princípio retor das Nações 
Unidas é o de que os compromissos políticos devem 
observar as regras jurídicas internacionais, quando a 

característica “anárquica” da sociedade 
internacional, nos termos de Hedley 
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fragmentaçã
o da U.R.S.S., somada à obsessão 
desenvolvimentista chinesa e sua 
indisponibilidade em oferecer 
resistência sistemática à 
superpotência norte-americana, 
inviabilizou um retrato fiel do 
anacronismo histórico e prático das 
estruturas da ONU. 
 
 Após o fim de facto da 
Guerra Fria e a prostração 
ideológica do bloco soviético, a 
invasão iraquiana ao Kwait, em 
agosto de 1990, pareceu ter 
inaugurado um novo sistema de 
segurança coletiva, pautado na 
cooperação entre os membros do 
Conselho de Segurança e no 
consenso entre os membros 
permanentes do órgão (EUA, 
Rússia, França, Reino Unido e China). Tratava-se, 
porém, de uma impressão equivocada: o consenso 
“kantiano” do CSNU durante a I Guerra do Golfo, tão 
díspar da inoperância que caracterizou o órgão 
durante a Guerra Fria, foi, como disse Henry 
Kissinger, mais um “caso especial” do que “um divisor 
de águas” propriamente dito. 
 
 Finda uma década de utopias e decepções 
sobre o papel da ONU na manutenção da ordem 
internacional, a ação militar anglo-americana no 
Iraque, que culminou na deposição da ditadura de 
Saddam Hussein no Iraque, não chancelada pelo 
CSNU, suscitou novas e derradeiras análises - 
algumas criteriosas, outras nem tanto – acerca da 
nova função da ONU na sociedade internacional.  
 

Bull, atesta para o contrário: para o 
bom funcionamento de uma instituição 
que almeja convergir os anseios da 
comunidade internacional, é 
imprescindível que as regras jurídicas 
estejam de acordo com os 
compromissos políticos, em função do 
caráter anárquico desta comunidade. 
 
 Caso a ONU deseje exercer um 
papel preponderante na nova ordem 
mundial encaminhada, deve alterar 
alguns de seus axiomas wilsonianos, 
abandonar parte da utopia kantiana e 
dos discursos inócuos que parecem 
ignorar a disposição de forças entre os 
Estados e pautar-se de forma mais 
coerente com a política externa dos 
Estados. Deve, ainda, patrocinar o 
estabelecimento de uma dinâmica de 
equilíbrio de poder concertada entre as 

grandes potências (E.U.A., China e Rússia, entre outras 
menores), com o propósito de que a manutenção da 
ordem mundial seja baseada no entendimento entre os 
membros deste concerto. 

“Uma das principais 
razões que respaldam 

o fracasso da ONU 
como promotora e 

mantenedora de um 
sistema de segurança 

coletiva é a 
constituição 

anacrônica de sua 
instância precípua, 

qual seja, o CSNU. Ele 
não mais corresponde 

à configuração de 
forças das grandes 

potências no sistema 
internacional.” 

 
 A redefinição das atribuições da ONU após a 
Guerra do Iraque encontra-se, pois, vinculada à sua 
reestruturação (com ênfase à reforma e alargamento do 
Conselho de Segurança), ao retorno relativo da 
sociedade internacional ao equilíbrio de poder e à 
mudança do paradigma idealista wilsoniano rumo a uma 
concepção mais realista, que fundamente as regras 
jurídicas internacionais nos compromissos e arranjos 
políticos entre os Estados. A experiência, iconizada pelo 
mais violento golpe que a organização sofreu em seus 
58 anos de existência, nos leva a crer que essa seja a 
vertente mais sensata e viável a se adotar. 
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LISBOA 
 
 
Base Jurídica 
 

Artigo 310.º (238.º) do Tratado CE 
(Acordos de Associação). 
 
Objectivos 
 

O objectivo do Espaço Económico Europeu 
foi o de criar um Mercado Único que compreenda 
não só a própria Comunidade Europeia, mas 
também os países da Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA). O mercado assim 
criado representa no total cerca de 380 
milhões de pessoas. 
 
Realizações 
 

1. Historial 
 

O Acordo sobre o EEE foi 
assinado em Maio de 1992 entre os 12 
Estados-membros que constituíam então 
a Comunidade Europeia, e os 6 países 
que formavam, na altura, a EFTA: 
Áustria, Finlândia, Islândia, Noruega, 
Suíça e Suécia. A Suíça não pôde, 
contudo, ratificar o Acordo devido ao 
resultado negativo do referendo realizado 
em Dezembro de 1992. Por conseguinte, 
o Acordo EEE entrou em vigor no início 
de 1994 com a adesão de 17 países. 
 

