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“Brazil is shielding uranium facility”. Em 
questão de horas, o Brasil era uma Coréia do Norte. 
Logo ali, ao sul da linha do Equador. Um sopro, uma 
brisa vinda de Washington. Enfim, um vendaval a 
bater nas portas do Planalto. Até parece que 
voltamos ao final dos anos 70. A 
desconfiança, ainda que em muito menor 
grau do que aquela vivida nos anos Geisel, 
tomou conta de parte da opinião pública 
internacional. O Brasil escondendo suas 
instalações nucleares e sendo enquadrado em 
um rol pouco convidativo de personagens 
como a Coréia do Norte e o Irã. Faria ele 
parte da rede internacional de suprimento 
nuclear? Quem diria? Resposta: quase 
ninguém! E há inúmeros motivos para crer 
nisso.  

O programa nuclear brasileiro é 
antigo e resistiu durante décadas, sendo 
carregado nas costas. Ele nunca foi alvo de 
um claro e efetivo entendimento político, a 
não ser como termo retórico da Política 
Exterior do Brasil. Neste sentido, em nível 
nacional, é mais um programa e não uma 
política de Estado (ou mesmo de governo). 
Ao longo dos anos, tem sido levado ao sabor 
das circunstâncias, com interrupções e 
retomadas tão constantes quanto o esforço e 
a dedicação de setores isolados do Estado 
brasileiro, como a Marinha do Brasil. Esta, talvez, a 
grande responsável pela sua sobrevivência.  

Sua origem está visceralmente ligada a uma 
idéia de independência, de autonomia, de alternativa 
de poder. O Brasil do final dos anos 70 o via desta 
forma. O Brasil do século XXI ainda o vê assim. Para 
além das interpretações abstratas, das lendas, dos 
mitos e do esoterismo de toda ordem, o programa 
nuclear brasileiro desdobrou-se, na prática, pelas vias 

mais insuspeitas que se poderia imaginar. Quaisquer 
intenções ou panos de fundo belicistas por parte de 
nossos burocratas ou militares poderiam ter 
justificado as preocupações. Disso, sim, ninguém tem 

dúvidas. Se intenções houve, 
entretanto, não passaram das 
pranchetas de planejamento 
estratégico ou das contenções 
orçamentárias.  

O Brasil tem uma longa 
história de compromisso 
internacional e de tradição pacifista 
que o permite proteger-se de 
qualquer bateria de acusações.  No 
auge das inspirações geopolíticas 
entre Brasil e Argentina, nenhum 
incidente nuclear foi capaz de 
bloquear o caminho do entendimento 
entre os dois países, que chegaram a 
um acordo nuclear moderno e 
eficiente em 1991, a Agência 
Brasileiro-Argentina de Contabilidade 
e Controle de Materiais Nucleares 
(ABACC). Esta é apenas parte da 
história. Vejamo-la com maior 
riqueza de detalhes. 

Uma história a nosso favor: o 
Brasil diante da não-proliferação 
nuclear (de Geisel a FHC) 

 
No período correspondente aos anos do 

intervalo de governo Costa e Silva e Figueiredo até a 
segunda metade dos anos 80, percebe-se que “o 
pressuposto da política de segurança [...] consistia 
em reconhecer a necessidade de poder para alcançar 

JOELSON VELLOZO JR. 
        editor-executivo 
 
                                           joelsonvellozo@odebatedouro.com.br BRASÍLIA 

“Um país tão 
intensamente 
comprometido 

com os grandes 
acordos 

internacionais de 
não-proliferação, 

de 
desarmamento e 
de uso pacífico 

da energia 
nuclear, não 

pode ser, nem no 
mais louco dos 

sonhos, nivelado 
ao patamar de 
uma Coréia do 
Norte ou Irã.” 
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resultados de política exterior”.1 Portanto, a 
necessidade do poder nacional não se explicava como 
um fim em si, mas como um fim da política exterior.2 

 
O governo que ascendeu ao poder em 1964, 

na figura do General Ernesto Geisel, aproveitou-se de 
muitos elementos desenvolvidos em matéria de 
política exterior nos períodos anteriores. Por 
intermédio de sua diplomacia ecumênica, Geisel 
buscou novos parceiros. Como no Brasil a segurança 
esteve grande parte do tempo (e com certeza a partir 
de 1945) associada ao desenvolvimento, vale 
ressaltar o grande ponto de inflexão dos “anos 
Geisel”.  

 
Até os anos de governo Médici, a vinculação 

que existia entre segurança e desenvolvimento (que 
viveu seu apogeu e influenciou mais fortemente a 
política brasileira no período castelista) ainda estava 
mais ligada a uma relação na qual o desenvolvimento 
econômico estabeleceria as condições essenciais para 
a segurança nacional, assim como postulado desde o 
início pela Escola Superior de Guerra, a ESG.3 Em 
outras palavras, o desenvolvimento seria o meio para 
alcançarem-se os recursos (e status) que proveriam a 
segurança nacional.  

