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EDITORIAL: O Haiti não é aqui?

“No momento em que a comunidade 
internacional se preocupa com a 
modificação dos eixos  
do planeta, falemos do nosso querido 
i          o filho rebelde e fiel.  
 
 
 
 

Rebelde a toda ditadura imperialista. 
Fiel a toda prescrição democrática.” 

JEAN-Bertrand aristide 
Assembléia-Geral da ONU.1991. 
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“Morte ao homem branco! De seu crânio, faremos 

repositório de tinta. De sua pele, pergaminhos. De seu 
sangue, a própria tinta.”1 

  
IInnssuurrrreettoo  hhaaiittiiaannoo,,  11880044  

 
 

Parece mais uma daquelas estórias 
sobrenaturais. Apesar de uma épica 
independência, o destino do Haiti, país de 
massacrante maioria negra, esteve 
inescapavelmente ligado ao do homem 
branco, ao longo de toda a sua existência. 
Uma verdadeira maldição. Assim foi no 
passado, com a “descoberta”, a exploração 
colonial e o imperialismo. Assim continua a 
ser no presente, com os golpes e a 
reiterada intervenção estrangeira. As 
lealdades políticas se deslocaram no curso 
da História. No princípio, a ilha Hispaniola, 
em que aportou Colombo e sua tripulação, 
viu exercer domínio a Coroa espanhola. Em 
1697, o Tratado de Ryswick biparte o 
território, que a leste passa a ser Santo 
Domingo (atual República Dominicana), e, 
a oeste, St. Domingue (Haiti). Os franceses 
dominam os haitianos.  
 

A relação com o homem branco europeu, 
colonizador e senhor de escravo, nunca esteve eivada 
de calmaria. Pelo contrário. O Haiti era a menina dos 
olhos dos mestres coloniais, por seu manancial de 
recursos naturais – nomeadamente, a cana-de-açúcar, 
o algodão e o cacau. Dá-lhe espoliação! Mas não por 
muito tempo, seja dito. O primeiro levante de escravos, 
de 1791, liderado pelo jamaicano Boukman, só seria 

                                                 
1 “If at first...” in The Economist, 06/03/2004. Adaptação e grifo nossos. 

detido (temporariamente) à custa de intensa 
mobilização manu militari. Boukman e outros elementos 

importantes do movimento libertário 
foram assassinados. Em 1804, no 
entanto, a sorte mudaria de lado. Uma 
nova rebelião, capitaneada por 
Toussaint-Louverture, cativo – como, 
aliás, outros tantos 500 mil habitantes da 
ilha –, consegue finalmente romper com 
o ciclo de dominação imposto pelo 
europeu. Formalmente, o Haiti estava 
liberto.2 Formalmente. Malgrado toda a 
euforia, e a auto-aclamação de Jean-
Jacques Dessalines como o primeiro 
imperador de um país livre de negros, o 
grito de liberdade haitiano não significou 
nada para muito além de um “câmbio de 
soberanias”3. Logo viriam os 
estadunidenses e... O carrossel da 
dominação tornaria a girar. Mudam os 
atores, permanece o roteiro. 
 
 Neste ensaio, abordaremos a 
questão haitiana em algumas de suas 
várias dimensões. Investigaremos um 
conjunto de razões que explicam a 
fraqueza do Estado nas Américas, 
especialmente na Meso-américa, tendo 

como ponto de partida a convulsão sócio-política em 
Port-au-Prince. Buscaremos isolar particularidades 
haitianas de generalidades latino-americanas. Ao cabo, 
proporemos uma saudável provocação: afinal, quão 

                                                 
2 O reconhecimento da independência haitiana só viria, da parte dos 
Estados Unidos, no ano de 1862. 
3 “Câmbio de soberanias” é uma expressão consagrada pelo uso reiterado 
no contexto das descolonizações afro-asiáticas da segunda metade do 
século XX. 

DAWISSON BELÉM LOPES 
                 editor-chefe 
 
                                   dawissonlopes@odebatedouro.com.br 

 

BELO HORIZONTE 

“A cada nova 
representação 
corrompida da 

História, como os 
golpes e as 

fraudes que se 
perpetram no 

Haiti, rememora-
se um passado às 
avessas, em que o 
‘momento único’ 
da ‘vitória dos 
escravos’, de 

1804, é 
ironicamente 

eternizado, não 
havendo quem o 

inveje em sã 
consciência.” 
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distantes estamos, nós brasileiros, da realidade do 
Haiti? Há mais semelhanças entre os nossos malfadados 
destinos do que poderia supor, de estalo, o nosso 
benevolente e consciencioso leitor.  
 
 
A maldição e o estigma 
 

“Essa grande vitória dos escravos – a primeira – 
significou para os haitianos o ‘fim da história’? Longe de 

se apropriar e de se servir do que a colonização havia 
criado ou transplantado, eles se afastaram de tudo e 

deixaram aquelas fazendas morrer, para reconstituir em 
outro lugar um modo de vida africano, de certa maneira 
imobilizando-os no tempo, como para perpetuar aquele 

momento único que os outros povos do Caribe 
invejavam.”4  

 
Marc Ferro, 1994 

 
A passagem do historiador francês Marc Ferro, 

acima transcrita, poderá soar, à primeira leitura, um 
tanto quanto enigmática. Todavia, no nosso 
entendimento, consegue ela ilustrar com sensibilidade 
rara a rítmica da história haitiana. O autor principia por 
acender a fagulha: a revolução no Haiti teria significado 
o “fim da história” daquele país? Para Ferro, a resposta 
é sim, ao menos sob certos aspectos. O historiador 
argumenta que, no afã de se diferençar do colonizador, 
o negro haitiano teria optado for fundar um país 
genuinamente seu. Instaura ali o habitus africano, 
buscando erradicar a influência européia. Ao fazê-lo, 
acaba “perpetuando” aquele “momento único”, qual 
seja, o da “vitória dos escravos” de 1804.  
 

Se observarmos com atenção a história 
bicentenária do Haiti independente, ocorre-nos que a tal 
perenização do habitus talvez tenha implicado algo a 
mais: a introdução de uma série de rituais na vida 
política haitiana. Como em toda boa música caribenha, 
atentar para o ritmo: em 2004, intervenção com 
deposição do presidente; em 2000, boicote de eleições; 
em 1996, golpe constitucional; em 1994, intervenção 
com deposição de presidente; em 1991, golpe militar; 
em 1986, deposição e exílio do presidente; em 1971, 
golpe; em 1957, mais golpe; entre 1915-34, ocupação 
estadunidense; entre 1849-1913, 24(!) intervenções de 
U.S. Marine Corps no país. Golpe. História. Deposição. 
História. Crise. História. Sublevação. História. 
Tropeçamos nos mesmos vocábulos. É esse o cipoal de 
tragédias e farsas a que nos referimos. O ricorsi 
haitiano faz lembrar o tempo de Maquiavel, tempo em 
que se cria numa história cíclica...  
 

E num piscar de olhos, de volta ao ovo! 200 
anos e o tempo parece imóvel, qual nos alertara Marc 
Ferro. Com uma diferença fundamental, entretanto: os 
ritos, que fazem remissão ao episódio fundacional do 

                                                 
4 FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas às 
independências – séculos XVIII a XX. São Paulo: Companhia das Letras, 
1996, p. 143. 

Haiti, tiveram os seus sinais trocados. A cada nova 
intervenção alienígena, como a que se processa 
enquanto redigimos este texto, sepultam-se novamente 
Boukman e Louverture. A cada nova representação 
corrompida da História, como os golpes e as fraudes 
que se perpetram no Haiti, rememora-se um passado às 
avessas, em que o “momento único” da “vitória dos 
escravos”, de 1804, é ironicamente eternizado, não 
havendo quem o inveje em sã consciência. O bruxo 
branco parece ter estigmatizado o insurreto negro. 
Maldição! 
 
 
A “ovelha negra” da família 
 
 O Haiti é um Estado que deu errado?  
 

Para responder a essa pergunta, alguma 
digressão é necessária. É comum, na (parca) literatura 
sobre o tema, definir-se Estado fraco, frágil ou falho5 
como aquele incapaz de prover serviços básicos para a 
sua população. Robert Jackson, professor 
estadunidense, lançou, no início dos anos 1990, as 
bases para a discussão acadêmica desta problemática 
no reino das relações internacionais, chegando a propor 
uma nova alcunha: “quase-Estado” (quasi-State). Para 
o estudioso, esta modalidade de Estado se 
caracterizaria basicamente por gozar do reconhecimento 
da comunidade internacional e de igualdade jurídica em 
relação aos seus pares, muito embora carente das 
capacidades empíricas mais rudimentares de um 
Estado, no sentido moderno, weberiano. Em suma: um 
quase-Estado escora-se exclusivamente em sua 
natureza jurídica. É um Estado ficcional, de jure, não de 
facto.6   
 

A mesma lógica normativa do sistema 
internacional atua em duas mãos de trânsito: ora 
garantindo a existência de quase-Estados, ora freando a 
ascensão de Estados de facto. Grosso modo, 
apontaríamos Libéria, Afeganistão e Iraque como bons 
exemplos contemporâneos da primeira categoria; à 
segunda, atribuiríamos Taiwan, Chechênia e Kosovo.7 
Robert Jackson observa: “Talvez ironicamente, o ethos 
igualitário que se espraiou da política doméstica para a 
política internacional legitime as jurisdições territoriais 
existentes sem qualquer consideração a suas condições 
internas”.8 O positivismo/normativismo dos Estados 

                                                 
5 Não há um equivalente consensual para a razoavelmente corrente 
expressão “failed State”. 
6 “Quasi-state: a de jure state that, in fact, lacks the essential (de facto) 
properties of a modern state”. Ver  JACKSON, Robert: 1990, Quasi-
States: Sovereignty, International Relations and the Third World. 
Cambridge University Press. 
7 Cf. PEGG, Scott. “The ‘Taiwan of the Balkans’? The De Facto State 
Option for Kosova” in Southeastern European Politics, December 2000. 
Vol. 1, N. 2, pp. 90-100; Cf. também SALUTIN, Rick. “Failed States All 
Over” in Globe and Mail, 05/03/2004. Disponível em: 
http://www.commondreams.org/views04/0305-07.htm 
8 JACKSON, Robert. “Continuity and Change in the States System” in  
JACKSON, R. & JAMES, A. (eds.); States in a Changing World. New 
York: Oxford Press University, 1993, p. 350. 
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figura, desde sempre, como um dado do sistema de 
relações diplomáticas. A situação se dramatiza à medida 
que esses quase-Estados proliferam no plano global, 
alargando o hiato entre legalidade e legitimidade. 
Novamente, R. Jackson: “A sobrevivência dos Estados 
hoje em dia é vista como uma questão de direito, não 
de poder”.9 
 

A respeito dos desarranjos ocasionados pela 
não-correspondência entre o Estado como “ficção 
jurídica” e o Estado como “máquina administrativa”, 
sobretudo no tangente à questão das lealdades (a 
quem, afinal, deve emprestar a sua lealdade o cidadão 
quando as figuras do líder formal e do líder operacional 
não estão sobrepostas?), Robert Kaplan vaticina uma 
perigosa “anarquia” para o futuro próximo.10 Mais 
complacentemente, Ian Spears concede que o colapso 
do Estado não leva necessariamente à anarquia, senão, 
pelo contrário, “à emergência de entidades políticas 
mais coerentes, lógicas, racionais e, portanto, 
‘viáveis’”.11 Ao silêncio da lei e à sombra da tragédia 
humana, edifica-se a doutrina de nation-building como 
tentativa de dar saída ao desafio. Mas quem, quando e 
como (se) deve recorrer à (re)construção do Estado são 
charadas que permanecem inatacadas. De mais a mais, 
como me lembra um amigo, sistematizar a gestão de 
crises em quase-Estados não há de ser tarefa das mais 
comezinhas.  
 

Spears, em busca de justificativas para os 
"Estados em colapso", aponta duas propriedades comuns a 
todos eles: (a) o fato de serem Estados jovens, recém-
independentes; e (b) certo grau de arbitrariedade, de 
incompatibilidade entre o Estado e a Nação. Seria esse 
o caso do Haiti? Não é o que aparenta. Como sabido é, 
o Haiti foi o precursor do movimento de descolonização 
dos povos, há precisos 200 anos. Encabeçou a segunda 
onda de Estados-nação, fazendo-se, a despeito da 
França de Napoleão, o segundo Estado livre das 
Américas. Não é, decerto, um Estado jovem, recém-
independente. Adicionalmente, não se percebe 
descompasso entre “Estado” e “Nação” no Haiti. A rigor, 
o seu próprio processo de formação nacional, ocorrido 
de baixo para cima, ajuda a respaldar tal impressão. 
Dentre todos os países das Américas, o Haiti foi o único 
a conquistar a sua independência sem a anuência do 
colono. Todos os outros processos de libertação do jugo 
colonial, ao redor da ilha, deram-se impulsionados e, na 
maior parte dos casos, presididos por colonos de 
ascendência européia.  A oposição ao colono, pelo que 
supomos, teria servido como importante elemento de 
coesão nacional. Nada obstante, a relativa longevidade 
do Estado haitiano tem presumivelmente ensejado a 
sedimentação do sentimento de “Nação” nos limites de 
seu território, no seio de seu povo. Fica a dúvida: não 

                                                 
9 Idem, p. 358. Grifo nosso. 
10 Ver KAPLAN, Robert. “The Coming Anarchy”; The Atlantic Monthly; 
February 1994; Volume 273, No. 2; pp. 44-76. 
11 Ver SPEARS, Ian.  2001. “States within States: Incipient Political 
Entities in the Post-Cold War Era”, paper prepared for the “States Within 
States” Workshop, University of Toronto, Toronto, October 19 – 20. 

teria sido o esquema explicativo de Spears, no tocante 
às “propriedades comuns” dos Estados em colapso, 
talhado à silhueta da experiência africana? Isso, sim, é 
o que se nos afigura.12      
 
 Uma outra dimensão a ser perscrutada é a da 
própria operacionalidade do Estado, dos seus meandros 
e pilares. As instituições liberais não demonstram fácil 
adaptação ao terreno haitiano.  O Estado acusa 
claramente a incapacidade de gerar renda, 
sobrevivendo à custa de ajuda estrangeira. A polícia e o 
Judiciário não funcionam. As Forças Armadas se 
dissolvem ao sabor dos déspotas. O crime transnacional 
acomete a ilha, que se há transformado em rota 
preferencial para a cocaína colombiana, muito 
provavelmente em razão da debilidade de sua vigilância 
de fronteiras.13  
 

Para além dessas querelas todas, reside a 
questão da democracia nas Américas. Percebida como a 
faceta mais amigável do processo civilizador ora em 
curso no mundo, a corrente de democratização também 
já atingiu a América Central, de modo geral, e o Haiti, 
de forma particularíssima, em que pesem todos os 
atropelos históricos e idiossincrasias nacionais. O 
estudioso argentino Guillermo O’Donnell percebe, com 
vivacidade, que duas concepções acerca do fenômeno 
poliárquico tendem a coexistir na América Latina: (a) 
uma primeira, de natureza schumpeteriana, que 
considera a democracia como regime político, 
independente das características do Estado e da 
sociedade; (b) e uma segunda corrente, para a qual a 
democracia é atributo sistêmico, dependente, pois, de 
relativo grau de igualdade socioeconômica. Muito 
embora, para propósitos acadêmicos, aquela concepção 
seja a mais usual, esta não pode ser esvaziada de 
sentido. Imaginemos a seguinte situação: o país X, uma 
poliarquia, realiza eleições competitivas regularmente, 
concede aos seus cidadãos as liberdades para criar ou 
associar-se a organizações (inclusive partidos políticos), 
admite a liberdade de imprensa, enfim, todo o corolário 
democrático (no sentido expresso em “a”). No entanto, 
esse país é marcado por intensa pobreza e desigualdade 
social. Tratar-se-ia, ainda assim, de uma legítima 
democracia, de um governo da demos? Amartya Sen, 
professor indiano, é quem nos oferece um poderoso 
insight para o problema. Sen argumenta que as 
atividades vitais de cada indivíduo dependem do 
conjunto de capacidades reais de que ele está dotado 
em face da ampla constelação dos fatores sociais. Em 
outras palavras, e transferindo o raciocínio para o 
contexto em tela, a concessão de “liberdades 
democráticas”, se não respaldada por condições 
materiais para o seu usufruto, terá sido espúria. As 

                                                 
12 Ver BEJARANO, Ana Maria & PIZARRO, Eduardo. “The Coming 
Anarchy”: The Partial Collapse of the State and the Emergence of Aspiring 
State Makers in Colombia. Disponível em: 
http://ccasls.concordia.ca/contents/anarchy.htm. 
13 Ver também “Whose coup in Haiti?”, “Dealing with elected despots”, 
“Will America finish the job, this time?” e “Squeezing him out” in The 
Economist, 06/03/2004; “Une citoyenneté est en train de naître en Haïti” in 
L’Express, 01/03/2004; “La lesson haïtienne” in Le Monde, 02/02/2004. 
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democracias de “fachada” estarão ameaçadas acaso não 
sejam contempladas questões sociais basilares. O 
argumento, de grande força empírica, ajuda a 
compreender a situação haitiana – e de tantos outros 
países continente afora. Ante a privação da 
possibilidade de exercer a sua autonomia, o cidadão 
recorre à desobediência civil. Assim foi no passado, 
assim continua a ser no presente.  Com a mão visível 
ou invisível do elemento estrangeiro.14 
 

O velho e sôfrego Haiti tem sido retratado com 
uma “fatia da África” no coração das Américas. Muito 
em função de sua composição racial, porém mais ainda 
em virtude de sua fragilidade institucional. Na América 
Central, contudo, não se trata de exemplar único da 
espécie. Embora reine a estabilidade no subcontinente, 
com pouca contestação de fronteiras (a própria 
natureza insular de boa parte dos países contribui para 
isso) e separatismo arrefecido (vide os casos de Aruba e 
Trinidad e Tobago), o Estado centro-americano poderia 
ser facilmente identificado como um dos mais 
inoperantes do mundo. Nota Anthony Paine: “Pequenos, 
fracos, geralmente empobrecidos, (...) não podem 
comandar muito poder”.15 Esses Estados contabilizam 
numericamente o mesmo que todos os países da 
América Latina continental, embora sejam evidentes as 
assimetrias – especialmente no que concerne a poderio 
econômico - entre os dois blocos. 
 