Desde então, três dos membros 
fundadores da EFTA - Áustria, Finlândia e 
Suécia - tornaram-se membros de pleno dire
União Europeia e em Maio de 1995 o Liechte
aderiu ao EEE. Assim, o Acordo ab
actualmente os 15 Estados-membros da UE e
países da EFTA - mas não a Suíça que
obstante, continua a ser membro da EFTA. 
 

Esta situação complexa é fruto de div
mudanças ocorridas nas relações entre os país
EFTA e a Comunidade Europeia ao longo dos 
Quando dois países membros da EFTA, o 
Unido e a Dinamarca, aderiram à CE em 
foram negociados acordos de livre-com
individuais com cada um dos cinco restantes 
da EFTA. A cooperação foi intensificada c
"Declaração do Luxemburgo" de 1984. Por últi

 
 
 
 
 
criação iminente do Mercado Único 
da CE conduziu a negociações oficiais 
do EEE em 1990. 

 
2.   As "quatro liberdades" 
 

O cerne do Acordo EEE 
reside nas "quatro liberdades" do 
mercado único: a livre circulação de 
mercadorias, de pessoas, de serviços 
e de capitais. Abrange igualmente 
certas "políticas de acompanhamento" do Mercado Único, 

tais como a política de concorrência e a 
política social, a defesa do consumidor e a 
protecção do ambiente, a educação, a 
investigação e o desenvolvimento. 
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A cooperação entre a Comunidade 

Europeia e os Estados da EFTA/EEE fora do 
âmbito das "quatro liberdades" é abrangida 
pelo Protocolo 31 do Acordo EEE. 
Actualmente, foram tomadas medidas 
legislativas para facilitar a participação total 
dos estados do EEE nos programas 
comunitários referentes à cooperação 
cultural. 
 

Contudo, contrariamente ao 
mercado único da Comunidade Europeia, o 
EEE exclui em princípio do seu âmbito de 
aplicação os produtos agrícolas e da pesca, 
não abrange os impostos indirectos (IVA e 
impostos sobre consumos específicos) e 
não prevê uma política económica externa 

c

“O objectivo do 
Espaço 

Económico 
Europeu foi o de 
criar um Mercado 

Único que 
compreenda não 

só a própria 
Comunidade 

Europeia, mas 
também os 
países da 

Associação 
Europeia de 

(EFTA). O 
mercado assim 
riado representa

Comércio Livre 

 
no total cerca de 
380 milhões de 

pessoas.” 
 

 
 

studantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
s autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

14

ito da 
nstein 
range 
 os 3 

, não 

ersas 
es da 
anos. 
Reino 
1973, 
ércio 

países 
om a 
mo, a  

comum (pauta aduaneira comum, medidas 
anti-dumping, etc.). Conseqüentemente, o EEE não constitui 
um mercado totalmente "sem fronteiras", nem uma 
verdadeira união aduaneira.  
 

Não obstante, mais de 80% da legislação 
comunitária relativa ao mercado único (cerca de 1.500 
regulamentos, directivas e decisões) é aplicável em toda a 
área do EEE, como será o caso da maior parte da futura 
legislação nessa matéria. Algumas considerações de ordem 
prática demonstraram, além disso, a necessidade de 
acordos em sectores que oficialmente não se inserem no 
âmbito do EEE, nomeadamente os produtos agrícolas e da 
pesca. 

 
a. Livre circulação de mercadorias 



 
A abolição de direitos aduaneiros sobre os 

produtos industriais na área actualmente 
constituída pelo EEE data de 1972. O Acordo EEE 
alargou a livre circulação neste domínio, proibindo 
as restrições quantitativas e todas as medidas de 
efeito equivalente. Desde a entrada em vigor do 
Acordo, foram igualmente encontradas soluções 
para os seguintes problemas: 
 

• Regras de origem. O EEE é considerado 
agora como um bloco único com uma 
marca de "origem EEE". Actualmente, o 
Conselho tem em análise propostas da 
Comissão que visam a emendar as regras 
de origem existentes, de forma a 
considerar os requisitos económicos e 
políticos na área do EEE. Estão a ser 
negociados procedimentos comuns em 
relação aos produtos originários de países 
exteriores ao EEE. 
 