 
A partir da ascensão de Geisel ao poder, o 

Brasil vive um momento no qual o binômio segurança 
e desenvolvimento respeitará uma nova configuração 
dentro do “projeto de poder” brasileiro. O fato é que 
isso não representa uma mudança no objetivo final (o 
desenvolvimento), mas uma alteração na forma como 
se percebia a segurança. Antes, como uma 
conseqüência do desenvolvimento e, agora, como 
meio de se fomentar o desenvolvimento. 4 

 
Esse momento da história brasileira 

beneficiou-se de uma mentalidade dos anos Costa e 
Silva. Desta forma, “no que diz respeito à política de 
segurança, foi rechaçado explicitamente o conceito de 
segurança coletiva, porque não servia como 
instrumento de superação das desigualdades entre as 
nações”.5 

 
Incrédulo com a possibilidade de desenvolver-

se a partir de alianças com as grandes potências – 
que repercutiria na adesão aos mecanismos 
multilaterais de desarmamento e de não-proliferação, 
como o TNP – o Brasil passa a perceber o seu 
desenvolvimento em função da obtenção de meios e 
recursos para impulsionar o crescimento nacional. 
Assim, a relação entre desenvolvimento e segurança 

                                                 
1 CERVO, Amado Luiz. A Dimensão da Segurança na Política Exterior 
do Brasil. In: BRIGAGÃO, Clóvis e PROENÇA Jr, Domício.  Brasil e o 
Mundo: novas visões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002, p. 336. 
2 CERVO, Amado Luiz. A História da Política Exterior do Brasil. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002, p. 398.  
3 MIYAMOTO, Shiguenoli. Geopolítica e Poder no Brasil. Campinas, 
SP: Papirus, 1995, p. 110.. 
4 CERVO, Amado Luiz. op. cit. supra. n. (02), p. 406. 
5 CERVO, Amado Luiz. A Dimensão da Segurança na Política Exterior 
do Brasil. In:  op. cit. supra. n. (01), p. 335. 

satisfaria, agora, a uma inversão de “causa-efeito”: o 
meio seria a obtenção de recursos disponíveis para, a 
partir desse ponto, encaminhar-se o desenvolvimento 
nacional. A obtenção desses recursos (meios 
materiais) decorreria da opção pela via da 
“nacionalização da segurança” (já aventada pelo 
governo Médici). Logo, buscava-se integrar a indústria 
bélica ao caminho de desenvolvimento nacional.6 

 
Geisel deu continuidade a um caminho de 

afrontamento diante de todo e qualquer instrumento 
que, no campo da segurança, colocasse amarras à 
movimentação internacional do país e, com isso, 
diminuísse sua margem relativa de autonomia. As 
críticas ao TNP, segundo o Brasil, um regime 
“neutralizador” das capacidades nacionais e 
discriminatório por natureza, são largamente visíveis 
também nesse período. 

 
Posteriormente, já no governo do General 

João Baptista de Oliveira Figueiredo, não se 
representa grande inflexão do ponto de vista da 
política de segurança. Na verdade, as circunstâncias 
político-econômicas acabam por “abafar” as 
preocupações estritas com a segurança, como o TNP. 
Essa perda de foco com relação ao TNP vai estender-
se até o início dos anos 90.  

 
O último governo do período militar assume 

em 1979 com o propósito de dar continuidade ao 
processo de redemocratização iniciado com Geisel. 
Em verdade, a conjuntura, nesse momento, era 
consideravelmente mais difícil do que a vivida pelo 
governo anterior. O enfraquecimento econômico e 
político do Brasil motivou séria agitação social. 
Portanto, desmobilizar o regime militar era parte 
essencial dos propósitos do governo, o que também 
contribuiu para a saída do TNP da agenda política 
nacional.7 

 
No campo da segurança, assim como o início 

da década de 1980 apontava, foi dada especial 
atenção às Confidence and Security Building Measures 
- CSBMs, que se tornaram a mais importante variável 
de segurança regional da década.8 O principal alvo 
dessas medidas foi justamente a tecnologia nuclear. 
Dentro do processo de redemocratização, o assunto 
distanciou-se das responsabilidades militares e, 
portanto, tornou-se um assunto “civil”, de manejo 
principalmente diplomático.9 A Argentina foi 
personagem principal das articulações brasileiras 
diante do tema nuclear.  
 

Já em 1985, José Sarney e Raúl Alfonsín 
definem os termos da declaração de política nuclear 
dos dois países. Ao final da década de 1980, o Brasil 

                                                 
6 MYIAMOTO, Shiguenoli. op. cit. supra. n. (03), p. 132. 
7 CERVO, Amado Luiz. Relações Internacionais da América Latina: 
Velhos e Novos Paradigmas. Brasília: Funag, 2001, p. 272. 
8 CERVO, Amado Luiz. A Dimensão da Segurança na Política Exterior 
do Brasil. In:  op. cit. supra. n. (01), p. 345.  
9 Ibid., p. 346. 
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estabelece na letra de sua nova constituição a 
proibição ao uso da energia nuclear para fins outros 
que não os pacíficos. A partir daí, a década de 1990 
vai testemunhar avanços sensíveis e amplos no tema. 
Neste momento, o Brasil avança para a resolução 
completa de suas divergências com a Argentina e 
para o aperfeiçoamento do quadro de iniciativas anti-
nucleares de sua inserção no mundo.  