Se recorrermos a dados estatísticos, no 
entanto, torna-se menos incompreensível a correlação 
Haiti-África, assim como a singularidade haitiana no 
contexto meso-americano. Do ponto de vista da 
economia, o país encontra-se entre os dez que menos 
cresceram na década 1980-90, com índices piores do 
que os de Serra Leoa e Costa do Marfim. Entre 1990-
2000, a situação melhora, e o Haiti passa a ostentar a 
décima sétima pior performance econômica da década, 
ombreando-se a Ruanda e Congo-Brazzaville. O governo 
de Port-au-Prince está entre aqueles que mais recebem 
donativos externos para continuar a existir, 
emparelhando-se, neste quesito, a Eritréia e República 
Centro Africana. 55% de sua população é analfabeta,  
assim como em Burundi e Libéria. Similarmente a 
Gabão e Mali, a expectativa de vida de um haitiano ao 
nascer em pouco ultrapassa os 50 anos. Para cada mil 
partos de que há registro no Haiti, em Benin e no Togo, 
ocorrem 13 mortes, índice considerado bastante alto 
para a era da tecnologia em que vivemos; relevante é 
notar, todavia, que os números são subestimados, já 
que apenas uma pequena porção dos nascimentos e 
óbitos ocorridos em território haitiano passa pelos 
trâmites oficiais. A AIDS é uma moléstia que atinge 
níveis “africanos” no país, acometendo tanta gente 
quanto em Camarões e Burkina Fasso. No referente à 

                                                 
14 Ver O’DONNELL, G. “Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latin 
America” in Juan Méndez, Guillermo O'Donnell, and Paulo Sérgio 
Pinheiro, eds., The Rule of Law and the Underprivileged in Latin America 
(Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1998). 
15 PAINE, Anthony. “The Caribbean” in JACKSON & JAMES (1993), pp. 
262-282. 

sustentabilidade ambiental, o Haiti consegue chegar ao 
topo do ranking: é considerado o Estado soberano com 
o pior trato destinado ao meio ambiente na face da 
Terra. Logra a incrível façanha de superar a Etiópia e a 
Nigéria nesta triste competição; insatisfeito, o Haiti se 
desdobra: o acesso à água devidamente tratada é 
prerrogativa de apenas 45% da sua população. 
Comparáveis, só mesmo os serviços de tratamento e 
distribuição hídrica de Papua Nova Guiné e República 
Democrática do Congo...16  
 

Torno a perguntar-lhes, à guisa de reavaliação: 
o Haiti é ou não é um rebento de mãe África no coração 
das Américas? Mais uma vez, temo que o professor 
Marc Ferro esteja certo.  
 

E o povo haitiano? Contra tudo e todos, resiste 
bravamente, teimando em existir. Gente admirável. 
 
 
O Haiti é aqui (ou: dos nossos mitos políticos) 
 

“Pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti 
não é aqui.”17 

 
Caetano Velloso e Gilberto Gil, 1991 

 
Caetano Velloso e Gilberto Gil não foram os 

primeiros a aventar a tal hipótese. Já no século XIX, 
falou-se na “haitização” do Brasil. Previu-se esse terrível 
fenômeno. Temiam-no os senhores de escravos, a elite 
imperial, a nobiliarquia tupiniquim e todos os que se 
beneficiavam, direta ou indiretamente, do nosso 
liberalismo capenga, e da vexatória instituição 
escravagista. Em poucas linhas, tratava-se do repúdio 
ao movimento libertário, conduzido por escravos, na 
ilha de Santo Domingo, antiga possessão colonial 
francesa. A irradiação dos ideais revolucionários de 
Louverture e de sua trupe poderia causar estragos 
consideráveis em um país cujo contingente negro 
contabiliza cerca de 47% de sua população total18 nos 
alvores do século XIX. Até houve, é bem verdade, 
algumas poucas sublevações de cativos no território 
brasileiro, como a Revolta dos Malês, na Bahia. Nada de 
grande impacto para a governabilidade do país.  
 

O Haiti representou e ainda representa, de uma 
certa maneira, o que não queremos ser. A nossa contra-
identidade. Evitamos a comparação com os haitianos. 
Questão de honra, de auto-afirmação nacional. Nada 
pessoal ou direcionado ao seu povo, que fique 
registrado. Explica-se pelo seguinte raciocínio: para as 
elites brasileiras, o verbete “Haiti” traduzia-se por 
desordem, revolução, anarquia. Esses elementos 
“perigosos” dos quais toda “boa” elite tende a manter 
providencial distância. Para mais, o Haiti sempre esteve 
associado à retaguarda sócio-econômica das Américas, 

                                                 
16 World in Figures, 2002 Edition. The Economist Books. 
17 Letra da canção “Haiti” (1991), de Caetano e Gil. 
18 Estimativa. O primeiro censo demográfico a ser realizado no Brasil data 
de 1846. 
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ao que de mais precário pudesse existir neste 
continente. Logo, nada mais natural do que evitar a tal 
pecha. O curioso é que, em alguns aspectos, muito 
patentemente, não nos distanciamos deles tanto assim. 
Basta mirar ao redor. 
 

Já que tratamos das semelhanças entre os dois 
países, mudemos um pouco o foco. A queda de Aristide 
fez enxergar, noutro flanco de análise, um velho 
fenômeno, agora redivivo, de raízes mais profundas e 
abrangência geográfica mais vasta. Consiste da 
retomada do discurso populista na América Latina, em 
pleno século XXI. Populismo de base frágil, que se 
despe com uma rufada de vento. Ora: não há de ser 
obra do acaso a sucessão de 5 governos – 
“democraticamente” eleitos – derrubados por 
insurreições, desde 1999, na América Latina. Não 
deverá ser infeliz coincidência ou mero fortuísmo. No 
entanto... O canto da sereia continua encantando. O 
caso brasileiro é exemplar. Carlos Heitor Cony, um 
confesso desentendido da cena política, arrisca, a 
respeito da persistente popularidade de nosso 
presidente e a despeito de todo o resto: “por pior que 
estejam o governo e o país, Lula continuará (...) imune 
às contingências naturais da carne política. É um mito 
criado pela maioria do nosso povo. Negá-lo seria negar 
o próprio povo”.19 Não é que, para um “desentendido”, 
o mestre dá um palpite certeiro! Toda a sua modéstia à 
parte, é possível que estejamos realmente assistindo à 
(nova) emergência de mitos populares na América.  
 

Ernst Cassirer, consagrado professor alemão, 
foi quem devotamente se dedicou à análise do mito na 
política. Na sua obra O Mito do Estado, datada de 1945, 
Cassirer, ainda sob o impacto dos chamados “20 anos 
de crise”, elaborou proposição ambiciosa a respeito da 
natureza humana, ao desferir: “O conhecimento 
científico e o domínio das técnicas sobre a natureza 
alcançam, todos os dias, novas e importantes vitórias. 
Mas na vida prática e política, na vida social, em suma, 
a derrota do pensamento racional parece ser completa e 
irrevogável”.20 O mestre alemão entendia que, muito 
embora, em alguns momentos da história política, a 
organização racional possa ter aparentemente 
suplantado a organização mítica, o culto ao mito sempre 
esteve vivo e presente. Na bonança, a racionalidade 
mantém-se facilmente; na tempestade, o equilíbrio se 
desfaz. E é exatamente nesse momento que o mito vem 
à superfície, sob a forma de “désir collectif personifié” 
(E. Doutté).21 Eis onde se enquadra o líder popular 
latino-americano, o depositário dos pruridos da nação.  
 

Cassirer nota, também, que o mito político se 
sofisticou no curso histórico para driblar os seus 
detratores. Desde os tempos de Platão, vem-se 
intentando formular, sem êxito, uma teoria política 

                                                 
19 CONY, C. H. “O gênio e a droga”. Folha de São Paulo, 12 de março de 
2004. Grifo nosso. 
20 CASSIRER, Ersnt. O Mito do Estado. Lisboa: Publicações Europa-
América, 1961, p. 18.  
21 “Desejo coletivo personificado”. CASSIRER (1961), p. 340-1.  

completamente racional. O século XIX, com Auguste 
Comte e companhia limitada, arrogou-se o feito de ter 
finalmente encontrado “o” caminho. Não tardou e o 
século XX demoveria toda e qualquer convicção a esse 
respeito, com a ascensão do nazi-fascismo – e 
justamente onde? No centro nevrálgico da civilização 
mundial. O mesmo combate inglório entre razão e mito 
vem sendo travado desde que o mundo é mundo. E a 
essência – aponta Cassirer – pouco se altera. De parte 
todas as frustrações e desenganos inevitáveis, a 
humanidade ainda se agarra desesperadamente à 
crença nos mitos.  
 

Em suas notas conclusivas, o professor previne: 
“De todos os ídolos humanos, os ídolos políticos são os 
mais perigosos. (...) O político [contemporâneo], uma 
espécie de adivinho, faz as promessas mais improváveis 
e até as que são impossíveis”.22 Com Aristide, não foi 
diferente. Fez-se mito, ainda nos anos 60, com a sua 
militância política. Ascendeu à presidência, em 1991, 
não resistindo às pressões políticas. De volta, em 2001, 
não resistiu às próprias expectativas que havia gerado. 
Não resistiu ao peso do mito. Não suportou. O mito, 
esse elemento emotivo que estabelece as pontes entre 
a descrença e a esperança - quando a razão, astuta, se 
nega a fazê-lo –, também cobra o seu tributo. E cobra 
caro.  
 

E com Lula, como será o desfecho da trama? 
Ou, noutros termos: o Haiti é mesmo aqui?23 

                                                 
22 Idem, p. 350. 
23 Para uma discussão mais detida sobre o momento político brasileiro e o 
conflito entre razão e mito, ver LOPES, D.; “No fim, o otimismo” in O 
Debatedouro, Edição n.º 04, 12 de novembro de 2002, pp. 03-04. 



  
 

Introdução 
 
 

 
  

 
Boas palavras 
 
“Gostaria de parabenizá-los pela nova roupagem do O Debatedouro. Eu, como candidato ao Instituto Rio Branco, 
faço uso constante dos ótimos textos que encontro aqui.” 
 
Fábio N. Palma, estudante 
 
 
“Excelente texto [O pensamento geopolítico alemão I, edição 42]. Fundamental que O Debatedouro mantenha seu 
compromisso em discutir, também, questões teóricas.” 
 
Thomaz Napoleão, estudante,  
Paris, França 
  
  
Estrada para a paz no Oriente Médio 
  
 
“Premissa correta, desenvolvimento coerente, ótima conclusão. Vou um pouco mais fundo, no entanto. ‘Ingênuo’ não 
é bem a palavra para descrevê-lo [Road Map to Peace], pois a ingenuidade atinge os que são traídos pela sua falta 
de conhecimento ou cegados por suas boas intenções. Não acho que aos estrategistas de Washington falte 
conhecimento ou sobrem boas intenções. De modo que a única conclusão possível, a meu ver, é que o plano foi 
concebido, desenhado e apresentado como mera perfumaria, e nem mesmo seus criadores tinham a pretensão de 
que ele pudesse se converter em um ativo político de médio/longo prazo. O objetivo parece mesmo ter sido entregar 
ao mundo algo para ser debatido em um momento crítico em que Bush precisava respirar.” 
  
Thiago Jabor, estudante,  
Brasília-DF 
  
 
“Muito precisa e madura a análise da cena política que envolve o Road Map to Peace. Gostaria apenas de adicionar 
um comentário acerca de um dos pontos que creio ser determinante no processo de paz no Oriente Médio: a 
multiplicidade de atores. Para os Estados Unidos, o Iraque agora tem de valer o que lá foi enterrado, ou seja, sua 
maior preocupação é gerar uma razão de ser, seja política, econômica ou estratégica. Para a União Européia e a 
Rússia, por outro lado, haveria uma chance razoável de mostrar esforços na questão para atenuar suas relações 
confusas com o Mundo Árabe. No meio do caminho, o governo israelense procura transitar seu discurso para 
acalmar as pressões internas, distanciar as externas, e se manter no poder. Nem mesmo a Líbia oferece riscos à 
saúde de Sharon. Mas tão cedo se foram os riscos, aos olhos israelenses, já há dois novos pretendentes: Irã e Síria. 
A Autoridade Palestina, apesar de aparentemente sofrer de algum mal degenerativo, deve ser considerada, ainda 
que precariamente.” 
  
Leonardo Abrantes, estudante, 
Brasília-DF 
 
 
“Tenho estudado alguns aspectos da construção da segurança nacional israelense e acho importante ressaltar dois 
aspectos aqui, que de certa forma frustram qualquer ação no sentido de estabelecer um consenso entre as partes: a 
idéia do "self-reliance" preconizada por Israel desde sua criação e o aspecto da constante deterrência com relação 
aos árabes, tão ou mais antigo que o primeiro.” 
 
Guilherme Casarões, colunista de O Debatedouro 
Belo Horizonte-MG 
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“Parte de sua conclusão sobre a resolução da conflito palestino-israelense (‘...somente aguardará uma conjugação 
de fatores fortuitos que assegure melhor ambiente político.’) é soturna, mas verossímil. E considerando as 
incomensuráveis perdas dos dois povos ao longo de décadas e os seus graves ‘spill-overs’ além das fronteiras 
israelenses, a dependência de ‘fatores fortuitos’ para que seu fim chegue é realmente lamentável.” 
 
Fabiana Torres Lima, colunista de O Debatedouro 
Rio de Janeiro-RJ 
 
 
Brasil e Haiti 
  
“Como que o ‘efeito CNN’, para não sair do óbvio, atuaria por aqui, caso, por exemplo, 15 dos nossos peacekeepers 
fossem emboscados e seqüestrados ou assassinados? Qual será o real funcionamento da chain of command quando 
estivermos submetidos ao comando de tropas estrangeiras, e, também, quando soldados de outros países forem 
comandados pelos nossos militares? Há de ser interessante observar o curso da ação diplomática brasileira no 
Conselho de Segurança da ONU à medida que a missão, com seus naturais percalços, se desenrolar. Até que ponto o 
povo brasileiro toleraria mortes de compatriotas em nome, por exemplo, da consolidação da posição do Brasil como 
ator de tal importância para a paz e segurança internacionais que justifique seu pleito pelo assento permanente no 
UNSC? Enviar 1.100 soldados para o Haiti permitirá aos formuladores de nossa política externa uma maior 
concatenação com os aspectos mais puramente militares das missões: sendo diferente o grau de envolvimento, 
presenciar-se-á uma revigorada lógica de interação entre o que se diz no plano diplomático e o que se pretende e o 
que se pode fazer no plano estratégico/tático.” 
  
Luiz Feldman, colunista de O Debatedouro 
Belo Horizonte-MG 
 
 
Do ombudsman 
 
 

1. [Em Sem bússola nem compasso, editorial, edição 42] o autor menciona a necessidade de que uma solução 
duradoura para o conflito derive da ‘vontade dos atores e de uma resposta sistêmica à altura’. Mais à frente, 
menções são feitas à sociedade dos estados e à comunidade internacional (como termos intercambiáveis). 
Estão sendo invocados, pois, dois diferentes elementos no seu argumento. O SISTEMA internacional 
(conjunto dos estados e suas relações - em grande parte governado pela "vontade" destes) e a SOCIEDADE 
internacional (para além dos estados e suas relações, portadora de um determinado conjunto de valores 
DOS ESTADOS). Ou, se preferir, Realismo Político e a chamada Escola Inglesa das RI’s. E temos, nesse 
sentido, respostas diferentes.  
 
Como se empregam ambas, alternadamente, ao longo do artigo, torna-se difícil precisar algum cenário para 
a controvérsia, nos termos da argumentação. Não que isso seja uma necessidade imperiosa, mas creio que 
várias das menções foram orientadas para "lançar luz" sobre uma possível solução, notáveis em número e 
variedade, ao longo do artigo, não? Os leitores podem ficar no limbo em alguns momentos, não somente 
pela complexidade do tema! 

 
2. No mesmo texto, autor se propõe a avaliar a "factibilidade" do Roadmap, em seguida discorre sobre as 

etapas de sua implementação como sendo “frustrante”, acenando com perigo para "o andamento do plano 
como um todo".  

 
Creio que um plano, seja qual for, somente pode ser dito "factível" ou não se lançamos mão de um 
horizonte de análise de tempo de longa duração. Tal avaliação, de resto, costuma ser feita post-facto. A 
não-implementação, no curto prazo, de determinado plano, não implica sine qua non a sua não-factibilidade. 
Haja vista, por exemplo, o papel mais ativo do Conselho de Segurança na defesa da Paz e Segurança 
internacionais, nos idos da Guerra Fria e, em seguida, no pós-Guerra Fria. O papel do Conselho (o "plano") 
não mudou, mudaram condições "externas". Que podem mudar, no contexto israelo-palestino, inclusive no 
curto prazo (sua menção ao incidente da Mesquita de Al-Aqsa, no curso do artigo, é um exemplo eloqüente, 
bem como o 11/9). 

 
Carlos Frederico Gama, colunista e ombudsman de O Debatedouro 
Rio de Janeiro-RJ  
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nnoottaass  ddaa  eeddiittoorriiaa  
 
 
1) Novas seções: CONVERSAS, CONTRAPONTO e QUIZ 
 
É com grande satisfação que estreamos três novas seções nesta edição. CONVERSAS será, doravante, o canal de 
contato entre O Debatedouro e nomes de interesse das relações internacionais e de seu estudo, sobretudo do Brasil. 
CONTRAPONTO vem a destacar o espírito de debate da publicação, ao facilitar o contraste de opiniões entre 
colunistas e convidados. QUIZ será uma oportunidade de testar seus conhecimentos sobre as Relações 
Internacionais e disciplinas correlatas. Esperamos que apreciem as novidades!  
 