• Entraves técnicos ao comércio. A legislação 
em matéria de regras técnicas, normas, 
ensaios e certificados está em vias de ser 
harmonizada (incluindo a legislação relativa 
a substâncias perigosas, produtos 
alimentares e vinho), não só a nível interno 
do EEE, mas também em relação aos 
países terceiros. 
 

• Controlos veterinários. Têm-se registado 
alguns progressos no tocante à 
harmonização dos procedimentos relativos 
aos controlos veterinários nas fronteiras.  

 
b. Livre circulação de serviços 
 

A liberdade de estabelecimento de 
empresas e de profissionais aplica-se em todo o 
território do EEE. 

 
• Serviços financeiros. A liberdade de 

desenvolver actividades no sector bancário 
e dos seguros, de investimento e de outros 
serviços financeiros está a ser estabelecida 
tanto no EEE como na UE, com base numa 
"autorização única" e "no controlo do país 
de origem". 
 

• Telecomunicações. A abertura do sector das 
telecomunicações prossegue em simultâneo 
na UE e no EEE. Em Maio de 1998, o 
Comité Misto do EEE apresentou uma 
proposta de decisão que visa à integração 
da legislação comunitária no Acordo EEE, 
especialmente no que diz respeito à 
aplicação dos princípios da Oferta de Rede 
Aberta - ORA - e uma abordagem de 
autorização coordenada no campo dos 
serviços de comunicação pessoal via 

satélite. 
 

• Audiovisual e informação. A legislação comunitária 
em matéria de protecção de dados e publicidade 
televisiva tem vindo a ser incorporada no EEE. Os 
desenvolvimentos mais recentes são um relatório 
emitido pelo Parlamento Europeu a 28 de Junho de 
1998, que lida com os serviços audiovisuais e uma 
minuta de decisão do Comité Misto do EEE que visa 
a emendar o Anexo XXI do Acordo EEE, 
acrescentando legislação no campo das estatísticas, 
já adoptada na UE. 
 

• Transportes. Estão em vias de ser concluídos 
acordos sobre as dimensões dos veículos 
automóveis, transporte de mercadorias perigosas, 
cabotagem e segurança no mar. O Comité Misto do 
EEE esboçou recentemente uma decisão que 
procura emendar o Anexo XIII - Transportes - do 
Acordo EEE. A decisão busca a integração rápida no 
Acordo EEE dos acervos recentemente adoptados 
no domínio dos transportes, para garantir uma 
segurança e homogeneidade legais. 
 

• Energia. A Directiva do Gás, tal como adoptada pelo 
Conselho da Energia da UE a 11 de Maio de 1998, 
visa à abertura gradual do mercado e proporciona o 
acesso de terceiros às redes. A Noruega expressou 
alguma preocupação acerca da questão do acesso 
de terceiros a oleodutos subaquáticos e acerca do 
destino de contratos de fornecimento de compra 
obrigatória a longo prazo.  

 
c. Livre circulação de capitais 
 

Os controlos cambiais e outros obstáculos à livre 
circulação do aforro, do investimento, etc. eram proibidos 
pelo Acordo EEE, sujeitos a certas derrogações para a 
Islândia e a Noruega no domínio do investimento no sector 
da pesca. São igualmente aplicáveis algumas restrições no 
domínio da propriedade, nomeadamente de embarcações de 
pesca (Noruega) e de bens imobiliários (Liechtenstein). 
 

d. Livre circulação de pessoas 
 

Nos termos do Tratado EEE, os cidadãos de 
qualquer um dos 18 Estados-membros têm o direito de 
procurar trabalho e de exercer uma actividade laboral em 
todos os outros países membros. A legislação da UE em 
matéria de segurança social está em vias de ser integrada 
no EEE e a informação oficial sobre os direitos dos cidadãos 
que se desloquem de um país para outro abrangem 
actualmente toda a área do EEE. O Liechtenstein detém 
ainda uma posição especial, invocando medidas de 
salvaguarda para limitar o direito dos cidadãos nacionais do 
EEE a estabelecer residência no país. 
 

Em conjunto com a liberdade de estabelecimento, 
são igualmente aplicáveis no território do EEE medidas 
respeitantes à equivalência e ao reconhecimento mútuo de 
diplomas, certificados e outros títulos. 
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Recentemente, foram encetadas 

negociações com vista a alargar a livre circulação 
de pessoas no contexto da Convenção de Schengen. 
Foi encontrada uma solução que permitirá à 
Noruega e Islândia - que pertencem à União do 
Passaporte Nórdico, mas não à União Europeia - 
associarem-se aos actuais dez países signatários do 
Acordo de Schengen, como membros associados. 
Esta medida é necessária após a decisão tomada 
pela Dinamarca, Finlândia e Suécia de se tornarem 
membros de pleno direito do Acordo de Schengen. 
 