 
Em novembro de 1990, Brasil e Argentina 

assinam a Declaração de Política Nuclear Comum 
Brasileiro-Argentina e, em 1991, os dois países 
estabelecem o Acordo para o Uso Exclusivamente 
Pacífico da Energia Nuclear, que deu origem à Agência 
Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de 
Materiais Nucleares (ABACC). Já em 1994, entraria 
em vigor o Acordo Quadripartite (Brasil, Argentina, 
ABACC e AIEA), com vistas à aplicação de 
Salvaguardas. Também em 1994, o Brasil ratificou o 
Tratado para a Proibição de Armas Nucleares na 
América Latina e no Caribe (Tratado de Tlatelolco), 
que definira a região como uma zona desnuclearizada. 

 
Em setembro de 1998, o Brasil, juntamente 

com a Argentina, entra para o grupo de países 
membros do Tratado de Não-Proliferação de Armas 
Nucleares (TNP). Este, sim, foi um grande ponto de 
inflexão da política de segurança brasileira, já que 
comporta um valor histórico muito grande e um 
movimento político que abre um novo enquadramento 
internacional do país em termos de segurança. Seu 
valor é indubitavelmente importante para o desfecho 
do processo de acomodação pacífica da região. 

 
Nos termos aqui expostos, durante os dois 

mandatos do presidente Fernando Henrique, o Brasil 
entra em um novo momento de sua inserção 
internacional, diametralmente oposto ao que se 
testemunhou durante os governos militares, vinculado 
aos ditames dos regimes de segurança coletiva 
(principalmente via ONU) e de desarmamento e não-
proliferação (via TNP).  

 
Ao que tudo indica, o governo Lula não 

andará para além das margens já estabelecidas pelo 
governo Fernando Henrique. As iniciativas de política 
exterior não deverão transbordar a questão nuclear, 
da forma como ela já está posta. Portanto, a inserção 
internacional de segurança do Brasil – sempre 
referendada internacionalmente pelos projetos e 
iniciativas de ciência, tecnologia, pesquisa e produção 

levados a cabo no interior do país – jogará dentro das 
mesmas regras.  
 
Brasil: um país acima de qualquer suspeita?  

 
As ondas de crítica frente às inspeções 

nucleares da AIEA no Brasil têm, certamente, horas 
contadas para desaparecer. As inacreditáveis 
comparações e as descabidas acusações são frágeis. 
Não há quem, em sã consciência, acredite em uma 
corrida armamentista nuclear na região.  

As reações têm sido diversas em âmbito 
nacional. O Brasil não recusa puramente as inspeções. 
Apenas vê a necessidade de estabelecerem-se 
condições para sua execução, o que parece natural 
em qualquer lugar do mundo. Talvez o argumento 
ligado à idéia de que devemos proteger nossa 
tecnologia (supostamente 100% nacional) não seja a 
melhor saída. É absolutamente legítimo resguardar 
um produto nacional da observância – nem sempre 
ingênua e desprovida de más intenções – de 
terceiros, mas também não há aqui nada que causaria 
maiores cobiças no grupo dos países que dominam o 
ciclo nuclear e até mesmo de muitos outros que o 
dominam parcialmente. Portanto, o argumento de que 
temos uma tecnologia a ser preservada parece ser 
uma saída muito pouco inteligente para a questão. É 
o típico argumento que se desdobra em mais custos 
do que ganhos. 

De uma forma ou de outra, as intenções é 
que devem estar acima de toda esta polêmica 
questão. E a intenção é a auto-suficiência em termos 
de energia nuclear; é a redução nos custos de 
enriquecimentos do urânio; é a perspectiva (de longo 
prazo, obviamente) de comércio do produto; é o uso 
da tecnologia para outros fins (medicina etc.); é, por 
que não dizer?, pensar o lugar do Brasil no mundo. É 
tudo isso!  

Um país tão intensamente comprometido com 
os grandes acordos internacionais de não-
proliferação, de desarmamento e de uso pacífico da 
energia nuclear, não pode ser, nem no mais louco dos 
sonhos, nivelado ao patamar de uma Coréia do Norte 
ou Irã. Os custos econômicos e políticos de uma arma 
nuclear são altos demais. São tão altos que nem 
teorias conspiratórias poderiam arranhar as bases da 
realidade nacional. 
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Saddam Hussein: o “ás” da sorte republicana? 
 
“O que mais me chamou a atenção, especialmente se contrastarmos com alguns dos argumentos elencados no 
artigo ‘A história contra Kerry’, é a indefinição dos analistas quanto ao que se interpretar dos dados da economia 
norte-americana. Alguns levantam que a produção trimestral anualizada representa um grande trunfo do presidente 
postulante de sua re-eleição; outros destacam que, no lado real da economia, a recuperação permanece não 
promovendo os empregos que diz que promoveu. De todo modo, eu entendo que, a despeito de alguns números 
estarem ao lado da atual administração, a percepção gerada nos eleitores não é de desempenho econômico 
inequivocamente primoroso.” 
 
Filipe Nasser, editor-executivo 
 
“Ótimo artigo Fabiana, bastante objetivo e de fácil compreensão. Parabéns.”  
 
Adauto Brito da Frota Neto, leitor 
 
 
Vox Terroris, Vox Dei 
 
“Possivelmente, a minha opinião diverge da sua somente no que tange a quem ganha com o impacto político do 
episódio. Além do terrorismo internacional, acho que os humanistas e a “guerra ao terror” também saem ganhando. 
Portanto, além de ganhos, os terroristas poderão ter perdas também.” 
 