22))  FFÓÓRRUUMM    OO  DDeebbaatteeddoouurroo  
 
Participe já dos debates sobre as grandes questões contemporâneas! Visite o fórum de O Debatedouro, registre-se 
nele, e teça comentários a respeito dos artigos de nossas edições.  Acesse: www.odebatedouro.com.br/forum. 
Esperamos por você! 
 
 
33))  CChhaammaaddaa  ddee  aarrttiiggooss  ppaarraa  aa  IIIIII  EEDDIIÇÇÃÃOO  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  OO  DDEEBBAATTEEDDOOUURROO  
 
Tema: “A América Latina e o Mundo: algumas visões” 
Abordagem: Livre, contanto que se abordem aspectos relevantes das relações internacionais, pretéritas ou 
contemporâneas. 
Data final para a entrega dos artigos: 30/05/2004 
 
 
NORMAS PARA REMESSA DE ARTIGOS 
 
Aos colaboradores que pretendam enviar artigos para a III Edição Especial de O Debatedouro – Tema: “A 
América Latina e o Mundo: algumas visões” –, seguem as instruções: 
 
A) Os artigos, necessariamente inéditos, não deverão ultrapassar o limite superior de 25 laudas de 30 linhas. 

Adicionalmente, deve-se optar pelos padrões de formatação preconizados pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas); 

 
B) Favor incluir resumos do artigo remetido em português e inglês (abstract), assim como palavras-chave (e 

keywords). Informações curriculares sobre o(s) autor(es) deverão constar na primeira página do artigo; 
 
C) As notas deverão contemplar aspectos substantivos do texto ou associados ao texto, sendo inseridas no rodapé 

de página. A bibliografia deverá ser inserida ao fim do artigo. 
 
D) Encaminhar os artigos à Editoria de O Debatedouro, por via eletrônica (odebatedouro@odebatedouro.com.br). 

Fica resguardada a discricionariedade dos editores no tocante à publicação dos artigos.  
 
E) A remessa do artigo para publicação na III Edição Especial de O Debatedouro implica automática cessão de 

royalties porventura incidentes sobre a obra. No que mais for concernente, o artigo estará resguardado pelas 
leis internacionais de propriedade intelectual. 

 
F) Demais esclarecimentos de dúvidas poderão ser feitos pelo nosso e-mail institucional 

(odebatedouro@odebatedouro.com.br) ou pelo fórum de O Debatedouro (www.odebatedouro.com.br/forum - 
Seção “Mural”). 

 
 
Atenciosamente, 
Os editores 
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GGeeooppoolliittiikk  
OO  ppeennssaammeennttoo  ggeeooppoollííttiiccoo  aalleemmããoo  --  ppaarrttee  IIII  

  
  

HHaallffoorrdd  MMaacckkiinnddeerr  ––  aa  ffoonnttee  ““sseeccuunnddáárriiaa””  ddaa  GGeeooppoolliittiikk  
 

Mackinder é um dos clássicos da Geografia Política e da 
Geopolítica. Poucos estudiosos compreenderam tão bem a relação 
estreita existente entre a Geografia e a História; poucos foram tão 
influentes quanto ele no mundo do pós-Guerra. Grande parte das 
relações internacionais, no final do século XX, ainda é 
compreendida a partir de parâmetros por ele 
estabelecidos. Mesmo orientando seus escritos 
por um ponto de vista notavelmente britânico, 
sua influência foi tão abrangente que atingiu até 
pensadores do “lado inimigo”, caso de 
Haushofer. 
 

Vivendo em plena “Era dos Impérios” 
(denominação de Hobsbawm), MacKinder logo 
se interessou pelo estudo do desenvolvimento 
destes ao longo da História, relacionando-o com 
as manifestações espaciais do poder. Buscou um 
fundamento geográfico para o conflito entre 
Estados no sistema internacional, desvendando 
as interações entre os homens e o ambiente 
físico. Mackinder condenava os geógrafos que 
pretendiam uma “neutralidade política”; 
defendia, como Ratzel, Kjellen e Haushofer, uma 
Geografia engajada, fornecendo subsídios para a 
análise do equilíbrio de poder mundial. 
Mackinder também era partidário do Realismo 
Político no campo das Relações Internacionais. O 
mundo do século XX, para o estudioso inglês, 
consistiria num sistema fechado (inexistiriam 
terras a serem descobertas, como dantes). Os 
acontecimentos locais não limitam sua influência 
às cercanias, se propagando pelo sistema 
mundial como um todo (vislumbrando a 
hodierna “globalização”). O Império Britânico, de 
alcance mundial, deveria levar em conta esse 
novo contexto, caso desejasse se perpetuar. 

Mackinder postula que, ao longo da 
História, forças de características opostas vêm 
continuamente se confrontando – poderes 
terrestres e poderes marítimos. Os primeiros, 
dotados de grandes extensões contínuas de 
terra e de vasto volume de recursos, criam poderosos exércitos; 
os segundos, defensores de pontos estratégicos como estreitos e 
passagens, criam poderosas marinhas de guerra. Para corroborar 
com sua tese, cita as lutas entre Roma e Cartago, Atenas e 
Esparta etc. Para ele, é mais provável que um poder terrestre – 
dotado de maior volume de recursos – conquiste terras litorâneas 
e construa uma marinha poderosa, tornando-se um poder 

“anfíbio”, do que um poder marítimo tornar-se “anfíbio” 
através da conquista de extensões de terra distantes do 
oceano e de exércitos poderosos. Desta forma, Mackinder 
“aconselha” o Império Britânico a jamais permitir a 
emergência de poderes terrestres de vulto, sob ameaça de 
sofrer uma derrota fatal. 
 

O geógrafo inglês, seguindo 
critérios históricos, fixa sua atenção no 
conjunto de terras da Eurásia – o 
chamado “Velho Mundo”, onde surgiram 
os maiores impérios conhecidos. A 
história da Europa teria sido em grande 
parte forjada como resultado de seguidas 
invasões asiáticas por terra. A região de 
onde partiram todas essas invasões 
possui características peculiares: limitada 
ao norte pelo gelo ártico, a sul e a leste 
pelo deserto, é incapaz de ser invadida 
por mar; possui imensa extensão de 
planícies a leste, conectadas diretamente 
com a Europa Oriental. A esse conjunto 
de terras que vai da Sibéria aos Urais, 
que Mackinder denominou “Heartland” ou 
pivô geográfico, se relacionam os grandes 
poderes terrestres da História – o Império 
Persa, o Império Macedônico, o Império 
Mongol e o Império Russo/União 
Soviética. As invasões originárias a 
“Heartland”, dominantes até a Idade 
Média (com breve intervalo durante o 
Império Romano), cessaram durante a 
Era Moderna, quando o desenvolvimento 
da navegação gerou os maiores poderes 
marítimos jamais vistos desde os vikings 
– portugueses, espanhóis, holandeses e, 
finalmente, os ingleses. Por 400 anos o 
predomínio coube aos poderes marítimos; 
a lenta criação do Império Russo, a partir 
do século XV, e a unificação da Alemanha 
no século XIX, almejando a conquista do 
Leste Europeu, criaram, porém, uma 
ameaça iminente. Somente a “Heartland”, 
para Mackinder, seria capaz de gerar uma 

potência terrestre com poderes equivalentes aos do Império 
Britânico. Uma aliança entre União Soviética e Alemanha, 
criando o chamado “império do mundo”, deveria ser evitada a 
todo o custo, pois permitiria o acesso dos soviéticos aos 
“mares quentes”, bem como a conquista da maior parte da 
Europa pelos alemães. Todas essas idéias foram utilizadas por 
Haushofer, porém com o intuito de criar exatamente o que 

CARLOS GAMA                                                          
         colunista 
 
                            carlosgama@odebatedouro.com.br RIO DE JANEIRO 

“Considerando 
Haushofer como o 

mentor da obra Mein 
Kampf e associando 

os acordos da 
Alemanha nazista 

com União Soviética e 
Japão às prescrições 

da Geopolitik, os 
meios de 

comunicação 
ocidentais 

consideraram o 
Führer um 

‘prisioneiro de uma 
notável escola de 

geopolíticos’. 
Haushofer seria o 

“Maquiavel nazista”. 
Tal equívoco foi 
sendo desfeito 

paulatinamente, 
conforme a Segunda 

Guerra Mundial 
avançava.” 
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Mackinder mais temia – um imenso poder continental, uma 
aliança russo-germânica. 

A partir do conceito de “Heartland”, Mackinder cria outros 
dois conceitos: o primeiro é o “Inner (Marginal) Crescent”, 
conjunto de terras imediatamente próximas à “Heartland”, que a 
circundam. Essas terras, espaço natural de expansão de um poder 
terrestre fundado na “Heartland”, são fundamentais para o 
equilíbrio do poder internacional. Uma vez conquistadas por um 
poder terrestre, possibilitam isolar quaisquer poderes marítimos 
existentes. Afirma MacKinder: estas áreas (Subcontinente 
Indiano, Oriente Médio, China, Leste Europeu) devem estar sob o 
controle dos poderes marítimos. O segundo, o “Insular (Outer) 
Crescent” corresponderia aos próprios poderes marítimos (Estados 
Unidos, Grã-Bretanha, Japão, França etc.), além de seus domínios 
“coloniais” (Sul da África, Américas Central e do Sul, Canadá, 
Oceania).  
 

A fim de evitar o surgimento do temido “império do 
mundo”, Mackinder propôs a criação de um “cinturão de ferro 
eslavo” entre Alemanha e União Soviética, bem como uma 
estratégia de contenção da União Soviética no Extremo Oriente 
(através do Japão e da China) e no Subcontinente indiano, através 
da criação de “países-tampão”. Tais estratégias, traçadas durante 
as negociações dos tratados “de paz” após a Primeira Guerra 
Mundial, criaram raízes, tornando-se pedras angulares da 
configuração do mundo durante a Guerra Fria. Mackinder, sem 
sombra de dúvida, foi o geógrafo mais influente nas relações 
internacionais do século XX. Isso se comprova quando 
percebemos suas palavras servindo a propósitos tão diversos 
quanto os dos geopolíticos norte-americanos, arquitetos da Guerra 
Fria, empenhados na contenção da União Soviética, e os de Karl 
Haushofer, expoente da Geopolitik alemã, engajado na construção 
de uma hegemonia mundial alemã.  
 

Friedrich Ratzel – a fonte “terciária” da Geopolitik 
  

Para Claude Raffestin, a obra de Ratzel marca “um 
momento epistemológico na História da Geografia” 24, tendo papel 
fundamental no processo de sistematização da Geografia moderna 
(primeira proposta de estudo geográfico especificamente dedicado 
à discussão dos problemas do Homem), além de propagar uma 
orientação positivista daí em diante predominante no âmbito da 
disciplina. O significado da obra de Ratzel para o desenvolvimento 
dessa ciência deriva da demarcação do que viria a ser a principal 
via de questionamento dos geógrafos: a relação entre a sociedade 
e as condições ambientais – provavelmente,  a maior contribuição 
individual para o desenvolvimento da Geografia Humana e da 
Geografia Política. Além disso, sua obra contém os primeiros 
traços da Geopolítica. Autores tão diferentes como Mackinder, 
Toynbee ou Plekhanov construíram suas concepções geopolíticas 
buscando contrariar muitas das idéias ratzelianas – reafirmando 
sua posição central no debate teórico. 
 

Ratzel era um homem de múltiplos talentos. De início foi 
zoólogo, adepto da vertente darwinista, atividade que, 
surpreendentemente, não marcou tão profundamente sua obra 
geográfica em comparação com nomes como Kjellen, alheios à 
Zoologia. Revelou ainda interesse em pelo menos outros dois 
campos: a Antropologia e a Política. Um de seus principais 
trabalhos, intitulado “As Raças Humanas”, é um estudo 
etnográfico onde se podem notar referências às teses de Fraser, 
Tylor, Morgan ou Blumenbach. Seu trabalho na área, paralelo ao 
de Malinowski, coloca-o como um dos formuladores da Teoria 

                                                 
24 AMORIM FILHO, Oswaldo B. “Por uma Geografia Política Ampliada” in 
Boletim de Geografia Teorética, 1990, p. 7. 

Funcionalista na Antropologia. Sua influência, não obstante, 
estendeu-se também à obra de estudiosos como Boas, 
Durkheim e Mauss, em resenhas de trabalhos publicados. O 
outro campo de discussão no qual Ratzel se insere 
diretamente é o da Ciência Política. Temas como o Estado, as 
Relações Internacionais, as Fronteiras, a Guerra, entre 
outros, estão no centro de suas considerações. Surge daí o 
primeiro clássico da Geografia Política – “Politische 
Geographie” – obra seminal lançada em 1897. É possível 
verificar a permanência de suas idéias no pensamento político 
conservador contemporâneo. 

 
Centrado na Geografia, o projeto teórico ratzeliano 

era em essência interdisciplinar, voltado para temáticas 
essenciais para o conjunto das Ciências Humanas. Tal 
transparece em sua preocupação central em entender a 
difusão dos povos pela superfície terrestre, projetando 
História, Etnologia e Geografia num mesmo plano. A História 
forneceria um quadro da Humanidade em todas as suas 
porções, recompondo o movimento dos povos no planeta, dos 
múltiplos centros originais de irradiação da civilização 
humana para as sedes atuais; a Etnologia explicitaria as 
formas de coesão interna de cada grupo, apreendendo as 
transformações vivenciadas por cada povo; à Antropologia 
caberia apontar o equipamento biológico, os traços somáticos 
de raças e etnias. A Geografia se encarregaria das relações 
que impulsionaram ou frearam o movimento humano pelo 
planeta, as trocas que se estabeleceram entre homens e 
meios naturais, de suas sedes originárias e dos espaços pelos 
quais trafegam. Na visão ratzeliana, a Geografia aspira a uma 
explicação global da história da Humanidade, debruçando-se 
sobre os diferentes contextos ambientais que compõem a 
Terra, pesquisando suas influências na evolução dos povos. 
Teria por campo material a Terra, analisando o Homem como 
"ser terrestre" e, na medida em que ocorre a interpenetração 
da história humana com a do planeta, seria o domínio de 
contato entre os fenômenos naturais e sociais. A suprema 
ciência social, pois. 
 

Internamente, Ratzel dividiu a Geografia em três 
grandes campos: a Geografia Física, a Biogeografia e a 
Antropogeografia, concebidos como estudos sintéticos e 
explicativos. A unidade do conhecimento geográfico estaria 
assegurada na perspectiva telúrica: a Terra associaria os 
fenômenos dos três campos. Tal proposta se mostrou 
polêmica frente ao ambiente acadêmico alemão e à 
concepções de Gerland, que limitava a Geografia aos 
fenômenos naturais, defendendo uma posição de cunho 
kantiano. O estudioso alemão dedicou a maior parte do seu 
trabalho à Antropogeografia, também tripartite em objeto 
(influência das condições naturais sobre a Humanidade, 
distribuição das sociedades sobre o globo, formação dos 
territórios). Sendo a Terra o substrato dos homens, a 
diversidade de condições ambientais explicaria a diversidade 
dos povos (estes, movimentando-se sobre a superfície 
terrestre, interagem diferentemente com as condições 
ambientais).  

 
A obra ratzeliana foi injustamente associada ao 

determinismo geográfico, por equacionar o objeto 
antropogeográfico (relação Homem-Natureza). Tal 
interpretação não resiste a uma análise profunda, na qual se 
percebam fatores histórico-culturais interagindo com as 
condições ambientais. Ratzel foi um crítico do determinismo, 
opondo-se à idéia do homem "produto do meio". A idéia de 
predestinação dos lugares também foi alvo de sua crítica, da 
qual não escaparam as colocações deterministas de 
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Montesquieu. Não se pode tampouco igualar a visão de Ratzel à 
de seus discípulos como Kjellen (que acreditava ser seu “Estado 
como forma de vida” uma derivação ratzeliana direta). O Homem 
é visto como ser da natureza que possui instintos, necessidades e 
aptidões; um animal detentor de liberdade, em busca de 
conquistas. As condições naturais não seriam porém o único 
motor da História. As influências se dariam de forma mediatizada: 
no indivíduo, como condicionamentos somático-anatômicos e 
como estímulos psicológicos; na constituição social, pelos recursos 
e riquezas disponíveis; na constituição étnica de um povo, pelas 
condições de difusão propiciadas pelo meio; na organização do 
trabalho, pelos estímulos e barreiras existentes; na formação dos 
Estados, pela posição geográfica. Ratzel ataca explicitamente a 
idéia da "força da densidade", formulada por Comte e trabalhada 
por Durkheim, e denomina as ações do meio ambiente de "força 
do meio". Alguns autores tentaram aproximar as idéias de Ratzel 
ao materialismo histórico e dialético, entre eles Plekhanov, 
acreditando serem as afirmações de Ratzel complementares e não 
conflitantes às de Marx e Engels. A busca dessa proximidade se 
apoiou em influências positivistas e evolucionistas verificadas no 
"marxismo institucional". Tais influências geraram controvérsias 
entre os historiadores contemporâneos do pensamento marxista – 
as colocações ratzelianas, não obstante materialistas, se afastam 
do Marxismo em grande medida quanto à concepção de Estado, 
bem como em relação à metodologia adotada. 