As directivas de negociação adoptadas pelo 
Conselho no final de Agosto de 1998 visam à 
associação, de facto, da Islândia e da Noruega aos 
acordos que prevalecem entre os países Schengen. 
Tornou-se necessária uma reconsideração das 
relações entre os dois grupos de países, à luz das 
estipulações do tratado de Amsterdão, que 
proporciona a incorporação do acervo Schengen no 
enquadramento dos tratados. O Conselho da UE e a 
Comissão Europeia têm opiniões diferentes 
relativamente à base jurídica a utilizar para a 
associação. O Conselho acredita que o artigo 9.º do 
Acordo de Schengen seja a base correcta, ao passo 
que a Comissão defende o artigo 228.º do Tratado 
CE. 
 

Relativamente à situação especial do 
Liechtenstein, a Comissão contestou a 
conformidade das medidas tomadas pelo país para 
limitar o estabelecimento de residência no país em 
conformidade com o acordo EEE. 
 

3. Política de concorrência 
 

A maioria das regras de concorrência em 
vigor na Comunidade Europeia são aplicáveis no 
âmbito do EEE. Por exemplo: 
 

• Violações do Tratado. As empresas e outras 
entidades podem invocar as regras de 
concorrência perante os tribunais nacionais 
de todo o território do EEE. 
 

• Contratos públicos. Os contratos públicos 
discriminatórios em termos de 
nacionalidade são proibidos. 
 

• Auxílios estatais. São aplicáveis em todo o 
território do EEE as regras comunitárias 
relativas aos auxílios estatais susceptíveis 
de falsear a concorrência - subsídios, 
empréstimos com juros bonificados, 
benefícios fiscais, etc. A Comissão e as 
autoridades da EFTA asseguram a 
conformidade nos países respectivamente 
abrangidos. 
 

• Anti-dumping. Em princípio, as práticas anti-
dumping não podem ser invocadas no âmbito do 
EEE (embora tenha havido problemas com certos 
produtos não industriais como o salmão 
norueguês). Estão em vias de ser harmonizadas 
políticas em relação aos países terceiros.  

 
 
4.   Instituições 
 

O Comité Misto do EEE é responsável pelas 
operações correntes do EEE. O Comité é composto por 
funcionários dos países da CE e da EFTA. A harmonização da 
legislação está a cargo de cinco subcomités:  

 
• Livre circulação de mercadorias.  
• Livre circulação de capitais e serviços.  
• Livre circulação de pessoas.  
• Cooperação horizontal.  
• Assuntos institucionais.  
 

A responsabilidade final cabe ao Conselho do EEE, 
composto pelos ministros de cada um dos países signatários 
e por membros da Comissão das Comunidades Europeias. 
As decisões são tomadas por acordo entre a UE e a EFTA, 
que são separadamente responsáveis pela respectiva 
implementação em conformidade com os seus próprios 
procedimentos.  
 

A supervisão prática da aplicação do Acordo cabe à 
Comissão das Comunidades Europeias, por um lado, e ao 
Órgão de Fiscalização da EFTA, por outro. A supervisão 
judicial é assegurada pelo Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias e pelo Tribunal de Justiça da EFTA.  
 
Papel do Parlamento Europeu 
 

O artigo 310.º do Tratado (com base no qual o 
Acordo EEE foi negociado) exige o parecer favorável do 
Parlamento Europeu: ou seja, foi necessário o voto 
favorável de mais de metade dos membros do Parlamento 
para que o acordo pudesse vigorar. Na sequência de um 
controlo rigoroso do processo de negociação, o Parlamento 
emitiu o seu parecer favorável em Outubro de 1992. 

 
Após a entrada em vigor do Acordo, o controlo 

democrático é assegurado por um Comité Parlamentar 
Misto, composto por membros do Parlamento Europeu e por 
membros do parlamento dos países da EFTA. Este Comité 
pode manifestar as suas opiniões sobre questões 
relacionadas com o EEE sob a forma de relatórios ou de 
resoluções.  
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BELO HORIZONTE 
 
 

 

O artigo pretende, investigando a produção 
do artista norte-americano Edward Kienholz e 
enfocando sua obra “Portable War Memorial”, de 
1968, apresentar traços que, impregnados do 
sentimento político de sua época, remetem 
significativamente a eventos do mundo atual.  