Fabiana Lima, colunista 
 
 
De Madri, a anestesia da conveniência 
 
“Será que a nossa existência seria suportável se deixássemos aflorar completamente nossos sentimentos de empatia 
a cada vez que acompanhássemos as inúmeras tragédias humanas que brotam nos noticiários? Isso me evoca à 
profissão do médico: ele testemunha a cada dia os mais funestos dramas humanos, de modo que para ele é 
necessário criar uma “crosta” em torno dos seus sentimentos, que diminui a sua sensibilidade a estes dramas. Tal 
proteção faz com que ele tenha condições psicológicas para continuar seu trabalho e sua vida e mesmo o previne da 
loucura (...). Não seria, então, lícito nos anestesiarmos um pouco para tornarmos nossa existência suportável?” 
 
Danilo Limoeiro, colunista 
 
 
Lições Espanholas 
 
“O ônus da incompreensão é o preço que se paga por transgredir, por colocar-se em xeque os referenciais 
modernos. O conservador (ao menos, para os meus referenciais) Fareed Zakaria, colunista internacional da 
americana Newsweek, chamava a atenção, na edição da semana passada, para o grande ‘breakthrough’ por que 
havia passado o U.S. State Department na lida com o terrorismo: haviam-se apercebido de que não há mais Estados 
promovendo o terrorismo, senão ‘grupos de pressão política’, territorialmente desvinculados e dispersos, 
promovendo o terror. Com o desajustamento do Estado-nação contemporâneo, o casulo estatal não mais daria conta 
de controlar esse tipo de fluxo... Convenhamos: não é lá uma descoberta da roda, né? Mas há algo de 
essencialmente novo nisso. Até mesmo aqueles atores que, diante da insuficiência da abordagem estatalista das 
RI's, teimavam em cultivá-la, por conveniência própria ou apego às tradições, começam a reconhecer a incipiência 
dessa prática, e a inocuidade dessa postura. Isso, sim, é bastante significativo. O que me levaria a postular o 
seguinte: aos que ainda não se acostumaram com o chacoalhar dos pilares ‘modernos’, é prudente começarem a 
fazê-lo! Se até o U.S. State Department de Powell e Bush Jr. já considera a possibilidade...” 
 
Dawisson Lopes, editor-chefe 

Mur@L 
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11))  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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ccoonnvveerrssaass  
  

PPRROOFF..  CCAARRLLOOSS  AAUURRÉÉLLIIOO  
PPIIMMEENNTTAA  DDEE  FFAARRIIAA  

Coordenador do mestrado em Ciências 
Sociais da PUC-MG 

 
 

 
Carlos Aurélio Pimenta de Faria é professor de Relações Internacionais e coordenador do mestrado em Ciências 
Sociais da PUC-MG. Colaborador e co-organizador da recém-lançada coleção “O Brasil Republicano” (Ed. Civilização 
Brasileira, 2003), o professor tem-se dedicado ao acompanhamento da Política Externa do Brasil e aos recentes 
desdobramentos políticos no subsistema regional das Américas. Em seu recente artigo, publicado na coletânea 
citada, Carlos Aurélio avança na compreensão de temas como os “bolivarismos” nas Américas, a coexistência de 
Mercosul e ALCA e as possibilidades de liderança brasileira no entorno regional. No animado contato travado com a 
equipe de O Debatedouro, o professor passou a limpo todas essas questões, não deixando de emitir pareceres 
agudos sobre a conjuntura e, em especial, sobre o polêmico “affair” do urânio brasileiro. Acompanhe conosco esta 
esclarecedora conversa: 
 
O Debatedouro: Em seu artigo “O bolivarismo dos 
antigos e o bolivarismo dos modernos”10, o Sr. sugere 
a coexistência de dois grandes projetos políticos nas 
Américas: um de natureza neo-panamericanista, cuja 
encarnação dá-se com o projeto da ALCA; outro de 
cunho bolivarista, encabeçado por Brasil e coadjuvado 
por demais países sul-americanos. Qual a 
possibilidade de esses dois projetos continuarem 
coexistindo pacificamente no futuro? 
 
Prof. Carlos Aurélio Pimenta de Faria:  É curioso 
notar que entre uma postura mais autonomista da 
América do Sul e uma outra caracterizada pela 
marcada tutela dos EUA na América Latina, a 
diplomacia brasileira tem sabido comportar-se com 
sapiente equilíbrio. Indicia isso que, embora seja 
notório o fato de que o Brasil de hoje tem muito 
menos receio de lançar a sua candidatura à liderança 
regional no contexto latino-americano, o país não 
busca usurpar a condição de “libertador da América”. 
Mesmo porque, diga-se de passagem, Simon Bolívar 
não nasceu nestas plagas; e já existe um país, a 
Venezuela, cujo presidente parece amoldar-se a esse 
papel. Além disso, efetivamente, não dá para ignorar 
a presença dos Estados Unidos no continente. Desta 
forma, qualquer pretensão de exercer um papel de 
maior liderança no contexto regional passa pelo 
equacionamento destes vetores, e as estratégias 
latino-americanistas de inserção internacional do 
Brasil passam por essa coexistência de projetos. 

                                                 
10 In FERREIRA, J. & DELGADO, L. (orgs.); O Brasil Republicano. 
Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, vol. 4, 2003, pp. 349-389. 

 
OD: Estratégias latino-americanistas ou sul-
americanistas? Qual é a “vocação” da PEB? 
 