Eis as principais fontes teóricas do pensamento de 
Ratzel: no nível do objeto, a Filosofia da História de Herder e a 
Geografia Comparada de Ritter; no nível do método, a Filosofia 
Positiva de Comte e a Ecologia de Haeckel. No tocante ao objeto, 
Ratzel agrega contribuições de autores marcados por uma ótica 
metafísica, possuidores de uma perspectiva teleológica que Ratzel 
não adotará. Já no plano metodológico, verifica-se uma postura 
cientificista rígida e objetiva. A proposta ratzeliana, apresentando 
orientações filosóficas díspares, não é entretanto um 
conglomerado eclético e difuso como a de Haushofer. Ratzel segue 
suas influências em nível de objeto, numa abordagem geral e 
limitada, enquanto que o rigor do Positivismo comteano é seguido 
“ao pé-da-letra”, dado o empenho do autor alemão em aproximar 
a Geografia das Ciências Naturais. O Positivismo domina a 
concepção ratzeliana, enquanto método científico a ser assumido 
pela Antropogeografia (existência de um único método comum a 
todas ciências e seus respectivos objetos, algo condizente com o 
projeto interdisciplinar integrador das ciências do Homem). Esta 
postura transforma a análise dos fenômenos humanos em 
analogias aos procedimentos das ciências naturais, considerada 
uma das grandes falhas do “projeto ratzeliano”. A 
Antropogeografia, assim, foi concebida como ciência empírica, 
pautada na observação e na indução, contrária a deduções, ao 
levantamento de hipóteses lógicas e à especulação em geral; seus 
estudos deveriam partir da descrição, seguida da comparação, 
tendo como meta a classificação.  
 

Nas páginas de Ratzel delineia-se uma visão coerente e 
integrada da sociedade, uma teoria da História (elaborada de 
forma não-sistemática), na qual o Estado é agente impulsionador 
do progresso, numa visão global do desenvolvimento de 
Humanidade, que se contrapõe às teorias racistas. As 
diferenciações entre povos não seriam produto da genética, mas 
fruto de uma História que se desenrola sobre a Terra. A 
Humanidade é posta como unitária em origem, diferenciando-se 
no processo histórico. Não haveria, pois, povos sem cultura. A 
civilização apareceria, segundo Ratzel, como único critério 
absoluto diferenciador das várias sociedades restantes – haveria 
"povos naturais" e "povos civilizados". Os primeiros vivem sobre o 
domínio da natureza, dependendo dos recursos ambientais 
imediatos; os demais possuem a soma das conquistas cultas, 

produto histórico cuja base repousa num progressivo 
intercâmbio entre homens e a Natureza. Esse critério de 
civilização, fortemente etnocêntrico, é um lugar-comum da 
ciência do século XIX. O progresso é apresentado como união 
íntima dos povos com as condições naturais por elas 
vivenciadas – surgem aí ecos do pensamento do filósofo 
Herder e do geógrafo Ritter. A civilização asseguraria para as 
sociedades "o firme apoio da natureza" pelo uso consciente 
dos recursos. A força do homem seria inesgotável; a "energia 
do povo", motor fundamental para o progresso. É essa 
energia, associada à fertilidade do meio, que proporcionaria o 
desenvolvimento da Humanidade. As condições do meio são 
entendidas como estímulos ou freios ao desenvolvimento dos 
povos – obstáculos passivos, portanto, não elementos que 
comandam ativamente a ação dos grupos humanos. Na 
perspectiva ratzeliana, o condicionamento natural é concebido 
através de causas econômicas e sociais. Assim, a posição 
geográfica influi na História dos povos, propiciando segurança 
e sedimentado o patrimônio cultural (adquirido como medida 
de civilização), no caso dos “povos civilizados”, ou não (no 
caso dos povos “naturais”).  
 

Nos seus escritos tardios, Ratzel prenuncia a 
Geopolítica. Pan-germanista (como Kjellen e Haushofer), 
Ratzel demonstrou preocupação com relação ao futuro do 
Estado alemão, produto não de uma revolução, como na 
França, mas de uma “modernização conservadora e 
centralizadora”, levada a cabo por Bismarck, os junkers 
(latifundiários) da Prússia e os militares, em detrimento dos 
setores progressistas e liberais. O caráter tardio da unificação 
alemã impediu que o país participasse da partilha do mundo 
no final do século XIX (apesar de sua industrialização 
bastante desenvolvida). Um expansionismo latente será a 
marca da política nacional alemã a partir de então. O Reich 
alemão, além disso, apresentava-se extremamente 
fragmentado em partes desiguais. Ratzel também se voltou 
para a questão das minorias alemãs no exterior, sua 
importância para a nacionalidade alemã, questão recorrente 
na cultura alemã pelo menos desde o século XVIII. 
Acompanhando a revolução que se processava na vizinha 
França, primeiramente com entusiasmo e depois com 
desapontamento (ascensão do “corso” Bonaparte e sua 
política expansionista), diversos filósofos alemães (Fichte, 
Herder, Hegel etc.) construíram seu conceito de nacionalidade 
sobre bases diversas das utilizadas pelos iluministas franceses 
(a ver: universalidade abstrata, liberalismo, cosmopolitismo 
uniformizante, racionalidade mecanicista). A nação, para tais 
filósofos, não era o produto do contrato entre indivíduos, nem 
tampouco fruto da vontade geral, mas sim uma comunidade 
mística, metafísica, particular e indissolúvel (ou seja, 
particularismo, não-liberalismo – sistemas políticos 
conservadores ou autoritários, misticismo). Ratzel não 
escapou à influência desse conceito romântico de nação. 
Muito do que, em sua obra, apresenta como regra geral, sofre 
sucessivas particularizações. Ele também foi um defensor da 
aproximação entre Geografia e Ciência Política; não estava 
preocupado, pois, “apenas” com ciência. Almejava contribuir, 
com sua obra, para fazer da Geografia um instrumento na 
mão dos homens de Estado, sem, contudo, ser explícito na 
defesa do Reich alemão como Haushofer foi. Ratzel nunca 
explicitou estar municiando os dirigentes alemães de dados 
geopolíticos para a construção de uma potência 
hegemônica... 

 
Ratzel inicia sua exposição com um conceito de 

Estado – um organismo que deve ser compreendido em 
íntima conexão com o espaço. Tal idéia de organismo provém 
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da Biogeografia (disciplina que estuda a íntima relação entre as 
formas de vida mais primitivas e o solo ao qual se vinculam). A 
analogia, porém, não é completa; o solo é considerado um 
substrato, base, potencial a ser desenvolvido. O resultado final 
dependerá igualmente do caráter do povo que se estabelece nesse 
solo – não é o solo que comanda a História humana, nem 
tampouco o povo, mas ambos em interação. Ratzel não concebeu 
seu Estado como organismo vivo, mas como organismo moral, 
espiritual, responsável por articular o solo (elemento invariante, 
potencial latente) e o povo (elemento variável que através de seu 
“espírito” desenvolverá o potencial do solo). O Estado não pode 
ser um organismo biológico – seres vivos estabelecem entre si 
relações de interdependência e, na visão de Ratzel, somente os 
indivíduos dependem do Estado. Este não se confunde com o 
povo, estando acima dele (concepção conservadora e autoritária 
mantida por Kjellen e Haushofer). São explícitas, nessa 
formulação, as características do Reich alemão no período 
bismarckiano. O conteúdo ideológico das afirmações, e mesmo 
seu caráter instrumental direto, permitem incluí-las no espaço da 
Kulturkampf (política cultural, estimulada pelo Estado alemão no 
final do século XIX, de forte apelo nacionalista). Os germens que 
levariam Ratzel à Geopolítica, nos seus derradeiros escritos, já 
estão presentes na sua concepção de Estado. Ratzel deixa claro 
que o desenvolvimento de um organismo estatal não é 
homogêneo; este tende à fragmentação interna, há valorização 
diferenciada das partes do território (relações “centro-periferia”), 
cabendo ao centro a quase totalidade do poder. A estrutura de 
circulação no interior dos Estados é de suma importância, bem 
como a coesão e unidade no interior do Estado. Para que elas 
sejam, faz-se mister a aplicação de estratégias que Ratzel dividiu 
em “territoriais” e “não-territoriais”. As primeiras refletem 
relações de domínio do Estado sobre o território (solo), mas não 
são projetos expansionistas (a valorização do espaço é mais 
importante do que sua extensão). As segundas englobam políticas 
culturais, econômicas etc., ligadas ao fortalecimento da coesão e 
unidade sociais. Há empecilhos à ação integradora do Estado (os 
donos de terras, por exemplo, considerados uma “força 
centrífuga” e desagregadora, exercendo um poder local que se 
opõe à ação central do Estado, favorecem a fragmentação do 
Estado e a perda da coesão social – Ratzel não era especialmente 
simpático em seu trato com estes).  

Nas relações externas do Estado surge a questão das 
fronteiras. Para Ratzel, as guerras fazem as fronteiras 
desaparecerem – evitar conquista pelo inimigo pressupõe uma 
rede de circulação bem estruturada. Não é por outra razão que o 
Estado é um organismo espiritual e moral, capaz de se organizar 
de forma coesa, criando uma estrutura eficiente de circulação num 
território fragmentado onde coexistem diferentes populações, 
criando um mesmo “espírito nacional”. A extensão dos Estados (o 
tamanho do solo) não é o que interessa aos geógrafos políticos, e 
sim as formas de se integrar um território partido em fragmentos 
diversos, com populações díspares. Essa parte – fundamental – da 
obra de Ratzel não teve ressonância nos trabalhos posteriores de 
Kjellen e Haushofer, pois não favorecia o expansionismo do Reich 
alemão.  

Estes preferiram lançar mão dos últimos trabalhos de 
Ratzel, os quais contradizem muitos de seus conceitos anteriores, 
prenunciando a Geopolítica. Neles surge um dado novo – uma 
posição “imperialista” na relação Estado/território. A violência, a 
guerra e a conquista passam a ser elementos constituintes da 
História humana. O embate entre as sociedades, etnias e nações 
podem resultar em comércio, assimilação ou em guerra, e está 
vinculado ao conceito de civilização; quando um povo, num 
estágio “inferior” de civilização, é englobado por um detentor de 
uma dinâmica avançada, o processo teria por conseqüências a 

fuga, a aniquilação ou a eliminação total. Os “povos naturais”, 
via guerra, obtém expressivo volume de recursos saqueados, 
além de escravos, enquanto os “povos civilizados” 
objetivariam a conquista territorial. O imperativo da conquista 
territorial, por parte dos “povos civilizados”, é explicado por 
Ratzel a partir de elementos apropriados de Malthus – o 
crescimento populacional e as necessidades de subsistência 
trariam para o Estado a necessidade de aumentar seu 
território. Surge, assim, o conceito de “espaço vital“ 
(Lebensraum) – até então Ratzel só havia aceitado esse 
conceito no âmbito da Biogeografia, remetendo a organismos 
biológicos, seres vivos. Aplicado ao Estado via adoção das 
teorias populacionais de Malthus, Ratzel acaba por justificar o 
expansionismo alemão, no que influenciará toda a Geopolitik. 
Nesse juízo, o colonialismo é exaltado, funcionando como 
elemento difusor da civilização. Ratzel adota, assim, uma 
postura mais explícita quanto às relações internacionais de 
sua época (até então havia se mantido relativamente 
afastado de questões “práticas”), defendendo a necessidade 
do Império Alemão possuir mais saídas para o mar, bem 
como o fortalecimento dos laços entre os povos de sangue 
germânico. Tal mudança de atitude, provavelmente, deve-se 
ao incremento da tensão em nível internacional verificado no 
início do século XX, inflamador do nacionalismo não só na 
Alemanha bem como em toda a Europa.  

 
Conclusão 
 

Pôde-se perceber, a partir da leitura dos parágrafos 
anteriores, o caráter pouco científico dos escritos de Karl 
Haushofer – escassez metodológica, ecletismo desfocado, alto 
grau de referência a obras de terceiros, pouca ou nenhuma 
originalidade, nítida parcialidade, carência de argumentação. 
Torna-se surpreendente sua notoriedade. Haveria eventuais 
méritos ocultos sob o manto do pouco rigor científico? Não 
parece ser essa a resposta. Haushofer bebeu fartamente na 
fonte de Ratzel, Mackinder e Kjellen, sendo que sua produção 
geopolítica aparece em nítida inferioridade quando comparada 
à obra de seus três “mestres” (que não desfrutaram da 
mesma notoriedade do “aluno”). Por quê? Simplesmente, 
graças a um equívoco. Considerando Haushofer o mentor da 
obra Mein Kampf e associando os acordos da Alemanha 
nazista com União Soviética e Japão às prescrições da 
Geopolitik, os meios de comunicação ocidentais passaram a 
considerar o Führer um “prisioneiro de uma notável escola de 
geopolíticos”. Haushofer seria o “Maquiavel nazista”. Tal 
equívoco foi sendo desfeito conforme a Segunda Guerra 
Mundial avançava. Até desacreditada, a lenda de uma 
“eminência parda” por trás das ações do blitzkrieg nazista 
cresceu, alcançando repercussão formidável. O pensamento 
geopolítico alemão, retirado o véu da publicidade que obteve 
indevidamente, não representou de fato o que Isiah Bowman 
(geógrafo americano) considerou como “um período negro da 
história da Geografia”, nem no entanto possui a mesma 
importância, tanto para as relações internacionais quanto 
para a própria Geopolítica, da vigorosa obra de autores como 
Ratzel e Mackinder. Constitui caso emblemático da 
mobilização de recursos, materiais ou não, ocorrida no 
período do entre-guerras, com a finalidade de sustentar os 
fabulosos esforços de guerra dos Estados europeus. Mesmo 
que esse intervalo entre as grandes guerras fosse 
formalmente um período de paz, a frase de Hans Morgenthau, 
pilar do Realismo Político, por sua vez derivada de Thomas 
Hobbes, é categórica: “o conflito abrange tanto o período de 
Guerra quanto o período imediatamente anterior, no qual 
ocorre sua preparação”... 
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AAsscceennssõõeess  ee  qquueeddaass    
ddoo  uunniiffiiccaaddoorr  ddaass  AAmméérriiccaass  

  
  

Papa Doc e Baby Doc foram daquelas figuras 
quase folclóricas das relações internacionais. Ostentando 
fardas e honras militares, paramentação digna dos 
imperadores romanos, poses de deuses em solo terreno, 
hábitos pessoais caríssimos e moralmente condenáveis, 
guardas pessoais genocidas e culto à magia negra, 
tomaram em seu favor pessoal e desfavor coletivo a 
fragilidade institucional do país que governaram. Controle 
estreito das forças armadas, corrupção sem 
freios e usufruto dos luxos ocidentais 
enquanto suas populações definhavam em 
miséria são algumas das características de 
seus regimes. São daqueles ditadores que 
fizeram uso de uma conjuntura 
internacional permissiva para governar com 
mão de ferro os milhões de cidadãos 
terceiro-mundistas sob seu domínio. 
Daqueles monstros da vida real e figurinhas 
fáceis da Guerra Fria, tais quais Idi Amin, 
Suharto, Trujillo e tantos outros mais. 
François e Jean-Claude Duvalier - 
respectivamente Papa e Baby Doc - foram 
as versões haitianas desta categoria de 
personagens tão rica para a historiografia e 
tão vil para os países que governaram. 
Teriam sido impagáveis protagonistas 
literários se não tivessem sido tão 
desesperadamente reais. 
 

O Haiti é filho de uma história 
curiosa. Primeiro país da América Latina a 
lograr atingir sua independência, primeiro 
país do mundo a banir a escravidão. Uma 
revolta de escravos expulsou os franceses da rica porção 
ocidental da Ilha Hispaniola, na época, afetando a 
dinâmica do sistema colonial americano, ao provocar 
alterações no mercado de açúcar internacional, nas rotas 
de escravos e na concorrência mercantilista; para não 
mencionar o sopro de libertarismo que encorajou em 
terras americanas. Passados exatos duzentos anos, teve 
um rei, um presidente suicida, foi vítima de 27 golpes de 
Estado e só viu dois de seus governantes cumprirem seus 
mandatos na íntegra. Em 1990, elegeu um representante 
do baixíssimo clero como mandatário supremo nacional, 
um legítimo representante das massas exaustas de ver a 

pequena elite branca e mulata – em cujo centro estão as 
(também quase literárias) Seis Famílias – controlar os 
corpos, mentes e destinos do país. É com Père Titid que o 
reinado dos Duvalier, a tradição anterior e posterior (o 
período de “duvalierismo sem Duvalier”) de caos parece 
encontrar seu epílogo após mais de três décadas. A 
eleição do padre Jean-Bertrand Aristide parecia significar 
uma mudança de rumos na história do país de quase 

mesma envergadura da revolta de escravos 
concluída em 1804.  
 

A fábula do clérigo poliglota 
oriundo das profundezas da pobreza, feito 
referência política por seu empenho 
acadêmico, brilhantismo intelectual e 
liderança espiritual, leitor de Rousseau, 
Freud e Leonardo Boff, que conquista a 
vitória nas urnas contra a elite corrupta, 
torna-se real, mas dura pouco. Empossado 
de discurso messiânico e oratória explosiva, 
incita violência popular contra os tonton 
macoutes – os correligionários armados da 
elite duvalierista que nutriam pouquíssima 
simpatia por sua ascensão. Em pouco 
tempo, os opositores conservadores fazem 
número, espalham o medo e derrubam o 
presidente constitucionalmente eleito.  

 
Os golpistas haviam se esquecido, 

contudo, da força de dois homens que até 
então pouco tinham a ver com as histórias 
do seminarista franzino e do clã 
sanguinário haitiano: Bill Clinton e Francis 

Fukuyama. O multilateralismo seletivo do democrata 
Clinton não deixaria de invocar as Organizações 
Internacionais ao ver o fluxo de boat people apraiando na 
Flórida, nem, diriam os mais empolgados, ao testemunhar 
a guerra civil e o drama humanitário que lá se instalava. 
Já o Prof. Francis Fukuyama havia previsto a vitória 
sistêmica das democracias liberais por todo mundo, na 
alvorada de uma nova ordem internacional. Diferente da 
promiscuidade política que rolava impune e frouxa neste 
hemisfério nas décadas anteriores, havia estímulos 
suficientes para que a comunidade internacional atuasse 
em nome da democracia, da constitucionalidade e da 

FILIPE NASSER 
   editor-executivo 
 
                                      filipenasser@odebatedouro.com.br BRASÍLIA 

“havia guerra civil, 
derramamento de 

sangue, 
desrespeito aos 

direitos humanos 
suficiente para 

espoletar a ação 
das organizações 
internacionais. 