 
 Kienholz pertence à geração de artistas da 
Pop Art, mas seu trabalho reflete bastante de sua 
própria formação, uma mescla desproporcional da 
sofisticada linguagem Pop, do “cool” que emanava de 
Nova York com o “funky” da Califórnia, em meio ao 
qual cresceu. Seu trabalho seguiu uma linha 
hollywoodiana de deformação e reconstrução do 
cenário ao qual pertencia, valendo-se de recursos 
como a sátira ou o voyeurismo para construir sua 
crítica social. 
 
 O mise en scène do American Way of Life é o 
trabalho de Kienholz, segundo o crítico e historiador 
da arte Manfred Schneckenburger. De fato, o artista 
se ocupou, em sua obra, de retratar os “preparativos 
necessários para a apresentação de uma peça”, como 
rege a tradução do termo francês. No caso, a peça é o 
espetáculo da sociedade contemporânea dos Estados 
Unidos da América, e os preparativos, suas complexas 
teias sociais, culturais e políticas. Mais ainda, Kienholz 
produz, com sua obra, uma sensação de 
"pasteurização", contrapondo as candentes questões 
políticas internas e externas à atmosfera indiferente e 
fria do dia-a-dia estadunidense. Uma crítica deveras 
peculiar. 
 
 O caso do “Portable War Memorial” é 
especialmente significativo dentro da obra de Kienholz 
e um marco na arte política do século XX. A grande 
instalação de técnicas variadas cria uma insólita 
situação em que bonecos em tamanho real imitam 
soldados fincando um mastro com a bandeira norte-
americana em uma mesa de café, cercada por um 
cartaz de recrutamento do exército norte-americano 
para a I Guerra Mundial, com a imagem do “Uncle 
Sam” que diz “I want you”; outras mesas; uma 
máquina de Coca-Cola; uma imagem de um bar com 

um casal assentado no balcão; uma placa com os 
dizeres “Portable War Memorial Commemorating -
Day, 19--”; com pichações de giz com 465 nomes de 
países destruídos pela guerra através da História. O 
ambiente é completado pela interminável reprodução 
da cantiga “God Bless America”.  
 

Todo o cenário é meticulosamente composto. 
Clichê da propaganda norte-americana, o Tio Sam, ao 
som de “Deus Abençoe a América”, a pose dos 
soldados que carregam a bandeira, imitando a famosa 
fotografia dos soldados estadunidenses fincando sua 
bandeira no monte Suribachi, na Japão, na II Guerra 
Mundial (imagem esta que, vale lembrar, foi de uma 
encenação dos soldados para fins fotográficos, uma 
montagem), o imperialismo americano adicionalmente 
retratado na máquina de refrigerantes, o bar com a 
inscrição “open” e oferecendo “hot dogs” e “chili”. 
Uma análise cuidadosa revela, após o choque inicial, 
aspectos ainda mais intrigantes. Os soldados, os 
bonecos de ferro que constituem a obra não tem 
cabeça, e sim uma fina haste de ferro liga seu corpo 
ao capacete. O que o mastro carrega não pretende 
reproduzir diretamente uma bandeira: é uma chapa 
de aço sem relevo na qual está estampada a bandeira 
tremulante dos EUA. 
 
  Em sintonia com trabalho de Andy Warhol e 
de Jasper Johns, Kienholz tem, no simples fato de ter 
a bandeira estampada, e não reproduzida em relevo 
como ela mesma, uma das maiores críticas do 
trabalho. Associado ao espaço em branco para se 
completar o dia e ano da guerra a ser lembrada no 
memorial, os símbolos dos EUA se transformam em 
um produto qualquer para dominação, algo como um 
kit guerra, com bandeira, soldados e refrigerantes. 
Com direito a música.  
 
 “Un monument polyvalent comme monument 
contre la guerre”19, diria Schneckenburger. 
 

 
19 SCHNECKENBURGER, Manfred. L`Art au XXe. Siècle. Köln: 
Taschen, 2000. 



 Se, internamente, a obra demonstra os lados 
militar e civil se integrando através do ato simbólico 
dos militares, usando uma mesa de bar como base 
para o mastro, sua significação transcende a crítica do 
mundo americano. Ou, dependendo do referencial, 
expande seu escopo dentro do que seria o mundo 
americano, se este se confundir com o mundo em si. 
Porque, em 1968, não faltam motivos, em termos de 
acontecimentos no plano da política internacional, 
para chamar a atenção do artista e influenciar sua 
produção. 
 