CAPF: O cenário tem sido muito dinâmico. Toda essa 
percepção de que a ênfase da PEB deveria recair 
sobre a América do Sul é decorrente, em boa medida, 
da implementação do NAFTA. À medida que se 
percebe que o México está atado, não apenas jurídica, 
mas materialmente aos interesses do circuito 
comercial estadunidense, assim como os países 
centro-americanos e caribenhos, igualmente 
magnetizados pelos EUA, passa a fazer muito sentido 
o Brasil redirecionar as suas intenções para a América 
do Sul, e não mais para a América Latina. Mas, ao 
mesmo tempo, quando a posição do México muda – 
ainda que de uma forma não tão explicitada –, como 
na recente sinalização do desejo de uma associação 
formal com o Mercosul, volta a fazer sentido a 
estratégia latino-americanista. Ou seja: as próprias 
vicissitudes e expectativas do sistema internacional, 
que se tem mostrado muito dinâmico, deverão ditar 
quais as estratégias mais adequadas para cada 
momento e as eventuais alianças do Brasil. 
 

“as próprias vicissitudes e 
expectativas do sistema internacional, 
que se tem mostrado muito dinâmico, 

deverão ditar quais as estratégias 
mais adequadas para cada momento e 

as eventuais alianças do Brasil.” 
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OD: A PEB da “era FHC” tem sido rotulada de várias 
maneiras. Desde a complacente “autonomia pela 
participação”, de Gelson Fonseca Jr., até a implacável 
“PEB da subordinação”, de Oliveiros Ferreira. Afinal, a 
PEB de FHC significou autonomia ou subordinação 
para o país? 
 
CAPF: A expectativa de autonomia pela participação 
seria uma boa tradução para a PEB do período. Mas 
essa é uma questão muito delicada, especialmente 
porque os atores no comando da PEB tomam o 
cuidado de não colocar a coisa nestes termos, nos 
termos de autonomia versus subordinação. Embora a 
dicotomia remeta a um certo “terceiro-mundismo 
falido”, muito comum aos anos 1970, talvez seja 
possível dar lustro novo a essas categorias.  O 
recente episódio da usina de Resende [a negação de 
inspeções mais pormenorizadas da AIEA] denota uma 
certa gana por autonomia. Por outro lado, a 
reviravolta no trato da questão nuclear, durante a 
gestão de FHC, e a assinatura do TNP, talvez tenha 
denotado certa subordinação. Importante ressaltar 
que, apesar de autonomia ou subordinação não serem 
categorias de todo defasadas, elas cumprem um 
papel escolar, simplificador. Servem para carregar 
conteúdo político, mas servem muito pouco para 
explicar. Autonomia ou subordinação? A questão não 
deve colocar-se de forma tão radicalizada. Ainda que 
a subordinação tenha sido uma constante, na última 
década, na PEB, tratou-se de uma subordinação 
consentida – que é a melhor modalidade de 
subordinação. Em suma: tais polarizações 
empobrecem, esterilizam possíveis fontes de 
dividendos políticos para o Brasil e ignoram a 
complexidade das relações internacionais num 
contexto de interdependência.   
 
OD: Já que falamos do “affair” da usina de Resende... 
Pensando a lógica da relação triangular entre Brasil, 
Argentina e Estados Unidos, é comum depararmo-nos 
com a crença de que o Brasil e a Argentina seriam 
cultores de uma antiga rivalidade; por outro lado, o 
Brasil e os Estados Unidos protagonizariam, no jargão 
diplomático, uma “longa e duradoura amizade”. 
Contudo, na conjuntura atual, os pólos dessa relação 
parecem invertidos: Brasil e Argentina vêm se 
entendendo muito bem, ao passo que Brasil e EUA 
demonstram alguns empenos nas relações bilaterais. 
Perguntamos: a corrente polêmica a respeito da 
política nuclear brasileira pode alterar o equilíbrio 
conjuntural dessa relação triangular? Como fica a 
relação Brasil-Argentina? 
 
CAPF: Antes de mais nada, cabe lembrar: nações não 
têm amigos. Nações têm interesses. Essa é uma 
máxima preciosa, e a História é boa guia para 
deslindarmos o novelo dessas relações triangulares. É 
importante dizer – guardada a possível perversidade 
do comentário – que a recente débâcle argentina não 
deixou de ser muito benéfica para a relação bilateral 
com o Brasil. Depois de uma enorme frustração das 
expectativas argentinas de desenvolvimento 
associado com os EUA – exemplificada na quase 

chocante definição do ex-chanceler argentino Guido di 
Tella, que falava em “relações carnais” com os EUA –, 
a reaproximação entre Brasil e Argentina acabou 
cauterizando possíveis feridas dessa relação. Hoje, os 
dois países têm talvez o melhor nível de relação 
bilateral da História. Se é passageiro ou não, 
dependerá largamente dos contextos políticos 
domésticos, que tendem a ser obscurecidos.  

 
OD: Permita-nos insistir num ponto. No início do ano 
passado, o então Ministro da Ciência e Tecnologia 
brasileiro, o professor Roberto Amaral, deu 
declarações de que o Brasil teria, sim, interesse em 
acalentar o seu programa nuclear. As declarações 
foram recebidas com muita apreensão e perplexidade 
em Buenos Aires, o que se fazia patente na comoção 
midiática a respeito do tema. Em face de toda a 
repercussão sobre a questão de Resende, como 
ficarão as relações Brasil-Argentina doravante? O Sr. 
acredita em algum abalo?  
 