Pois que, acima de 
tudo, houve um 
entendimento 

moral, mais que 
legal, de que, em 
1991, Aristide era 
o good guy e, em 
2004, o bad boy.” 
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legalidade internacional. Ou ao menos não havia 
constrangimentos sistêmicos que as impedissem – 
sobretudo se sob a roupagem da legitimidade do 
multilateralismo e das Organizações Internacionais. Pois 
que a Organização dos Estados Americanos (OEA) e as 
Nações Unidas uniram forças, sob o patronato de 
Washington, para forçar um embargo comercial, conduzir 
as negociações, exercer coação física e, por fim, sentar o 
presidente de direito Aristide em sua cadeira presidencial 
no Palácio Nacional novamente. Foram-se os tempos, 
aqueles da Guerra Fria, em que era rotineiro e até 
romântico dar um golpe de Estado... 
 

Aristide havia unido as Américas. Pela primeira 
vez na história da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) – o organismo interamericano que havia passado 
boa parte de sua história na UTI e só então recentemente 
dava sinais de vida – viu seu Conselho Permanente 
reunido em nível ministerial decidir, em consenso, por 
aplicar sanções econômicas como punição pela supressão 
da democracia e da constitucionalidade em um de seus 
Estados-membros. A Declaração de Santiago e o Protocolo 
de Cartagena à Carta da OEA garantiam esta prerrogativa 
aos chanceleres e a deposição de Aristide permitiu que se 
fizesse uso deste recurso naquele momento das relações 
internacionais. O Conselho de Segurança autorizou 
marines norte-americanos a desembarcar no Haiti e os 
Acordos da Ilha dos Governadores garantiram a costura 
política subsequente. 
 

Reconduzido ao seu mandato presidencial, aí 
Aristide habituou-se às regalias do poder. Havia 
renunciado seu sacerdócio, comprou o chamado 
receituário neoliberal, habituou-se às promiscuidades da 
corrupção, há quem diga que estava pessoalmente 
envolvido com o narcotráfico. Elegeu seu sucessor. Re-
eleito em 2000, por meio de um processo eleitoral 
suspeito, vinha governando o país como seus 
antecessores da elite, de certa forma, à la Papa e Baby 
Doc.  
 

Agora, o Haiti perece em guerra civil. O padreco 
salvador, libertário e esquerdista, ideólogo da Teologia da 
Libertação, rendeu-se ao velho esquema das democracias 
de papel e ajudou a condenar a mais miséria o pedaço de 
terra mais paupérrimo das Américas. É a fábula da vida 
real imitando a fábula literária do porquinho de Orwell, 
que comanda a revolução dos bichos oprimidos e faz-se, 
em seguida, ditador de seus semelhantes. No Haiti de 
2004, a população revoltosa, os constantes inimigos e 
antigos aliados do presidente uniram forças para depô-lo 
novamente. Desta vez, a comunidade internacional não 
encontrou motivos para socorrer seu velho conhecido e 
mantê-lo em Porto Príncipe. Aristide caiu mais uma vez... 

 
Que a história do Haiti é recheada de golpes, 

insurreições, constituições sem valor, quebras de 
institucionalidade e outros enredos vexatórios não é 
novidade. Alguns comentaristas atribuem a fatores quase 
esotéricos, como a um fardo histórico que o país ainda 
paga por Toussaint Louverture ter logrado extorquir a 

independência prematuramente das mãos de Napoleão. 
Outros preferem condená-lo à condição de nação 
fracassada, quasi-State, proto-Estado. Menos determinista 
e categórico, é preferível atribuir à mais crível combinação 
explosiva entre fragilidade institucional, falta de tradição 
democrática, clivagem racial, desatenção da comunidade 
internacional e pobreza crônica. 

 
Mas qual a lição que extraímos do imbróglio mais 

recente da Pérola das Antilhas? Ocorre que resultou dali 
um dilema silencioso no que tange à relação entre as 
desordens internas e a ação da comunidade internacional. 
Em 1991, tomada de seus interesses, mas, diga-se de 
passagem, também valendo-se de seu ordenamento 
jurídico, a tal comunidade internacional exerceu pressão 
para fazer com que o império da lei superasse a força do 
caos. Em poucas palavras, o entendimento de que Aristide 
simbolizava a democracia, o Estado de Direito e a ordem 
fez haver momentum para instrumentalizar os dispositivos 
jurídicos internacionais da OEA e da ONU de forma a 
decretar sanções econômicas e para fazer com que tropas 
entrassem no país, sacramentando o objetivo político da 
comunidade internacional. Desta vez, não houve 
momentum. Aristide fora, de certa forma, deposto pela 
pressão de sua oposição, mas a comunidade internacional 
entendeu que não deveria lançar mão de seus recursos 
para auxiliá-lo e estancar o conflito civil que se 
avolumava, embora ele fosse o mandatário 
constitucionalmente eleito. O que aconteceu desta vez?  

 
Pode-se alegar, com alguma dose de razão, que 

não houve golpe de Estado, daqueles com juntas militares 
tomando o palácio presidencial e o presidente sendo 
acurralado com uma arma na cabeça. Foi uma renúncia 
sob a pressão da força dos opositores, em que terminou 
por assumir quem deveria mesmo assumir, segundo os 
termos da lei, em caso de renúncia do titular - no caso, o 
presidente da Corte Suprema. Mas havia guerra civil, 
derramamento de sangue, desrespeito aos direitos 
humanos suficiente para espoletar a ação das 
organizações internacionais. Pois que, acima de tudo, 
houve um entendimento moral, mais que legal, de que, 
em 1991, Aristide era o good guy e, em 2004, o bad boy. 

 
Da lógica de funcionamento das relações 

internacionais que ora correm, extraímos que a 
comunidade internacional só empregará esforços quando 
repousando em informações suficientes, motivação moral 
e legal clara, a resultante de interesses dos atores 
internacionais não oblitere a ação multilateral e, 
sobretudo, em um cálculo de utilidade da validade de seu 
envolvimento.  

 
Ao final, do Haiti, monitoremos se a passagem de 

poder e a realização das próximas eleições presidenciais 
corresponderá à normalidade democrática e institucional. A 
Aristide, no calor do momento, cabem as bravatas, o exílio e 
o alento no escrever de suas memórias; já se jamais 
retornará aos braços de seu povo, só mesmo os praticantes 
de magia negra da ilha devem saber.  
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NNããoo  tteemm  ppllaannoo  LLuullaa  
AA  nnooççããoo  ddee  eessttaabbiilliiddaaddee  ee  oo  ssiisstteemmaa  ffiinnaanncceeiirroo  iinntteerrnnaacciioonnaall  
  
 

Não tem Plano Palocci. Não tem Plano Meirelles. 
Este é o primeiro governo em muito tempo da República 
brasileira que não tem “Plano alguém”. O mercado está 
nervoso? Eu não. Nem o presidente. Afinal foi isso que ele 
andou falando nas últimas semanas, enquanto as 
operações sinalizavam alguma tensão frente ao anúncio da 
decisão de contratar 41 mil novos funcionários públicos, 
que incide diretamente sobre o problema dos gastos 
públicos no Brasil. Ano de campanha: hora de o 
governo fazer isso mesmo. 
   

Melhor. O governo não só está fazendo 
seu papel como instituição política que tem, 
certamente, a intenção de permanecer no 
poder, como apresenta um argumento 
sofisticado com base na estabilidade. 
   

Palmas para quem chamou a 
estabilidade como base para qualquer projeto 
político hoje no Brasil. É na estabilidade que o 
sistema financeiro começa a trabalhar para a 
população. É também na estabilidade que o 
cidadão pode começar a gerar debates sobre a 
ação pública, no melhor princípio da 
reflexividade: a perspectiva das perspectivas. 
   

A Revolução Financeira é, no Ocidente, 
uma invenção do pensamento político britânico. Em guerra 
contra a França ou em expansão pelo continente, os 
britânicos descobriram que podiam usar a poupança da 
população para financiar suas aventuras. Com isso, 
venceram uma França muito mais forte, com um Exército 
mais experiente e numeroso. 
  

A diferença foi a capacidade de alavancar recursos. 
Enquanto em Londres, os britânicos organizaram o Bank of 
England, uma instituição privada que, mais tarde, se 
tornaria o Banco Central inglês; em Paris, o Rei Sol 
sagrado apertava o cinto dos impostos em cima da elite e 
da população francesa. Receita básica para uma Revolução 
liberal como a de 1789. 
   

Os britânicos então lançavam os títulos de dívida 
pública. O governo pegava emprestado do cidadão com a 
promessa de que lhe pagaria de volta com juros. Um 
dispositivo muito familiar aos utilizados pelos Bancos 
Centrais de hoje, inseridos no mercado financeiro 

internacional, e muito mais proveitoso ao cidadão do que o 
arrocho das taxas do Império francês. A revolução 
financeira é a história da origem da hegemonia britânica. 
   

A diferença entre as instituições, que angariavam 
fundos para os seus projetos políticos, era a de que uma 
garantia o funcionamento das regras estabelecidas e a 
outra variava de acordo com a vontade do Rei. As ações do 

Bank of England, a princípio, eram 
garantidas por um conjunto de nobres 
britânicos isentos da desconfiança pública. 
Traduzindo: ninguém pensava em trocar a 
moeda no meio do caminho. 
   

Por isso, a estabilidade é o 
princípio básico do pensamento político 
Ocidental. É na estabilidade que o cidadão 
pode cuidar dos seus projetos privados. À 
medida que o Estado mantém um grau 
administrável de suas contas, variando 
entre déficits e superávits toleráveis, o 
sistema financeiro começa a ter estável o 
nível de lucro decorrente da relação com a 
gestão púbica. A partir desse momento, o 
ambiente privado torna-se o potencial 
próximo alvo da expansão dos serviços 
financeiros. Isso ocorre pela própria 

concorrência do mercado. Em nível de lucros estáveis, 
quem não procurar novos nichos de geração de riquezas 
está arriscado a sumir do mapa. A população é o nicho de 
mercado em espera no Brasil e a estabilidade das regras é 
a garantia do tempo necessário para o serviço financeiro 
atender a um maior número de projetos privados no país, e 
não só os das grandes empresas com alta capacidade de 
alavancagem. 
   

Ao mesmo tempo, é na estabilidade que o sentido 
progressista do termo grego polis torna-se prática. É 
quando se pode começar a perceber o que o Estado faz de 
público e o que faz de favor. Afinal, a própria estabilidade é 
um bem público. 

 
 
Arthur Ituassu é jornalista, professor de Relações 
Internacionais do IRI/PUC-Rio e coordenador do 
Laboratório de Estudos da Conjuntura Internacional da 
PUC-Rio. 

ARTHUR ITUASSU 
            convidado 
 

        RIO DE JANEIRO 

“Palmas para 
quem chamou a 

estabilidade 
como base para 

qualquer 
projeto político 
hoje no Brasil. É 
na estabilidade 
que o sistema 

financeiro 
começa a 

trabalhar para a 
população.” 

        



 
 

 
 
 

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

 
 

17

  
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  lleeggaalliizzaaççããoo  ee  oo    
TTrriibbuunnaall  PPeennaall  IInntteerrnnaacciioonnaall  --  ppaarrttee  II  
 
 

 
A legalização 
 

 O estudo da legalização responde a uma 
demanda específica: a compreensão do movimento 
para formas jurídicas de regulação observadas em 
diversas áreas da política internacional. Com efeito, o 
discurso e as instituições normalmente associados a 
sistemas legais domésticos têm-se tornado cada vez 
mais comuns em âmbito internacional. 
 

 Paralelamente à constatação de que 
está havendo uma juridificação da política 
internacional, caminha a observação de que 
este fenômeno não tem sido uniforme, seja 
no que se refere à área estudada, ao nível de 
aquiescência atingido ou à região geográfica 
em questão. Este dado reforça a necessidade 
de se estudar as causas, os efeitos e os 
termos da legalização em si. 
 

 A legalização, tal como concebida 
pelos seus criadores,25 refere-se a uma forma 
particular de institucionalização representada 
pela decisão de impor constrangimentos 
legais aos governos em diferentes issue-
areas. Neste sentido, instituições com alto 
grau de legalização submetem os Estados às 
regras gerais, aos procedimentos e ao 
discurso do direito internacional, quando não 
do próprio direito interno. 
 

 A ligação entre os estudos da política 
e do direito internacional, propiciada pela legalização, 
enseja um interessante questionamento acerca das 
razões que levam os Estados, voluntariamente, a 
participarem de instituições que são encarregadas de 
restringir a sua margem de ação. 
 

 Esta questão começa a ser respondida quando 
associamos o conceito de legalização aos postulados 
gerais da corrente institucionalista neoliberal da Teoria 
das Relações Internacionais, principalmente na 
importância que esta vertente teórica confere à política 

                                                 
25 Articulistas da edição especial da International Organization,  vol. 54/ 
nº 3 (verão 2000).  

doméstica; é a ênfase dos teóricos institucionalistas na 
relação entre política doméstica e instituições 
internacionais que permite a construção de hipóteses sobre 
as causas e conseqüências da legalização. 
 

 Uma prova disso é a possibilidade de se subdividir 
a legalização em interestatal e transnacional, como o 
fizeram Keohane, Moravcsik e Slaughter;26 na legalização 
transnacional, atores domésticos têm acesso direto aos 

tribunais internacionais.27   
 

 No caso da legalização interestatal, 
pode-se cogitar que os governos utilizem a 
legalização para constrangerem a sua própria 
autonomia em virtude do balanço interno das 
instituições domésticas. A legalização pode 
ser um instrumento para diminuir a influência 
de grupos de interesse domésticos.28  
 

 Além disso, a legalização pode 
impedir que governos futuros tomem 
medidas danosas ao bem-estar nacional de 
longo prazo, motivados, por exemplo, pelo 
ciclo eleitoral. O exemplo do ingresso da 
Itália no Sistema Monetário Europeu e o 
posterior sucesso no combate à inflação no 
país são esclarecedores neste sentido. 
 

 Outra importante questão é a relação 
entre a legalização e a aquiescência. Em uma 
certa medida, a aquiescência pressupõe a 
legalização, pois, sem esta, não há 

autoridade para interpretar o seu significado ou aplicar a lei 
aos casos concretos. Em outras palavras, não há algo para 
o qual se deva aquiescer sem a legalização.  
 

 A influência da política doméstica se faz perceber 
novamente no mecanismo que conduz a esta aquiescência: 

                                                 
26 Ibid., Legalized Dispute Resolution: Interstate and Transnacional 
27 Esta divisão e as suas conseqüências são particularmente interessantes para 
este estudo, como ficará claro adiante, quando incorporarmos a análise do 
Tribunal Penal Internacional em comparação a outros tribunais sob a ótica da 
legalização. 
28 Este parágrafo e o posterior são baseados no excelente artigo de Lisa Martin e 
Beth Simmons: Theories and Empirical Studies of International Institutions, 
International Organization, vol. 52/ nº4 (outono 1998) 

IGOR ABDALLA MEDINA DE SOUZA 
                            convidado 

“o Tribunal 
Penal 

Internacional 
vem corrigir 

duas lacunas: a 
falta de uma 

instância para o 
julgamento de 
indivíduos em 

virtude de 
crimes 

internacionais e 
a falta de 

legitimidade 
dos tribunais ad 

hoc.” 

RIO DE JANEIRO 
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“A legalização tem o seu principal efeito na 
aquiescência e na cooperação internacional através da 
mobilização de indivíduos e grupos na política 
doméstica”. 29 
   
 A legalização é uma forma particular de 
institucionalização caracterizada pela presença de três 
elementos: obrigação, precisão e delegação. Obrigação 
significa que os Estados ou outros atores estão 
limitados por uma regra ou compromisso ou por um 
conjunto de regras ou compromissos. Precisão significa 
que as regras definem de forma não-ambígua a 
conduta requerida, autorizada ou prescrita. 
Finalmente, delegação significa que a uma terceira 
parte foi concedida autoridade para implementar, 
interpretar, aplicar as regras, resolver disputas e, 
eventualmente, fazer outras regras. 
 

 Estes elementos são considerados em 
separado30, de acordo com um espectro gradativo; 
“Cada uma destas dimensões é uma questão de grau e 
gradação, não uma dicotomia rígida, e cada uma varia 
de forma independente.”31 
 
 Por conseqüência, o conceito de legalização 
conforma um continuum multidimensional em cujos 
extremos se situam dois tipos ideais, a legalização 
total e a ausência completa de legalização. Entre estes 
extremos se situam as formas mais moderadas 
representadas pelos termos hard e soft. 
 
 A matriz jurídica do conceito de legalização é o 
pensamento do jurista H. Hart. Este autor é importante 
para o direito internacional à medida que permite uma 
visão mais ampla do direito, desvinculada da noção 
clássica que vincula a sua existência a um poder 
coercitivo soberano, como sustentava, entre outros, 
John Austin. Como não há entidade soberana no 
ambiente internacional - apesar de ser possível falar 
em autoridade32 (descentralizada) – esta última visão 
implica na negação do direito internacional. 
 
 Segundo Hart, um sistema legal é formado por 
normas primárias e secundárias; normas primárias são 
aquelas voltadas para obrigações que atingem 
diretamente as pessoas (físicas ou jurídicas), 
requisitando que elas “façam ou deixem de fazer algo”, 
enquanto normas secundárias são as normas sobre as 
normas, conferindo poderes para a criação, extinção, 
modificação e aplicação das normas primárias.  
 