 Os Estados Unidos enfrentavam, em 1968, o 
problema do Vietnã, onde estavam militar e 
politicamente atolados. Apesar do sucesso das forças 
dos EUA na contenção da Ofensiva do Tet, na qual os 
vietcongues atacaram buscando melhorar sua posição 
no equilíbrio militar para assim se beneficiarem nas 
negociações de paz com o governo daquele país, em 
vias de eleição presidencial, 1968 foi o ano em que 16 
mil soldados, ou 28% do efetivo norte-americano no 
Vietnã, foram mortos em combate. Este cenário 
naturalmente contribuiu para uma posição cada vez 
mais reticente da opinião pública, da mídia e do 
próprio governo do país. Ainda em março daquele 
ano, endossando e engrossando o coro de 
enfastiados, a revista Time defende que “1968 nos fez 
ver que a vitória no Vietnam – ou mesmo um bom 
acordo – talvez esteja além do alcance da maior 
potência do mundo”20. 
 

No contexto norte-americano daquele ano, 
Martin Luther King, antes de ser assassinado, 
mantinha sua defesa de um sonho. Um sonho, uma 
idéia de igualdade e possibilidade que insuflava a 
juventude, ao som de rock and roll, a virar carros em 
protestos estudantis, a pedir paz e amor, a sonhar um 
mundo melhor.  
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Um mundo melhor que também era 
pretendido para além da cortina de ferro, com o 
“socialismo humanizado” de Alexander Dubcek na 
Tchecoslováquia. Em breve, contudo, a primavera foi 
afastada e os tanques do Pacto de Varsóvia 
trouxeram o velho inverno comunista para Praga, tão 
apreciado pelo Kremlin. Produto da subida de Leonid 
Brejnev para o cargo de Secretário Geral do Partido 
Comunista da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, o recrudescimento das relações exteriores 
soviéticas com o mundo capitalista teve como efeito 
um irrisório consenso no Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, que viu apenas dezessete resoluções 
no ano de 1968,  muitas das quais abordaram a 
situação no Oriente Médio, bastante conturbada após 
a Guerra dos Seis Dias, no ano anterior.   
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20 “A Guerra”, Time, vol 91, no. 11 (15 de março de 1968), p.14 apud 
KISSINGER, Henry. Diplomacia das Grandes Potências. Rio de 
Janeiro: Francisco Alves, 2001 

 No campo do desarmamento, 1968 viu o 
estabelecimento do Tratado de Não Proliferação 
Nuclear, confeccionado após intensas negociações no 
âmbito da Assembléia Geral da ONU e do Comitê das 
Dezoito Nações, em Genebra, apresentado 
conjuntamente pela URSS e pelos EUA, que 
entretanto não contava com as assinaturas francesa e 
chinesa. Acordos adicionais garantiam a zona de 
exclusão nuclear na África e na América Latina e do 
Sul. 
  
 Não obstante a problemática nuclear, estes 
dois continentes viviam seus flagelos respectivos. A 
desestabilização de diversos países africanos em 
processo de descolonização, a horrenda guerra de 
Biafra separatista na Nigéria, o apartheid na África do 
Sul, o envolvimento dos interesses soviéticos nas 
nações muçulmanas como o Egito. Na América, a luta 
contra os movimentos socialistas ocupava grande 
parcela dos esforços estatais, e 1968 viu a Passeata 
dos Cem Mil, no Rio de Janeiro, um protesto da 
sociedade brasileira contra um estado de coisas que, 
em perspectiva, só tenderia a piorar. E deve-se 
lembrar o status de consolidação de regimes 
comunistas como o cubano de Castro e o chinês de 
Zedong.  
 
 Imerso nessa conjuntura, “Portable War 
Memorial” representa com fidelidade não só a 
sociedade norte-americana daquele tempo como, 
também, o mundo que a cercava. Com derramamento 
real de sangue ou não, era um mundo em conflito. 
 
 As relações internacionais se reconfiguraram 
desde então, países surgiram e desapareceram. Mitos 
foram derrubados e uma “nova ordem” se constrói 
diante dos nossos olhos. Mas é inegável que, 
comemorando dois anos da queda das torres do 
World Trade Center de Nova York, novamente nos 
percebemos em um mundo em conflito. 
 