CAPF:  É interessante perceber quão assimétrica é a 
percepção internacional do cidadão comum em 
Brasília e em Buenos Aires. Como somos percebidos 
com muito mais interesse e atenção em Buenos Aires 
do que a recíproca. Isso denota toda uma tradição de 
“ilha Brasil”, uma perspectiva culturalista de 
referenciamento interno. O argentino é, nesse 
sentido, muito menos ególatra do que o brasileiro. 
 
 Quanto à questão de Resende, ela está longe 
de ser o dilema que nos foi apresentado pela 
imprensa. Não acredito no potencial disruptivo que 
essa falsa celeuma poderia causar. Mesmo porque 
existe a agência bilateral Brasil-Argentina [ABACC], 
que tem maior controle dessa situação, e que pode 
efetivamente discernir o que é uma pressão política 
com fins em outros “lugares”. Não deixa de ser 
sintomático o fato de o Valor Econômico ter publicado 
uma matéria com conteúdo bastante semelhante, 
com quatro ou cinco meses de antecedência, e não 
ter havido qualquer repercussão. Foi necessário que o 
Império [nomeadamente, o jornal Washington Post] 
abrisse a boca para que fosse chamada a atenção da 
mídia brasileira. À parte eventuais arroubos retóricos, 
a Argentina deve reconhecer que os interesses 
brasileiros passam por outros caminhos e alianças, e 
que tudo isso o que tem ecoado na imprensa é 
“marola”. Não que a questão nuclear seja algo 
absolutamente resolvido para o Brasil, mas a 
diplomacia é responsável por cumprir com os acordos 
internacionalmente assumidos, pois os custos de uma 
postura distinta, da busca de caminhos alternativos, 
poderiam ser muito altos. 
 

“É importante dizer – guardada a 
possível perversidade do comentário – 
que a recente débâcle argentina não 
deixou de ser muito benéfica para a 

relação bilateral com o Brasil.” 
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OD: Depois desse painel razoavelmente amplo, fica a 
pergunta: há escapatória para a ALCA? 
 
CAPF:  Talvez os sonhos mais recônditos da 
diplomacia brasileira possam se realizar não pela sua 
própria articulação, e sim pelo congestionamento e 
pela re-priorização da agenda doméstica americana. 
Ou seja: a não-materialização poderia vir como 
resultado das mudanças de orientação na Casa 
Branca. Algo em que, efetivamente, eu não creio. 
Depois de todos os esforços envidados na sua 
constituição, é bem provável que a ALCA venha à 
tona, ainda que bastante “esvaziada”. Se não implicar 
nada de muito efetivo, ainda assim existirá a batalhar 
simbólica, midiática. E a ALCA, nesse contexto, será 
um “ativo” importante para o governo de Washington. 

Há que se justificar todo o tempo perdido. Em suma: 
talvez o sonho da diplomacia brasileira de não sermos 
engolidos pela ALCA passe, antes, pela re-
hierarquização das prioridades da política interna 
estadunidense. 

  

  

“talvez o sonho da diplomacia 
brasileira de não sermos engolidos 

pela ALCA passe, antes, pela re-
hierarquização das prioridades da 
política interna estadunidense.” 
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NNoo  rruummoo  cceerrttoo??  
OO  aattuuaall  eessttaaddoo  ddaa  iinnsseerrççããoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eeccoonnôômmiiccaa  ddoo  BBrraassiill  
 

 
Há pelo menos 25 anos o tema da inserção 

econômica do Brasil no sistema internacional  se 
posiciona no topo da agenda de debates da sociedade 
brasileira, seja por membros da intelligentsia, do 
corpo político/diplomático ou mesmo, como alguns 
costumam arriscar, dividindo espaço com assuntos de 
futebol na mesa de bar do cidadão comum. Tal 
temática, muito dificilmente desvencilhada 
do debate sobre o  crescimento econômico, 
sendo mesmo tida como uma ferramenta 
para o sucesso deste último, alcançou novo 
fôlego com as diferentes expectativas 
criadas quando da chegada ao poder de um 
partido de esquerda em 2002. O artigo 
procurará analisar, desta forma, que rumos 
toma atualmente a inserção internacional 
econômica do país, aqui vista como uma 
ferramenta para atingir o crescimento 
econômico. Dada a natureza deste assunto, 
o leitor notará que estão estreitamente 
ligados ao longo do artigo as esferas de 
política  doméstica e política econômica 
externa, já que esta última não raro é uma 
resultante da primeira. 
 

Procuraremos aqui, portanto, 
traçar breves análises sobre 1) as posições 
tomadas pelo Brasil nas negociações 
comerciais internacionais; 2) as conquistas 
em nível macroeconômico que contribuíram 
para a melhor inserção internacional, no 
que diz respeito à diminuição de vulnerabilidade a 
choques externos e a melhoria na captação de 
recursos no exterior; 3) as perspectivas da economia 
internacional e os gargalos atuais da política 
doméstica e, por fim, faremos nossas considerações 
finais. 
 
O comércio exterior — estamos diante de uma 
política externa realmente universalista e 
pragmática? 
 