                                                 
29 Introdução, págs. 397 e 398. 
30 O tratamento isolado conferido aos elementos da legalização motiva 
uma das críticas que Martha Finnemore e Stephen Toope desferem contra 
o conceito.  A referência é Alternatives to “Legalization”: Richer Views 
of Law and Politics,  International Organization vol.55/ nº3 (verão 2001).    
31 pág. 402. 
32  Tese defendida pelos autores que visualizam legitimidade  no cenário 
internacional. Uma defesa elegante dessa  idéia se encontra em Hurd, I. 
Legitimacy and Authority in International Politics,  International 
Organization, vol.53/ nº2 (verão 1999) 

Em linguagem jurídica, as normas primárias têm 
um caráter substantivo e as normas secundárias têm um 
caráter adjetivo. O direito internacional é, em termos 
formais, um sistema legal primitivo, caracterizado pela 
ausência de normas secundárias.33  

 
A obrigação e a precisão se encaixam no escopo 

das normas primárias; contudo, uma concepção mais 
ampla de obrigação - de forma a incorporar princípios 
gerais, procedimentos e discurso – pode incluí-la  no 
campo das normas secundárias.  A delegação se situa, 
necessariamente, no âmbito das normas secundárias. 

 
A variabilidade da legalização deve ser aferida 

através de seu caráter tridimensional; a cada uma de suas 
dimensões é conferido o grau high ou low34, formando-se 
um total de oito conjuntos de instituições internacionais. 
Vale lembrar que estes oito conjuntos se situam entre os 
tipos ideais característicos da legalização total e nula. O 
primeiro daqueles oito grupos é caracterizado pela 
presença das três dimensões em  seu grau hard e tem 
como referência o direito da Comunidade Européia, que, 
atualmente, discute a constitucionalização de seu sistema 
jurídico. Também neste grupo se situa o Tribunal Penal 
Internacional.35 No extremo oposto, o último grupo, que se 
caracteriza por apresentar as três dimensões em seu grau 
soft. Instituições escassas em normas jurídicas, como a 
balança de poder e as esferas de influência, se enquadram 
nesta descrição.  

 
Um dado interessante: à medida que passamos do 

primeiro para o último grupo, se torna necessário formular 
uma hierarquia entre os elementos em virtude da 
ambigüidade que se estabelece quando um mesmo número 
de graus hard ou soft deve dar lugar a um arranjo mais 
legalizado do que outro. Grosso modo, optou-se por 
privilegiar em primeiro lugar a obrigação, depois a 
delegação e, finalmente, a precisão.36 

 

Deve-se ter em mente, entretanto, que um grau 
mais alto de legalização não é intrinsecamente melhor, 
qualquer que seja o ângulo normativo, como o provam 
Goldstein e Martin37 ao constatarem que uma maior 
legalização das regras de comércio desencadeia uma 
espécie de feedback resultante da ação de grupos 
protecionistas. Esta reação pode levar, no final das contas, 
a uma política comercial menos liberal.  

 

   Outra ressalva: há uma dificuldade de cunho 
metodológico em vincular a aquiescência à legalização. 
Como a análise é baseada no comportamento dos agentes, 

                                                 
33 Para uma defesa desta posição ver Mello, C. Curso de Direito Internacional 
Público (1967).  Este autor acrescenta que o sistema legal internacional é 
primitivo porque suas normas são relativamente poucas e imprecisas. 
34 Esta exposição é de cunho didático, pois, como afirmado anteriormente, as 
dimensões da legalização  não devem ser analisadas na forma de dicotomias,  
mas através de espectros gradativos. 
35 Dado que, obviamente, será trabalhado na próxima seção. Discordaremos 
desses autores neste ponto. 
36 Esta opção é exposta na pág. 405. 
37 Legalization, Trade Liberalization, and Domestic Politics: A Cautionary 
Note ,  na  mesma edição.  
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não é possível inferir com exatidão as motivações que 
determinaram certa conduta. Nestes termos, é difícil 
concluir que um determinado agente aquiesceu em 
virtude da legalização. Este é um problema geral das 
relações causais; elas se baseiam, em última instância, 
em um exercício contrafactual, no caso, verificar se o 
agente aquiesceria na ausência da legalização.38 
 

 Para finalizar esta primeira parte, de caráter 
introdutório, é interessante verificar a preocupação 
normativa que permeou a formulação do conceito de 
legalização. Os articulistas em questão buscaram 
refutar uma divisão rígida entre “legalização” e 
“política mundial”.  
 

Em outras palavras, os autores da legalização 
buscam demonstrar que o direito e a política estão 
imbricados, o que aponta na direção mais ampla do 
diálogo entre o direito internacional e a teoria das 
relações internacionais, tendência que se vem 
consubstanciando de forma cada vez mais intensa. 

 

O Tribunal Penal Internacional 
  
 O número de tribunais internacionais tem 
crescido significativamente, variando de dezessete até 
quarenta de acordo com o critério empregado. 
Utilizando-se uma contagem mais permissiva, 
abrangendo exemplos históricos e órgãos que ainda 
não entraram em operação, o número pode chegar a 
cem.39 
 
 No campo do direito internacional criminal, o 
Tribunal Penal Internacional vem corrigir duas lacunas: 
a falta de uma instância para o julgamento de 
indivíduos em virtude de crimes internacionais e a falta 
de legitimidade dos tribunais ad hoc (Nuremberg, 
Tóquio e Tribunais para os conflitos na antiga 
Iugoslávia e Ruanda). 
 

 A Corte Internacional de Justiça, estabelecida 
em 1948, se restringe ao julgamento entre Estados. 
Criminosos em âmbito internacional não ficavam 
sujeitos, até a formação do Tribunal Penal 
Internacional, a punições por órgãos internacionais.40 
Nas palavras de Kofi Annan: 
 

"For nearly half a century - almost as 
long as the United Nations has been in 
existence - the General Assembly has 
recognized the need to establish such a 
court to prosecute and punish persons 
responsible for crimes such as genocide. 
Many thought (...) that the horrors of the 
Second World War - the camps, the 

                                                 
38 Essa passagem se inspira em Wendt, A.  Social Theory of International 
Relations (1999). 
39 Romano (1999), citado por keohane, Moravcsik e Slaughter. Legalized 
Dispute Resolution: Interstate and Transnacional, mesma edição da IO, 
p.457. 
40 Uma exceção provocativa, mas de caráter flagrantemente ilegal, é o 
seqüestro e posterior julgamento de Adolf Eichmann, condenado à morte 
em Israel por ser considerado o arquiteto da solução final. 

cruelty, the exterminations, the Holocaust - 
could never happen again. And yet they 
have. In Cambodia, in Bosnia and 
Herzegovina, in Rwanda. Our time - this 
decade even - has shown us that man's 
capacity for evil knows no limits. Genocide 
(...) is now a word of our time, too, a heinous 
reality that calls for a historic response."41  

 
 Tribunais ad hoc são voltados para o julgamento 
de uma única questão. Eles são estabelecidos após o 
conflito, enquanto tribunais ordinários são anteriores às 
causas levadas até eles. Este dado influi na questão da 
legitimidade dos últimos em face dos primeiros. Além 
disso, os tribunais ad hoc acabam conduzindo a uma 
“justiça seletiva”, a partir do momento em que apenas 
alguns crimes são julgados, enquanto outros são 
ignorados. 
 
 A demora no estabelecimento destes tribunais 
pode permitir a destruição ou deterioração de evidências 
cruciais, a fuga de criminosos e a intimidação de 
testemunhas. Não bastasse tudo isso, os tribunais ad hoc 
são limitados no tempo e no espaço por mandatos. 
Recentemente, milhares de refugiados oriundos do conflito 
étnico em Ruanda foram assassinados; entretanto, como o 
mandato do tribunal para o julgamento dos crimes em 
Ruanda se restringia aos acontecimentos de 1994, este não 
pode julgar os responsáveis pelo morticínio. 
 

 Nesta conjuntura, a Assembléia Geral das Nações 
Unidas, em sua 52ª sessão, decidiu convocar a Conferência 
Diplomática das Nações Unidas para o Estabelecimento de 
um Tribunal Penal Internacional que, posteriormente, se 
reuniu em Roma nos meses de junho e julho de 1998 para 
“finalizar e adotar a convenção para o estabelecimento de 
um Tribunal Penal Internacional”.  
 

 O Estatuto de Roma entrou em vigor em primeiro 
de julho de 2002, tendo a eleição dos magistrados ocorrido 
em fevereiro de 2003. Atualmente, o Tribunal se encontra 
na iminência de entrar em operação, faltando apenas 
alguns acordos, em torno, por exemplo, da nomeação do 
promotor do tribunal. 
 

 O Tribunal Penal Internacional é composto por 18 
juízes eleitos para mandatos de três, seis ou nove anos.42 
Ele terá sua sede em Haia e possui o status jurídico de 
Organização Internacional, podendo concluir acordos 
internacionais. 
 
 
Igor Abdalla Medina de Souza é mestrando em Relações 
Internacionais pelo IRI/PUC-Rio, bacharel em Economia 
pela PUC-Rio e bacharelando em Direito pela Universidade 
Federal Fluminente (UFF).  

                                                 
41 Declaração obtida junto ao sítio virtual do Tribunal Penal Internacional. 
42 Isto se dá em virtude da substituição gradativa que operará no tribunal; 
futuramente, os juízes serão eleitos para mandatos de nove anos, sendo um 
terço da Corte substituído a cada três anos. Para que essa regra – idêntica 
àquela da CIJ – seja implementada, é necessário que os primeiros juízes tenham 
mandatos diferentes.  
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TTeeccnnoollooggiiaa  ee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo    
rruummoo  àà  SSoocciieeddaaddee  ddaa  IInnffoorrmmaaççããoo  
AAllgguunnss  tteemmaass  ddeebbaattiiddooss  
  
  

A Cúpula Mundial da Sociedade da 
Informação (WSIS) foi realizada em Genebra, do dia 
10 ao dia 12 de dezembro de 2003, na tentativa de 
se formular uma visão comum acerca da 
Sociedade da Informação. Procurou-se 
desenvolver uma conferência que levasse 
em conta os Estados, o setor privado, e 
representantes da sociedade civil.43 Este 
artigo visa a descrever brevemente alguns 
dos temas principais desenvolvidos na 
WSIS e nas conferências anteriores e a sua 
implicação no cenário internacional. Os 
atores estatais são tratados aqui como 
unitários.44 
 

Com o termo “Sociedade da 
Informação” descreve-se uma condição em 
que as Tecnologias de Comunicação e de 
Informação (TCIs) sejam amplamente 
difundidas e usadas por diversos grupos 
sociais, produzindo desenvolvimento 
econômico. A WSIS, bem como as suas 
conferências preparatórias (PREPCOM 1, 
2002, PREPCOM 2, 2003 e PREPCOM 3, 
2003) e as conferências regionais buscaram 
discutir uma agenda ampla, desde 
maneiras de se ampliar o uso das TCIs para 
a geração de desenvolvimento até medidas 
preventivas de crimes digitais, com uma 
visão direcionada no rumo a uma 
Sociedade da Informação. 
 

                                                 
43 SECRETARÍA ejecutiva de la CSMI. Temas propuestos para la 
cumbre e posibles resultados. [s.l.]: 31 mai., 2002, 10p. 
44 Para uma avaliação mais abrangente do tema da tecnología no 
cenário internacional, vide: TROYJO, Marcos Prado. Tecnologia e 
diplomacia: desafios da cooperação internacional no campo científico-
tecnológico. São Paulo: Aduaneiras, 2003. 178p e INFORMATION 
and Communications Technology (ICT). Disponível em: 
http://www.un.org/cyberschoolbus, 2003. 

Segundo a posição da maioria dos países em 
desenvolvimento, principalmente os da África, a 
inclusão digital implica um círculo virtuoso, pois 

inclusão gera desenvolvimento e 
este gera maior difusão das TCIs. 
Esses países defenderam que a 
primeira medida a ser tomada 
rumo à Sociedade da Informação 
se relacionava à infra-estrutura e a 
uma maior difusão das TCIs. 
Alguns defenderam a criação de 
um fundo internacional direcionado 
especificamente para isso. Os 
países já tecnologicamente 
avançados, não necessariamente 
desenvolvidos, defenderam que o 
desenvolvimento de infra-estrutura 
nos países em desenvolvimento 
pode ser alcançado mediante 
investimento e que, para isso, 
devia-se criar um ambiente de 
estabilidade política e 
macroeconômica nesses locais. 
Considerações têm sido feitas a 
respeito da redução do custo das 
TCIs.45 
 

Representantes da 
sociedade civil e de alguns países, 
principalmente asiáticos46, 

expressaram sua preocupação com fatores culturais e 
lingüísticos relacionados às TCIs. Atualmente o órgão 
gestor que atribui os domínios de internet (o ICANN, 
com sede nos Estados Unidos, mas não vinculado ao 
governo norte-americano) admite somente domínios 

                                                 
45 LA CIENCIA en la Sociedad de la Información. Acceso universal al 
conocimiento científico. Paris: 2003, 6p. (1º folheto da série). 
46 WORLD Summit on the Information Society: Asia-Pacific regional 
conference. The Tokyo Declaration: the Asia-Pacific perspective to the 
WSIS. Tóquio: 2003, 11p. 

LUCAS GRASSI FREIRE 
                  convidado 

BELO HORIZONTE 

“As discussões da 
reunião de Genebra 
serão finalizadas na 

segunda parte da 
WSIS, a ser 

realizada em 2005. 
Busca-se uma 

rápida ascensão 
tecnológica via 

inclusão digital e 
educação, para que 

cada membro da 
Sociedade da 

Informação possa 
desfrutar dos 

benefícios 
econômicos e 

sociais que as TCIs 
tornam possíveis.”  
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com caracteres românicos. Com isso, uma rápida 
expansão do número de domínios, tal como vem 
ocorrendo, leva a uma restrição de possibilidades na 
nomenclatura das páginas eletrônicas. Um usuário 
que deseja iniciar um domínio nomeado em língua 
estrangeira deve romanizar o nome de sua página 
eletrônica. Além disso, levantam-se outros 
problemas: nos países em que ainda não há infra-
estrutura para TCIs, deve-se, na busca da inclusão 
de sua cultura, desenvolvê-las antes de qualquer 
outra medida. Há preocupação com culturas de 
tradição oral e com seu espaço na Sociedade de 
Informação. Mais ainda, a maioria das páginas 
eletrônicas está disponível em Língua Inglesa. Isso 
significa que a população que não tem proficiência 
em inglês não consegue entender a maioria do 
conteúdo da internet, daí a importância da inclusão 
de diversas culturas no espaço eletrônico. 
 

Também surgem preocupações com os 
crimes digitais. A fraude digital é responsável por 
grandes prejuízos no comércio eletrônico. Temas 
relacionados à propriedade intelectual (tais como 
pirataria) geram polêmica, uma vez que o próprio 
conceito de propriedade intelectual tem sido 
discutido em outros organismos (recentemente foi o 
caso relacionado a patentes de remédios na 
Organização Mundial do Comércio - OMC). Em vários 
países não há sequer legislação acerca de crimes 
eletrônicos. Alguns países, como a República da 
Coréia, passam pelo problema de terem leis rígidas 
sobre esses crimes, mas de não poderem punir 
autores de sítios coreanos de conteúdo ilegal que são 
hospedados por servidores de outros países onde a 
legislação é mais flexível. Argumenta-se, assim, a 
favor de uma espécie de código normativo digital ou, 
pelo menos, de uma atualização das leis de cada 
país em relação ao espaço cibernético. Outros 
fatores a serem considerados em um possível código 
normativo digital são: a questão da pornografia 
infantil, a questão da publicidade não autorizada pelo 
usuário (como é o caso dos SPAMs) e a certificação 
da segurança de sítios de correio e de comércio 
eletrônico. Regulamento doméstico sobre esses 
temas existe em alguns locais, mas ainda muito 
discutível e pouco abrangente. 
 

Representantes da sociedade civil protestam 
contra a invasão de privacidade e censura efetuada 
por alguns governos a determinados usuários da 
internet. Baseia-se na Declaração dos Direitos do 
Homem, que defende a universalidade do acesso à 
informação. A tensão reside em torno da questão: 
até que ponto os governos podem interferir em 
determinados aspectos privados? Em diversos países 
uma correspondência é aberta por causa de leis 
especiais relacionadas à segurança nacional e o 
mesmo passa a ocorrer com a correspondência 
eletrônica. Há, entretanto, vários graus de 
intervenção estatal, desde medidas ad hoc até uma 

censura permanente a determinado tipo de texto ou de 
conteúdo, como é o caso de alguns países islâmicos e 
da República Popular da China. Outro aspecto delicado 
do uso da liberdade de expressão no espaço digital é a 
questão da difusão de idéias: é do entendimento de 
vários setores da sociedade que sérias restrições 
devem ser feitas à divulgação de idéias 
preconceituosas. 
 

Alguns governos e ONGs47 defenderam a 
liberação de toda a informação retida pelos Estados 
(exceto aquelas de caráter secreto relacionadas à 
segurança nacional), principalmente de informação a 
respeito da aplicação do dinheiro público. Busca-se, 
com isso, que haja mais transparência por parte dos 
governos e que aumente a representatividade da 
sociedade civil e do setor privado na formulação de 
políticas, co-participando com o Estado. Defende-se, 
além disso, que os serviços públicos sejam 
disponibilizados e difundidos, também, através das 
TCIs. A combinação desses fatores resulta em 
programas de governo eletrônico (e-government). 
 

Surge, também, a preocupação com a 
educação e com a instrução. A política de alguns 
Estados tem sido de educação em vários níveis: 
pessoas são educadas para saber usar as TCIs e para 
desenvolver novas TCIs. Em algumas regiões, há 
programas de distribuição de computadores em escolas 
e de centros de treinamento em TCIs. Em alguns 
países esses programas são direcionados para cidadãos 
de outros países, em desenvolvimento, para que eles 
possam desenvolver suas próprias TCIs. O incentivo ao 
software de código aberto48 tem causado polêmica 
internacional: alguns segmentos defendem que os 
Estados imponham a abertura dos softwares 
atualmente fechados. Talvez um estímulo possa ser 
dado para a abertura de softwares através da 
concessão de incentivos econômicos às empresas 
detentoras de direitos autorais. 
 