 A obra de Kienholz ganha novo vigor: os 
soldados norte-americanos, performaticamente ou 
não, furtivamente ou não, voltaram a fincar a 
bandeira de seu país em solos estrangeiros desde 
então, mais recentemente no Afeganistão e no 
Iraque. A história das relações internacionais e as 
perspectivas de futuro indicam a probabilidade de 
novos nomes serem acrescentados na lista de 465 
pelo giz habilmente posto à disposição no Memorial de 
Kienholz.  

 
Nova York, amplamente decorada com a 

bandeira dos Estados Unidos, como estampa ou não, 
embalada pelo patriotismo, remonta aos mesmos 
clichês “Uncle Sam: I want you” e “God Bless 
America” que conduzem a nação há tempos. O mise 
en scène se perpetua. 



 

O 11 de setembro chileno: 30 anos de 
deposição e morte de Salvador Allende 

 
 

Por Dawisson Belém Lopes 
 
 
 

1973: Sob o patrocínio de Washington, é deposto e morto no Chile, no dia 11 de setembro de 1973, o 
presidente de orientação política socialista Salvador Allende.  
 

Do livro de memórias do poeta e prosador Pablo Neruda, amigo pessoal de Allende, vem a indignação: "Mi 
pueblo ha sido el más traicionado de este tiempo. (...) Aquel cadáver que marchó a la sepultura acompañado por 
una sola mujer que llevaba en sí misma todo el dolor del mundo, aquella gloriosa figura muerta iba acribillada y 
despedazada por las balas de las ametralladoras de los soldados de Chile, que otra vez habían traicionado a Chile." 

21 

 
Antecedentes: Era a primeira vez que o Chile tinha um presidente socialista. Quando eleito, em 1970, 
Allende havia disseminado uma visão de sociedade com igualdade social e econômica; contudo, a nacionalização e 
a coletivização trouxeram o desastre econômico, drenando as reservas chilenas e guiando a uma inflação 
ascendente. Allende perdia popularidade vertiginosamente. A classe média começara a se rebelar. 
 
 O ambiente internacional era o da Guerra Fria. Precisamente, tratava-se de um momento de acirramento 
dos ânimos, com o desarranjo da economia internacional, a crise energética mundial e a inauguração de uma nova 
etapa de competição no conflito ideológico. Os Estados Unidos haviam levado o duro golpe do Vietnam, retraindo-
se diplomaticamente por quase toda a extensão do globo. Padeciam de um "crise de liderança". Mediante tal 
retraimento, a União Soviética avançaria, ganhando influência na África, no Oriente Próximo, na Indochina e na 
América Latina. Aos olhos dos Estados Unidos, o Chile é um território crítico, que há de ser defeso com unhas e 
dentes. Com os primeiros sinais de insatisfação popular, Washington apóia a instauração de uma ditadura aliada 
no Chile, blindando a região do Cone Sul dos avanços da "ameaça vermelha". Não é demais lembrar que as 
ditaduras militares já estavam instaladas por quase toda a América Latina, fazendo do continente uma grande 
anomalia no Sistema Internacional. Em nenhum outro ponto do globo militares gozavam de tanta autoridade e 
poder político. 
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Desdobramentos: A queda (e morte) de Allende trouxe ao poder o General Augusto Pinochet, com 
subseqüentes reformas em prol do livre mercado, que culminaram com um rápido crescimento do Chile nos anos 
1990. Desencadeia-se também um cruel ciclo de violência: cerca de 3 mil são mortos, e muitos outros - 
provavelmente centenas de milhares, conforme assegura o historiador Alfredo Jocelyn-Holt - torturados, com o fito 
de manter o General Pinochet no poder. Outras mil e duzentas pessoas são dadas como "desaparecidas". 
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 Finda a Guerra Fria e restabelecida a calmaria (relativa) na América Latina, há treze anos o Chile tem 
usufruído de governos democraticamente eleitos, os três últimos novamente sob a condução de um presidente 
socialista. Metade dos chilenos que vivem hoje não era nascida quando o golpe ocorreu. Mas as divisões e os 
traumas que esse coup d'état causou não são nada negligenciáveis. As tentativas de celebração de Salvador 
Allende, que visavam a integrar militantes defensores dos direitos humanos e as forças armadas nacionais, 
saldaram-se por fracasso. As marcas são profundas. "Trinta anos é um período muito curto para estancarem todas 
as feridas", admite o presidente Ricardo Lagos. Este sim é o verdadeiro onze de setembro chileno. Literalmente. 