A combinação de câmbio baixo e ganhos de 
competitividades de alguns setores da economia fez 
com que o volume das exportações aumentassem de 

maneira vultosa. Esta expansão aliada ao aumento da 
razão dos termos de troca dos produtos brasileiro fez 
com que as receitas com as exportações obtidas no 
ano passado crescessem 21%, confirmando a 
tendência anterior de queda na pressão sobre o saldo 
de transações correntes. Tal acréscimo das 
exportações leva à atenuação das pressões sobre o 

balanço de pagamentos, combinado 
com uma estabilização da taxa de 
câmbio e maior desenvoltura na 
captação de poupança externa.  
  

No entanto, apesar do bom 
desempenho das exportações, é 
possível cobrar do governo brasileiro 
maior pragmatismo e menos timidez 
nas negociações da Alca e precisamos 
ver com olhos mais críticos a idéia de 
que uma aproximação com a União 
Européia e a abertura de mercados em 
países em desenvolvimento seria uma 
alternativa à Alca. Estas políticas 
deveriam ser  vistas como 
complementares à abertura comercial 
nas Américas. O esvaziamento das 
negociações da Alca diminui nossas 
opções no mercado internacional e 
prioriza a criação de espaço para 
nossas exportações em áreas que 
parecem menos dispostas, mesmo que 
comparadas aos EUA, à abertura 

comercial ou as quais não são tipicamente 
consumidoras de produtos brasileiros. 
  

Emblemático da indisposição de abertura de 
mercados aos produtos brasileiros é a proposta 
européia de negociações “em dois passos” para o 
setor agrícola do Mercosul.  Como aponta o professor 
Marcos Jank, não há muito sentido nas manifestações 
oficiais tão otimistas quanto a um acordo com a UE, 
já que, entre outros pontos negativos, a proposta da 
UE contempla cotas irrisórias para os produtos 
agrícolas do Mercosul e implicaria em uma réplica 
protecionista deste último quanto à abertura dos 
setores em que os países do Mercosul são mais 

DANILO LIMOEIRO 
       colunista 
 

                    danilolimoeiro@odebatedouro.com.br 

“O esvaziamento 
da Alca diminui 

nossas opções no 
mercado 

internacional e 
prioriza a criação 
de mercado em 

áreas que menos 
dispostas à 

abertura 
comercial ou que 

não são 
tipicamente 

consumidoras de 
produtos 

brasileiros.” 
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sensíveis, como compras governamentais, 
investimentos e serviços. Jank aponta ainda a maior 
facilidade de se obter acesso aos mercados 
americanos que os europeus: “A UE responde sozinha 
por 86% do uso de subsídios à exportação de 
produtos agrícolas do mundo. Os subsídios à 
produção da UE são pelo menos três vezes mais 
volumosos que os utilizados pelos americanos. Em 
acesso a mercados, os EUA contam com 160 produtos 
com tarifas ad valorem equivalentes acima de 30%, 
9% do total, (...). Já a Europa conta com 640 linhas 
tarifárias acima  de 30%, 31% do total, protegendo 
grãos, carnes, laticínios, açúcar, etanol, fumo, 
hortigranjeiros, bananas e muitos outros produtos. 
Enquanto os americanos ofertaram todo o seu 
universo tarifário para desgravação na Alca, os 
europeus colocaram quase todos os seus produtos 
agrícolas sensíveis em listas de exceção”.11  
 

À luz destes fatos, da perda de momentum 
das negociações da Alca e da maneira como o 
governo conduz as negociações desta, vê-se que 
ainda são fortes as pressões internas contra a 
abertura de mercado e que ideologias anti-
americanas ainda são profundamente arraigadas em 
alguns setores do governo. Uma política externa 
pragmática e universalista deve ser feita não só em 
relação a parceiros do Terceiro Mundo. A 
desideologização também dever ser aplicada ao 
relacionamento com grandes potências. Portanto, 
vemos como necessária uma abordagem mais 
pragmática dos representantes brasileiros quanto às 
negociações de comércio internacional, principalmente 
no que tange ao bloco hemisférico. Queremos com 
isso dizer que não devemos colocar o apego a 
ideologias anti-americanas e pressões protecionistas 
internas acima das necessidades de  acesso a 
mercados e ganhos de competitividade das empresas 
nacionais que se originariam da abertura comercial. 
 
A inserção através da estabilização 
macroeconômica — tornamo-nos mais atraentes 
aos olhos do mundo? 
   

O gerenciamento da política econômica 
doméstica também deu sinais positivos, apresentando 
um superávit primário que ficou ainda acima do 
exigido pelo FMI, o que dá maior credibilidade ao 
investidor internacional sobre os fundamentos da 
economia brasileira além de, devido à identidade 
contábil do balanço de pagamentos, diminuir nossa 
vulnerabilidade externa.  
 

Além de outros pontos positivos, como a 
queda na inflação,12 a responsabilidade no 
gerenciamento macroeconômico melhorou as 
condições de captação externa da economia 
brasileira. Em relatório recentemente publicado, o FMI 
aponta que a o Brasil avançou em vários aspectos. 

                                                 
11 Em artigo publicado no jornal “O Estado de S. Paulo” de 6 abril. 
12 O IPCA teve um crescimento de 5,89% nos últimos 12 meses e 
demostrou tendência de queda mos primeiros meses do ano. 