Considera-se, também, que a educação pode 
ser difundida através de TCIs, em programas de rádio, 
de televisão, e em tutoriais de internet. Há projetos de 
digitalização de textos literários e acadêmicos de 
domínio público, o que indica o papel fundamental das 
TCIs na propagação de várias culturas e línguas, além 
do fornecimento de determinadas informações que 
seriam inacessíveis se essas tecnologias não fossem 
utilizadas. Destaca-se, nesse aspecto, a política 
francesa de digitalização de seu patrimônio público, 
programa que envolve desde pinturas e fotos até as 
obras clássicas de autores franceses, como um esforço 
de difusão da francofonia. 

                                                 
47 STATEMENT to Asian regional conference for WSIS. The input of the 
South Korean NGOs to Asian regional conference for WSIS. Seoul: 2002, 
4p. 
48 LA CIENCIA en la Sociedad de la Información. Políticas para la 
información científica. Paris: 2003, 6p. (3º folheto da série). 
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Além de promotoras da cultura de um país, 
as TCIs servem para a propagação de informação 
local, de modo a difundir melhor aspectos regionais, 
incentivando o Turismo e levando para essas regiões 
as conseqüências econômicas e sociais do aumento 
da atividade comercial gerada pelo aumento do 
turismo ali.  
 

Países africanos enfatizam a importância das 
TCIs no combate a doenças como, por exemplo, a 
AIDS. Essas tecnologias podem difundir programas 
educativos de prevenção e podem servir de meio de 
captação de recursos para o tratamento. Além disso, 
é conhecido o papel determinante do uso de algumas 
tecnologias em cirurgias feitas à distância, situação 
que viria a ser mais freqüente na África, devido ao 
reduzido número de médicos residentes no 
continente, se comparado à população total. 

 
As discussões da reunião de Genebra serão 

finalizadas na segunda parte da WSIS, a ser realizada 
em Túnis (2005). As medidas tomadas, seguindo a 
linha das Metas de Desenvolvimento do Milênio, devem 
ser trabalhadas para que se realizem até 2015, 
aproximadamente. Busca-se uma rápida ascensão 
tecnológica via inclusão digital e educação, para que 
cada membro da Sociedade da Informação possa 
desfrutar dos benefícios econômicos e sociais que as 
TCIs tornam possíveis.  
 
 
Lucas Grassi Freire é graduando em Relações 
Internacionais pela PUC-MG e em Ciências Econômicas 
pela FACE – UFMG. 
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AARRSS  
  

SSEEBBAASSTTIIÃÃOO  SSAALLGGAADDOO    
ee  aa  ccaappttaaççããoo  ddoo  

iinnuummaannoo  
 
 
por Luiz Feldman 
 
 

A fotografia “In the camp at Kibumba”, capturada pelo renomado brasileiro Sebastião Salgado, permite uma 
boa percepção da extensão da tragédia humanitária que aconteceu em Ruanda na primeira metade dos anos 1990, 
bem como de suas consequências para os países da região dos Grandes Lagos na África e da participação internacional 
na questão. Entre abril e setembro de 1994, em torno de oitocentos mil ruandeses, predominantemente da etnia tutsi, 
foram massacrados por membros da etnia hutu, que desde a independência do país, em 1962, até o início dos anos 
1990, dominavam a cena política do país.  

 
Disputas entre as etnias hutu e tutsi podem ser percebidas na história recente de Ruanda, e suas origens 

remontam ao período de colonização alemã (1908-1916) e belga (1916-1962), durante o qual os europeus se 
associaram à população local tutsi, anglófona, para dominar a região que hoje é Ruanda e Burundi.49 Daí derivou-se 
uma elite tutsi de administração colonial, e aos poucos somaram-se os aspectos de diferenciação entre este grupo e 
outro, majoritário no país, o da etnia francófona hutu. No correr do processo de descolonização do país, os hutus 
assumiram uma posição radicalmente contrária aos tutsis, e estes últimos acabaram por se exilar de Ruanda, evitando 
a continuação do processo de seu extermínio posto em marcha pelos hutus. Os acontecimentos de 1994 podem ser 
resumidos como um extermínio em massa de tutsis pelos hutus crentes na lógica de limpeza étnica pregada pelo 
movimento Hutu Power. O governo hutu de Juvenal Habyarimana, no entanto, acabou por perder a disputa civil contra 
o Rwandan Patriotic Front, composto por membros hutus da dissidência interna associados a tutsis que haviam 
retornado do exílio com o propósito de alterar a configuração política interna de seu país. O massacre de tutsis 
provocou ondas homéricas de refugiados, que, a partir de Ruanda, seguiam todas as direções possíveis: a leste, para a 
Tanzânia, a sul, para Burundi, a Oeste, para a República Democrática do Congo (à época, Zaire) e, a norte, para 
Uganda. A fotografia de Salgado retrata exatamente um campo na região de Goma, no Zaire, que recebeu centenas de 
milhares de refugiados. A comunidade internacional enviou assistência humanitária para as vítimas do conflito, mas, 
geralmente em volume insuficiente, tal contribuição não foi capaz de impedir que, por exemplo no caso do “Kibumba 
Camp”, retratado pelo brasileiro, vários dos refugiados morressem diariamente devido à cólera, desinteria e inanição. 
 
O envolvimento internacional 

 
Duas missões de paz da Organização das Nações Unidas foram enviadas a Ruanda, em tempos e com 

propósitos distintos: em 1993, a UN Observer Mission in Uganda-Rwanda (UNOMUR) tentou apaziguar o conflito entre 
as forças rebeldes do RPF baseadas em Uganda e as forças do governo. Em 1994, em uma insinuação de paz entre os 
contendores, acordos de paz foram assinados, e para que pudesse ser consolidada a assistência internacional no 
processo de reconstrução estatal, foi estabelecida a UN Assistance Mission in Rwanda (UNAMIR). O eventual reinício 
das hostilidades, desta vez na forma de um sistemático extermínio de tutsis e hutus “pouco patrióticos” pelas forças do 
governo hutu, relegou a missão da ONU à virtual insignificância. A UNAMIR já estava estabelecida desde meses antes 
do início do genocídio, mas a cautela internacional no sentido de contribuir com tropas para as missões de paz da 
ONU, particularmente temerosa quanto à intervenção em conflitos intraestatais baseados nas “lições do Vietnã”, 

                                                 
49 Uma avaliação do conflito étnico no vizinho Burundi pode ser encontrada em ALVES, Ana Cristina A. África sub-sahariana: pode o Burundi reencontrar a 
paz? O Debatedouro, Edição Especial II, agosto de 2003, pp. 47-62. 
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agravados ainda pelo recente “efeito CNN” derivado do malogro da então recente intervenção no conflito na Somália50, 
atrasou tanto o efetivo desdobramento da missão que seu comandante, General Romeo Dallaire comentou que o 
massacre poderia ter sido evitado se a Missão houvesse tido, em tempo hábil, um contingente de cinco mil homens51. 
O Conselho de Segurança da ONU, no auge da crise, temendo pela segurança das tropas em Ruanda, diminuiu a 
presença internacional para dez por cento dos dois mil e setecentos efetivos presentes até então. Posteriormente, 
aumentou o número de tropas, mas já depois de o grande impacto de mortes e refugiados haver tomado lugar. A 
UNAMIR é portanto criticada por ter-se tornado efetiva quando já não se precisava de peacekeepers, e, de acordo com 
o diplomata brasileiro Antonio de Aguiar Patriota, “apesar de a UNAMIR haver contribuído em alguma medida para 
apaziguar o ambiente [...], o governo RPF nunca [a] encararia como um parceiro e acabaria para insistir em sua 
retirada, para certo embaraço do Conselho de Segurança”52; a esse tempo o RPF já havia vencido a contenda contra o 
governo hutu e o que se fazia necessário no país eram os programas de reestruturação estatal da ONU. 

 
Sem ter contribuído com efetivos de suas fileiras para a UNAMIR, o papel desempenhado pela França naquele 

conflito foi não obstante inegavelmente relevante. Segundo Patriota, “a ansiedade francesa ante a perspectiva de um 
avanço da anglofonia na África terá levado Paris a estender um apoio militar e econômico substancial à ditadura de 
Juvenal Habyarimana”, o presidente hutu de Ruanda. Ainda, “a liderança ruandesa interpretaria o interesse francês em 
manter sua influência lingüística e política na África subsaariana como fonte incondicional de apoio ao Governo de 
Kigali”53. Dessa forma, justifica-se a estratégica presença, através da crise, de soldados franceses em Ruanda. A 
Opération Turquoise, da França, e a Operation Restore Hope, esta levada a cabo pelos Estados Unidos da América, 
foram missões de cunho humanitário e de esforços individuais de cada um dos países que as comandavam. 

 
De acordo com a resolução 929 (1994) do Conselho de Segurança da ONU, a França lançou sua Opération 

Turquoise, de assistência humanitária, que, entre junho e agosto daquele ano, operou na região sudoeste de Ruanda 
tendo evitado, na medida do possível, uma nova crise de refugiados na região de Goma (Zaire), como aquela em que 
“um milhão de refugiados ruandeses haviam aparecido [em Goma], virtualmente da noite para o dia”54, em maio de 
1994. Entretanto, especula-se que a iniciativa francesa também teve como objetivo proteger hutus genocidas. Com 
efeito, os vínculos de Paris com o governo francófono dos hutus em Kigali alimentam considerações sobre o significado 
da intervenção humanitária naquele contexto e também sobre a lógica da intervenção em conflitos étnicos de maneira 
geral. 
 
Intervenções humanitárias e o caso de Ruanda: considerações 
 
 Uma análise das operações de paz das Nações Unidas na primeira metade da década de 1990 demostra um 
crescente envolvimento desta organização na resolução de conflitos intraestatais, aqueles em que seu Conselho de 
Segurança considerou a guerra civil em processo como uma ameaça à paz e à segurança internacional. Mandadas pelo 
capítulo VII, que prevê medidas coercitivas a serem empregadas em tais situações, missões da ONU foram enviadas 
para a Somália, para a antiga Iugoslávia, para Ruanda e para o Haiti, entre outros. Zonas de influência das potências 
mundiais foram sendo ilustradas por sua participação nos esforços de resolução destas crises internacionais, como por 
exemplo no caso de tropas norte-americanas forçando estabilidade ao Haiti e das tropas francesas às voltas com 
Ruanda. 
 
 Ao contrário dos diversos conflitos interestatais presenciados durante a Guerra Fria, na alterada conjuntura 
internacional dos anos 1990 evidenciaram-se os conflitos intraestatais, e com isso sua problemática específica. Tal 
sorte de conflito é caracterizada pela disputa, entre comunidades, sobre a identidade, propósito e fronteiras legítimas 
de um Estado. Não se tratando de ideologias, busca-se uma definição sobre os direitos políticos e sobre a qualidade de 
membro ou não de uma comunidade, em um cenário de diferentes noções sobre a expressão de determinadas 
comunidades em relação a um mesmo Estado55.  A dita universalidade dos direitos humanos forjou a necessidade de 
se repensar a atuação da comunidade internacional diante dos desafios intraestatais que, em sua maioria, tem um 
complicado componente de abuso destes direitos. A matança desmesurada em Ruanda é um exemplo do problema 
posto à consideração da comunidade internacional: como os atores internacionais, e particularmente, os Estados-
nação, devem responder a casos de genocídio? 
 
 A discussão sobre a intervenção estatal nos conflitos étnicos de alhures se torna, destarte, uma necessidade. 
Alegar a inviolabilidade da soberania defendida pelos Tratados de Westphalia quando se calcula que um contingente de 

                                                 
50 Para uma breve análise dos acontecimentos na Somália em 1993, ver “10 anos do inferno somali”, Efeméride da 38ª edição de O Debatedouro. 
51 Citação disponível em http://www.georgetown.edu/sfs/programs/isd/files/rwanda.htm 
52 PATRIOTA,  Antonio Aguiar de. O Conselho de Segurança após a Guerra do Golfo. Brasília: FUNAG, 1998. 
53 Idem. 
54 Tradução livre. WEISS, Thomas G. et al. The United Nations and Changing World Politics. Boulder: Westview Press, 2001. 3rd Ed. Pág. 93. 
55 Adaptado de KAUFMANN, Chaim. Intervention in Ethnic and Ideological Civil Wars. In: ART, Robert J. & WALTZ, Kenneth N. (Ed.). The Use of Force : 
Military Power and International Politics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2004. 6th Ed. 
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cinco mil homens bem treinados pode salvar a vida de quinhentos mil parece insensível a um conjunto de atores que 
ratificou os parágrafos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com os acontecimentos recentes na Somália, 
na Bósnia Herzegóvina, em Ruanda, no Haiti, em Kosovo e no Timor Leste, em que se observa uma variação no peso 
da soberania estatal em relação ao dever da comunidade internacional de proteger os direitos humanos, levanta-se, 
pois, a questão das intervenções humanitárias.   
 

Pode-se argumentar por diversas frentes: tais intervenções se justificariam como um esforço, por parte de um 
ou de um grupo de atores, no sentido de estabilizar uma região afetada pelo conflito, evitando ou instigando 
alterações daí derivadas na balança de poder do contexto específico. Ainda, em uma sociedade global com demandas 
de atores não-estatais, faz-se pressão para que os Estados, com sua capacidade de recorrer à força, utilizem este 
atributo promovendo os direitos do homem, que geralmente se vêem ameaçados nos conflitos intraestatais.  
 
 A incorporação da intervenção humanitária pelo Direito Internacional é discutida, e sobre o assunto Walter 
Gary Sharp nota que  
 

“Although not expressly permitted by the [UN] Charter, or other international convention, there is a very 
strong and convincing argument that contemporary state practice and costumary international law permits a 
state to unilaterally use armed force in collective self-defense to prevent genocide and other widspread 
arbitrary deprivation of human life in violation of international law”56 

 
 Ainda, cita-se o professor John Norton Moore sobre uma categorização tal que  
 

“permits unilateral action only in response to threats of genocide or other widespread arbitrary deprivation of 
human life in violation of international law, only if diplomatic and other peaceful techniques are unavailable, 
and only if international agencies [...] regional organizations, or the United Nations are unable to take 
effective action”57 

  
Reconhecidamente uma prática à qual a comunidade internacional recorreu nos últimos anos, a condução da 

intervenção humanitária é vista desde diferentes perspectivas. O professor Chaim Kaufmann, avaliando a lógica de 
intervenção estatal em guerras civis motivadas por conflitos étnicos, adverte: 
 

“There is one way to turn outside intervention in an ethnic civil war into a hopeless quagmire [...]: namely, 
to attempt to act as even handed peacekeepers or to try to rebuild a functioning multiethnic society. [...] 
[Western diplomats] must recognize that societies torn apart by intense ethnic violence cannot be 
reconstituted and so winning the hearts and minds of the competing groups is irrelevant. Rather, successful 
intervention requires a decision to ally formally with one side in order to separate the warring groups into 
defensible regions, a policy almost certain to require substantial population transfers. [Western leaders, by 
doing so, would] save lives, establish lasting stability, and have clear intermediate procedures as well as final 
goals. [...] This strategy is not pretty”58. 

 
 Apesar de a França não ter explicitamente favorecido os hutus em Ruanda, suas insinuações neste sentido são 
perceptíveis, e o fato de, apesar de todo seu envolvimento na crise, não ter colaborado com tropas para a UNAMIR é 
significativo.  

 
O que se percebe, admirando a fotografia do trator francês carregando os cadáveres de refugiados ruandeses, 

é que se faz necessária, para o tratamento destas crises humanitárias, alguma lógica mais clara para as intervenções 
humanitárias do que as intricadas conformações observadas nos esforços de paz da comunidade internacional em 
Ruanda. A não bonita fórmula do Professor Kaufmann, associada às restrições apontadas pelo professor Moore, podem 
constituir uma alternativa a situações de indefinição como a presenciada em Ruanda em 1994, em que a força de paz 
da ONU foi essencialmente inútil e a atuação francesa criticável a julgar pela lógica do envolvimento imparcial da 
comunidade internacional através da ONU. E, assim sendo, poder-se-á evitar que, como se lê na legenda da fotografia 
de Salgado, a morte se transforme em um problema administrativo. 

                                                 
56 SHARP, SR, Walter Gary. Jus Paciarii : Emergent Legal Paradigms for U.N. Peace Operations on the 21st Century. Stafford: Paciarii International, LLC, 
1999. Pág-289-290 
57 Idem. Pág. 287. National Security Law 188-190 (John Norton Moore et al. eds., 1990) 
58KAUFMANN, Chaim. Intervention in Ethnic and Ideological Civil Wars. In: ART, Robert J. & WALTZ, Kenneth N. (Ed.). The Use of Force : Military 
Power and International Politics. Lanham: Rowman & Littlefield, 2004. 6th Ed. 
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eeffeemméérriiddee  

  

1100  aannooss  ddaa  bbaarrbbáárriiee  eemm  RRuuaannddaa  ((11999944))  
 

por Luiz Feldman 
 

1994.  
 