 
  

                                                 
21 NERUDA, Pablo. "Confieso que he vivido". Buenos Aires: Grupo Planeta, 2002. 
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Por Dawisson Belém Lopes22 
 

 
A obra original, "Social Theory Today", remonta ao ano de 1987. Desde então, muita coisa m

certo também que muitos dos grandes debates das Ciências Sociais permaneceram em voga. Quais
batalhas teóricas que permearam as Ciências Sociais nas últimas décadas? Quais são as propriedades
do mundo? O que existe fora do universo social? Essas e tantas outras questões são perscrutados ao l
que congrega nada menos que uma dezena de diferentes abordagens sociológicas, passadas 
competente batuta de dois sociólogos muito distintos, e distintos entre si: Anthony Giddens e Jon
portanto, um bom guia das principais tendências e tradições da teoria social. Sistemático, abrangen
organizado.  
 
 Inicia-se pelo estudo sobre o impacto dos clássicos nas ciências sociais, de Jeffrey Alexand
uma defesa dos clássicos, contrapondo-se à visão empiricista e dita "positivista" de Merton. Para tanto
defesa de uma aproximação pós-positivista, que tome em boa conta o papel dos clássicos e, s
contribuições para o avanço das ciências sociais. George Homans, em seqüência, injeta novos
behaviorista, tentando mostrar que muitas das suas premissas ainda são hoje aplicáveis. Hans
sucedâneo, trata de reconstruir a discussão sobre o interacionismo simbólico, ressaltando-lhe a im
mundo cada vez mais assente nas instituições. 
 
 Atenção especial é devotada à obra de Talcott Parsons, pelo sociólogo Richard Münch. O e
teoria parsoniana hoje: uma nova síntese", propõe-se justamente a resgatar os mais louváveis contrib
debate, dentre os quais as suas visões sobre os sistemas sociais e a aplicabilidade de seus modelos n
que se sugere, ao cabo da investigação, é uma certa hibridização da moldura parsoniana que, em v
científicos, há-se tornado insuficiente como instrumental explicativo. 
 
 Nos dois ensaios seguintes, o embate entre Turner e Giddens. A teorização analítica de Ra
principal apóstolo em nossos dias é Turner, faz uma reapreciação da obra original de Augusto Comte, 
sociologia como ciência. E advoga pelo estudo das dinâmicas operacionais do universo social, rechaça
historicismo, o relativismo e o solipsismo da Academia. Defende a existência de propriedades gené
universais da organização social, em bases bastante ecléticas. E, por tal defesa, colhe considerável 
colegas. Segue na contramão dos esforços ditos mais "modernos". Já Giddens, um dos bastiões dessa
teoria social, produz um rico ensaio sobre o estruturalismo e o salto ao pós-estruturalismo, buscando a
nos filósofos e nos lingüistas. Derrida, Wittgenstein, Saussure, Lacan, Sartre e Chomsky têm as suas 
ao cabo, o autor tenta demonstrar ser inverossímil a crença segundo a qual os estruturalistas (e pós-
conseguiram responder aos questionamentos que suscitaram nas ciências sociais. Um fecundo debate. 
 
 Adiante, John Heritage busca as fontes de sua inspiração em Garfinkel e na sua etnometo
características do raciocínio e dos fundamentos lógicos que, em qualquer nível de orientação cons
escolhas entre cursos de ação. Ira Cohen é quem melhor traça as linhas do legado teórico de
trabalhando sobre a teoria da estruturação e práxis social. O mui familiar Immanuel Wallerstein 
pontos que perpassam a análise dos sistemas mundiais. As análises de jaez marxista não ficam de f
aborda as análises de classes nos dias que correm, enquanto Axel Honneth não se furta a devotar al
homens de Frankfurt e a sua teoria crítica. O último dos ensaios desta obra contempla o método mate
e a sociologia, na lavra de Thomas Wilson. 
 
 Trata-se, no geral, de uma obra de informação e de aprendizado. Teoria Social Hoje poderia
de menor monta por não trazer os ensinamentos de sociólogos como Elias ou Bourdieu. O que seria u
de franquear o debate crítico sobre a teoria social, trazendo o estado da arte das ciências soc
portuguesa, Teoria Social Hoje trata com grande acuidade e notável capacidade de síntese a maté
debruça. Um utilitáro da melhor estirpe. Na forma sucinta do Prof. Gabriel Cohn: "para obra com este 
mais"23. 

 
22 O colunista resenha a seguinte obra:  GIDDENS, Anthony e TURNER, Jonathan (orgs.), "Teoria Social Hoje”. Tradução: G
Souza. São Paulo: Ed. Unesp, 1999, 609 pp. ISBN: 85-7139-261-7. 
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