Completam-se, em 2004, dez anos do genocídio de aproximadamente oitocentos mil ruandeses, por 
ruandeses. A barbárie de proporções dantescas que assolou Ruanda em 1994, causando uma crise de seríssimas 
consequências humanitárias, com milhares de deslocados internos e intensos fluxos de refugiados para países 
vizinhos, pode ser explicada através de uma combinação de elementos do plano interno e da cena internacional. O que 
se observou em 1994 foi o massacre sistemático de milhares de membros da etnia local tutsi e de parcelas da também 
local e majoritária etnia hutu por outros membros da etnia hutu. Naquele ano, esforços de conciliação nacional vinham 
sendo empreendidos entre tutsis e hutus, almejando-se a construção de um governo ruandês que, representativo das 
diferentes etnias do país, permitisse desenvolvimento econômico e social para seu povo. A maioria hutu que controlava 
o país, no entanto, optou por não seguir o caminho da negociação, que daria mais força aos tutsis, com quem nutriam 
rivalidades desde o processo de descolonização do país nos anos 1960. Desta forma, deu-se início a algo como uma 
“solução final” para os tutsis, planejando uma limpeza étnica que eliminasse seus adversários políticos. Se a 
magnitude desta operação foi ou não planejada, resta saber, mas a História descreve um súbito espasmo de violência 
massiva entre os povos de Ruanda, no qual hutus assassinaram indiscriminadamente tutsis, bem como outros hutus 
moderados. Atenta à situação, a comunidade internacional, através do envio de forças de paz da Organização das 
Nações Unidas e da aplicação de sanções pelo Conselho de Segurança daquela organização, compôs sua intervenção 
com o propósito de ajudar os sofridos ruandeses. A ineficácia de tropas de manutenção da paz diante de um genocídio 
como o que se observou em Ruanda, o tráfico ilegal de armas e a intricada participação de potências envolvidas na 
questão, particularmente a França59, entre outros, determinaram uma complicação do teatro de operações, e ainda em 
1994, intervenções humanitárias levadas a cabo por França e Estados Unidos da América caracterizaram tentativas de 
aliviar o severo drama na região de Ruanda. 

 

antecedentes.  
 

Um longo histórico pode ser traçado no estudo da relação entre tutsis e hutus. Sabe-se que viviam em relativa 
harmonia até que a colonização européia, por conveniência, acabou por fomentar rivalidades entre as etnias. Na época 
da independência do país, em 1962, houve uma movimentação hutu no sentido de eliminar os tutsis, que, 
minoritários, eram a elite do país, alçados a tal posição pelo gosto do colonizador belga. Algo em torno de vinte mil 
tutsis foram mortos, e uma diáspora tutsi se formou. No final da década de 1980, entretanto, os tutsis se associaram à 
dissidência interna e se tornaram partícipes do Rwandan Patriotic Front, RPF, que visava a ascender ao poder no país 
em detrimento político dos hutus, que vinham governando. Tensões floresceram e conflitos surgiram em regiões do 
país, particularmente ao norte, na fronteira com a Uganda, um dos pontos a partir dos quais o RPF passou a operar. 
Com esforços de mediação da Organização da União Africana e da Tanzânia, buscou-se, através dos Acordos de 
Arusha, em 1993, consolidar-se a participação política tutsi e hutu na arena interna. Para a estabilização do conflito, a 
ONU lançou mão, em 1993, da UNOMUR, Missão Observadora da ONU em Uganda-Ruanda, e, em 1994, da UNAMIR, 
Missão de Assistência da ONU a Ruanda. Um misterioso desastre aeronáutico em que morreu o presidente de Ruanda 
pôs termo aos frágeis esforços de paz e levou ao colapso a coexistência de tutsis e hutus em Ruanda. 

 

                                                 
59 O fato de os hutus serem francófonos, ao contrário dos tutsis, anglófonos, alimenta expectativas quanto à imparcialidade da atuação francesa através de sua 
participação nos esforços de resolução da crise. A atuação francesa como interventor humanitário e alguns problemas decorrentes desta situação são avaliados 
na coluna ARS da presente edição de O Debatedouro.  
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desdobramentos. 
  

Estima-se que a população de Ruanda, que antes da guerra contava sete milhões e novecentas mil pessoas, 
em setembro de 1994 tenha sido reduzida a cinco milhões. Deslocados internos somariam entre oitocentos mil e dois 
milhões. Refugiados para Tanzânia, Zaire (atual Rep. Dem. Congo), Burundi e Uganda superariam a marca de dois 
milhões, e assassinados teriam sido em torno de oitocentos mil. A ineficácia dos “capacetes azuis” da ONU diante da 
barbárie observada em Ruanda, decorreu, em boa escala, da reticência do Conselho de Segurança em lançar 
operações de paz com mandatos que colocassem em risco significativo as tropas enviadas, assim como da própria 
demora na arregimentação das tropas devido aos diversos fatores contingenciadores presentes nos cálculos dos países 
contribuintes60. Ainda em 1994 o RPF derrotou as forças do governo, propiciando terreno para a construção da paz. 
Posteriormente foi estabelecido, pela ONU, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que julga crimes e abusos 
cometidos durante a guerra naquele país, o qual, em meio às escancaradas cicatrizes de sua história recente, busca 
erguer harmonia duradoura. 

                                                 
60 A desastrada atuação da comunidade internacional na Somália, cujo capítulo mais sangrento havia ocorrido um ano antes, em 1993,  evidencia o receio dos 
países em contribuir, à época, com tropas para missões de paz da ONU.  
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RREELLeeiittuurraass  
 

AA  ddooeennççaa  ddoo  IIssllãã  
 
  

AA  OOBBRRAA::    
MEDDEB, Abdelwahab. A doença do Islã.  
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, 178 pp. 
 
por Arthur Ituassu 
 

“Se Deus vos socorre, ninguém vos poderá vencer; mas se Ele vos abandona – yakhdh ulu-hum -, quem 
poderá vos trazer a vitória?”. A pergunta está no Coorão e também no livro do escritor franco-tunisiano Abdelwahab 
Meddeb: A doença do Islã, traduzido agora para o português. A resposta está entre pacifistas e radicais suicidas, entre 
Anwar Sadat, presidente egípcio enviado de paz a Jerusalém, em novembro de 1977, e Osama Bin Laden e seu 11 de 
setembro de 2001. 
   

A religião ensina que há uma infinidade de caminhos lógicos que nascem da pergunta: onde está Você, meu 
Deus, que não responde por mim? Um princípio celebrado pelo judaísmo, por exemplo, está no texto ficção-realidade 
Yossel Rakover dirige-se a Deus, também com tradução recente no Brasil. Deus pode velar a face à humanidade. Pode 
velar, inclusive, a face aos fiéis. Isso não significa dizer que Deus aprecia o infiel, a barbárie. O holocausto não é uma 
escolha de Deus. Não é um castigo da providência que exige um comportamento mais puro, limpo e radical do povo 
judaico. A resposta é como a poesia de Abû Tammâm (806-845), cujo pai era dono de uma taberna em Damasco: 
"Que objeto me consola de tua ausência senão tua lembrança que não se atenua. Tu és de todos os convivas o mais 
próximo e mesmo se estás longe a tristeza te aproxima".  
   

Outro caminho é perceber-se indigno da resposta de Deus. Aqui e na tragédia, Deus está longe e é preciso 
torná-lo mais próximo. É nessa hora que o verbo vira Deus. A divindade não está na palavra, é a palavra. Meddeb 
mostra que no início do século IX, teve origem no Islã um movimento racionalista animado por aqueles que se 
chamavam de Mo´tazilites. Os pensadores criticaram um dogma dominante, o que afirma que o Coorão é incriado (do 
mesmo modo que Deus), vindo do céu tal como é, em sua eternidade. Para os Mo´tazilites, Deus não está no Coorão, 
Deus é o Coorão uma vez só, no momento de sua revelação. Daí a busca por um sentido literal que, segundo o autor, 
acaba por afastar Deus do mundo, paralisando-o no seu sentido incognoscível, neutralizando-o em sua transcendência 
que libera o homem da predestinação.   
   

Se o Ocidente decreta a morte de Deus, escreve Meddeb, uma parte do Islã se perdeu ao decretar a morte do 
Homem. O teólogo sírio Ibn Taymiyya, morto em 1328, é um ponto de origem do que o autor chama de “integrismo” 
(uma tradução literal do termo em francês integrisme), que segue a tradição dos Mo´tazilites. A tese de Meddeb é 
clara: se o fanatismo foi a doença do catolicismo, se o nazismo foi a doença da Alemanha, o integrismo é a doença do 
Islã. 
   

Ibn Taymiyya escreveu, na passagem para o século XIV, A política em nome da Lei divina para estabelecer a 
boa ordem nos negócios do pastor e do rebanho, onde defende a sharia (lei islâmica), os castigos corporais, a jihâd 
(guerra santa). Tudo em nome de Deus. No fim do seu manifesto, conclui que, utilizando os meios do império, o islã 
estará apto a terminar seu edifício religioso, podendo trabalhar pelos benefícios terrenos e confirmar aqueles do além. 
Nacionalismo que garante um lugar no céu.  
   

O integrismo de Ibn Taymiyya está na origem do pensamento de Mohamed Ibn ´Abd al-Wahhâb (1703-1792), 
pai da corrente saudita do wahhabismo, do qual Osama Bin Laden faz parte. São também da mesma linhagem os 
movimentos dos Irmãos Muçulmanos, fundados por Hassan al-Banna (1906-1949), discípulo do sírio Rashid Ridha 
(1865-1935), herdeiro espiritual de Mohamed Wahhâb. A expressão máxima dos Irmãos Muçulmanos é a organização 
terrorista egípcia que cometeu assassinatos políticos e viveu na clandestinidade, sendo transformada, há pouco, no 
partido que mais cresce hoje entre os eleitores em volta do Nilo. Meddeb mostra que o integrismo torna o indivíduo 
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submisso ao discurso sagrado, daí a origem dessa corrente islâmica estar na transformação: “Deus é a palavra” 
(original) e não “Deus está na palavra”. 
  

No entanto, se o integrismo é a semente do radicalismo no Islã, o catalisador seria, para o autor, uma 
representação do homem ressentido de Nietzche, desvelado pelo primeiro texto argelino a ser publicado em francês, o 
Le miroir (O espelho), de Hamdane Khdja, de 1834. A perversão ocidental leva à transgressão da idéia eleita como 
princípio, quando a preservação do poder assim o exige. Como exigiu da política externa americana, por exemplo, no 
combate às correntes nacionalistas árabes que os americanos confundiam com "comunismo", durante a Guerra 
Fria. Nacionalismos como o de Nasser, no Egito, ou mesmo aquele soviético, este sim: comunista, no Afeganistão. O 
vácuo político deixado por tais movimentos foi o mesmo aproveitado pelo islamismo radical. 
  

Eis o homem ressentido: “Vejo a Grécia socorrida e constituída solidamente depois de ter sido separada do 
império otomano. Vejo o povo belga desmembrado da Holanda, por causa de alguma diferença nos seus princípios 
político e religioso. Vejo todos os povos livres se interessarem pelos poloneses e pelo restabelecimento de sua 
nacionalidade. Vejo também o governo inglês imortalizar sua glória com a emancipação dos negros, e o Parlamento 
britânico sacrificar meio milhão para favorecer essa emancipação. Mas quando volto os olhos sobre a Argélia, vejo seus 
infelizes habitantes colocados sob o jugo da arbitrariedade, do extermínio e de todas as calamidades da guerra, e 
todos esses horrores cometidos em nome da França livre”, escreveu o argelino Khdja. 
   

Ressentimento que se torna mais forte à luz das respostas simples dos iletrados. Segundo Meddeb, o Islã 
perdeu sua força intelectual, que habitava suas artes e sua ciência, no século XV, e não no século XII, como é comum 
afirmar, com a crise da filosofia árabe-ocidental do cordobês Averróis (1126-1198) e seu Discurso decisivo. Fato é que 
há algum tempo a cultura no mundo árabe está censurada pelo Estado islâmico. Censores nos 22 países da região 
impedem a tradução de obras clássicas ou a publicação de autores locais, como noticiado pelo Jornal do Brasil, no 
último 26 de janeiro. 
  

Num relatório do ano passado, divulgado pela ONU, consta que cerca de 10 mil livros foram traduzidos para o 
árabe no último milênio, número correspondente ao volume de traduções para o espanhol em um ano. E se os árabes 
contam hoje aproximadamente 285 milhões de pessoas, ou 5 % da população mundial, eles editam apenas 1% dos 
livros. A Grécia, com 11 milhões de habitantes, traduz 5 vezes mais livros do que todos os países árabes juntos. No 
Egito e no Marrocos, por exemplo, menos da metade da população sabe ler. O país mais alfabetizado da região é o 
Líbano, onde a taxa é de 85%. 
   

A tradição radical integrista do Islã somada ao ressentimento e à falta das letras compõem a mistura que 
Meddeb lamenta predominar hoje no mundo muçulmano. No mesmo dia em que as torres do WTC sucumbiram em 
Nova York, as televisões mostraram cenas de festa, na Palestina e no Líbano. "Quantos santos bem-amados nas 
sinagogas e nas igrejas! Quantos inimigos odiosos nas fileiras das mesquitas", escreveu o poeta muhyiddin (defensor 
da religião) Muhammad Ibn 'Arabi (1165-1240). 
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Teste  aqui  seus  conhecimentos ! 
 
 
 
1. A que autor e obra pertence a seguinte afirmação: “O 
Poder não é uma possessão, mas algo que é acessado e 
exercido em diversos pontos”? 
 

a) Hans Morgenthau, “Política Entre As Nações”; 
b) Nicolau Maquiavel, “O Príncipe”; 
c) Cardeal Richelieu, “Testamento Político”; 
d) Raymond Aron, “Guerra e Paz entre as Nações”; 
e) Claude Raffestin, “Por uma Geografia do Poder”. 

 
2. Dos seguintes entes, qual destes é não dotado de 
personalidade internacional? 
 

a) Liga Nórdica; 
b) Organização Mundial da Saúde; 
c) Cruz Vermelha Internacional; 
d) Comunidade do Caribe; 
e) Confederação Helvética. 

 
3. “Minha, essa obra? Não, ela é sua”. Essa resposta se 
refere a qual obra e foi proferida por: 
 

a) “O Cavaleiro, A Morte e o Diabo” / Albrecht Durer, na 
época da Reforma de Martinho Lutero nos então 
estados alemães, em resposta a este; 

b) “Guernica” / Pablo Picasso, 1940, em resposta a 
pergunta do adido militar do II Reich alemão na 
França ocupada do general Petáin; 

c) “Apolo Tirando A Flecha da Aljava” / Michelangelo 
Buonarrotti, em resposta a Baccio Valori, emissário do 
Papa Clemente IV, após a invasão de Florença pelos 
exércitos desde último; 

d) “A Aula de Anatomia do Doutor Tulp” / Rembrandt, 
em resposta ao próprio doutor; 

e) “Os Fuzilamentos de 3 de Maio” / Francisco de Goya, 
em resposta ao representante de Napoleão Bonaparte 
na Espanha então ocupada pelos franceses. 

 
4. A Guerra dos 100 Anos entre franceses e ingleses: 
 

a) Durou, de fato, 117 anos; 
b) Devolveu ao Reino Unido o porto de Calais; 
c) Durou, de fato, 99 anos; 
d) Viu Joana D’Arc coroar Rei o Delfim e vencer a 

derradeira batalha contra os ingleses; 
e) Não foi interrompida nem mesmo pela Peste Negra do 

século XIV. 
 
5. O autor da frase “O Direito não é nada além do mínimo 
ético” é: 
 

a) Ferdinand Lassale; 
b) Georg Jellineck; 
c) Norberto Bobbio; 
d) Hans Kelsen; 
e) Hugo de Grotius. 

 

 
 
 
6. “Pessoas oprimidas não podem permanecer 
oprimidas para sempre” é uma frase: 
 

a) Do líder revolucionário Ernesto “Che” Guevara; 
b) Do líder pan-africanista Patrick Lumumba; 
c) Do líder indiano Mahatma Gandhi; 
d) Do líder negro dos direitos civis norte-americanos 

Martin Luther King; 
e) Do líder chinês Mao-Tsé-Tung. 

 
7. Do ponto de vista do Realismo Periférico de Carlos 
Escudé, como se explica a situação de um país 
periférico cujo interesse dos indivíduos seja o conflito 
com uma grande potência? 
 

a) Falsa consciência; 
b) Nacionalismo exacerbado; 
c) A teoria em questão não explica esse fenômeno; 
d) Choque de civilizações; 
e) Guerra contra o Imperialismo. 

 
8. Arnold Wolfers afirmou, acerca do conceito de 
Equilíbrio de Poder entre os autores realistas: 

 
a) Muitas possibilidades de explicação, nenhuma 

próxima de lograr consenso; 
b) Equivale a equilíbrio de interesses num ambiente 

anárquico; 
c) Os estados definem o que ele é, no fim das contas; 
d) Potências menores se aliam às maiores, levando à 

bipolaridade; 
e) Potências maiores fazem alianças entre si, 

chegando ao equilíbrio sistêmico. 
 
9. Por “efeito tequila” entende-se: 
 

a) Multinacionais montando componentes industriais 
no Terceiro Mundo, lançando mão de mão-de-obra 
barata e pouco especializada, à semelhança das 
maquiladoras mexicanas; 

b) A série de crises econômicas na América Latina 
provocadas pela saída súbita de capital especulativo 
transnacional do México, em meados dos anos 
1990; 

c) A onda de revoluções populares que varreu a 
América Latina após a famosa Revolução Mexicana 
de 1910; 

d) O domínio virtualmente absoluto de um partido 
político por décadas a fio, inspirada no PRI 
mexicano; 

e) A pujança das economias da América Central nos 
anos 1990, inspiradas nas reformas de cunho 
neoliberal levadas a cabo no México por Carlos 
Salinas de Gortari. 

 
10. Por que Kenneth Waltz – um autor sistêmico – 
desconsidera a Teoria do Sistema-Mundo de Immanuel 
Wallerstein? 
 

a) O mundo não seria um sistema; 
b) O mundo é anárquico; 
c) Faltaria a Wallerstein cuidado e parcimônia 

(“elegância”) científica no trato com variáveis; 
d) A análise política em Wallerstein careceria dos 

insights economicistas de Waltz; 
e) Wallerstein ignoraria por completo a Política. 

 

QQQuuuiiizzz!!!   

Nota: a chave do Quiz encontra-se ao final da última página. 

por Carlos Frederico Gama 
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www.revistaautor.com.br 

 
 

 
www.feneri.org.br 
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