Segundo o Fundo, as melhoria dos fundamentos 
econômicos associados com o aumento da liquidez 
internacional facilitaram a captação externa do país, a 
exemplo da captação de US$ 1,5 bilhão em bônus de 
30 anos, a uma taxa de apenas 377 pontos-base 
acima das utilizadas pelo Tesouro americano. O FMI 
ainda chama atenção para o fato de que o Brasil vem 
demonstrando sucesso em reduzir o percentual da 
dívida doméstica cotada em dólar; os dados do Fundo 
mostram uma redução de 37% para 22% entre 2002 
e 2003 do percentual da dívida pública em dólar. A 
redução da dívida em dólar significa que o país fica 
menos vulnerável a crises que ocasionem a rápida 
desvalorização da taxa de câmbio, dificultando o 
pagamento da dívida caso haja uma reviravolta no 
plano doméstico ou internacional que ocasione uma 
reversão na tendência de baixa do dólar, ou ainda na 
circunstância de haver uma diminuição da liquidez 
internacional.  
 
As apreensões quanto à mudanças no cenário 
internacional... 
 

No entanto, o FMI alertou também que o 
quadro favorável de expansão da liquidez 
internacional pode se reverter. O crescente déficit em 
conta corrente dos EUA (superando os US$ 550 
bilhões por ano), bem como o déficit orçamentário 
norte-americano, previsto para US$521 bilhões para o 
período fiscal de 12 meses, que pode ainda aumentar 
caso a situação no Iraque se agrave, acentua a 
perspectiva de uma desvalorização do dólar, o que 
tornaria nossas exportações mais caras, e o 
crescimento dos juros EUA, o que dificultaria nossa 
captação de empréstimos no mercado internacional. 
Portanto, há que se aproveitar a conjuntura 
internacional favorável para implementar neste 
momento as reformas necessárias para a economia 
brasileira, pois a previsão é que esta situação não se 
sustente no longo prazo. 
 
... e as dificuldades do quadro doméstico 
  

Para buscar a estabilidade macroeconômica é 
necessária, dada a conjuntura atual da economia 
brasileira, uma política de contração, como a posta 
em prática atualmente pelo BC. Mesmo organismos 
internacionais rotulados como de viés mais 
heterodoxo, como o BID, compreendem a 
necessidade de uma política monetária restritiva no 
momento atual da economia brasileira. Enrique 
Iglesias, presidente desta instituição, afirma que “o 
Brasil está tentando consolidar sua estabilidade 
macroeconômica para atingir o desenvolvimento 
sustentável. A política de contração brasileira é 
transitória”. 13  
 

No entanto, o equilíbrio macroeconômico é 
um fator necessário, mas não suficiente para uma 
inserção internacional saudável e responsável. A 

                                                 
13 Enrique Iglesias em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, 
publicada em 29 de março. 
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política monetária contrativa deve ser acompanhada, 
além de uma política comercial pragmática, por 
outros incentivos ao investimento que compensem os 
juros altos. Estes compreendem “a remontagem do 
sistema de créditos, a otimização das cadeias 
exportadoras, a efetivação de um marco regulatório 
capaz de dar garantias ao investimento em infra-
estrutura (identificada como um dos gargalos vitais  
para o crescimento sustentado)”,14 além do 
comprometimento com a proteção da integridade 
patrimonial e a estabilidade contratual daqueles que 
estão dispostos a investir seu capital no país, fator 
este no qual o governo se mostrou hesitante, frente 
ao “abril vermelho” do MST.  
 

Por fim, há pressões políticas internas que 
põem em xeque a capacidade do governo de 
sustentar a atual política econômica, causando 
apreensão no investidor e esvaziamento das 
expectativas de grandes resultados. Não obstante os 
bons resultados auferidos na geração do superávit 
primário e controle da inflação, ainda existem 
pressões dos quadros petistas e da base governista – 
dentre eles o próprio vice-presidente – que parecem 
ignorar a importância tanto do rígido combate à 
inflação quanto da austeridade fiscal como 
instrumento para a atenuação das vulnerabilidades 
externas. É lamentável que esferas importantes da 
sociedade e do próprio governo peçam a flexibilização 
da política de combate à inflação, esquecendo-se do 
custo social que esta inflige e que o crescimento 
originado pela alta inflação, além de custoso no longo 
prazo, é efêmero e privilegia os que se encontram no 
topo da pirâmide social, já que estes possuem 
mecanismos de se protegerem contra o descontrole 
dos preços, diferentemente das classes mais pobres, 
sobre os quais a inflação incide da forma mais 
perversa. 
 

Segundo este ponto de vista, é totalmente 
razoável afirmar que a política de Palocci, de rigoroso 
combate à inflação, está de acordo com os 
fundamentos ideológicos do PT, que enfatiza as 
necessidades das classes mais pobres. O problema é 
que alguns setores do Partido dos Trabalhadores 
ainda não conseguiram enxergar este fato.  
 

Ademais, como vimos acima, a inserção 
internacional econômica com a finalidade de colocar o 
Brasil na posição de um “global trader”, pólo atrativo 
de investimentos externos e atenuar de forma 
significativa as vulnerabilidades externas, não pode 
ser feita isoladamente por uma política de 
estabilidade macroeconômica. São necessários 
esforços em outros setores do governo, como 
explicitamos acima. A pressões sobre o Ministério da 
Fazenda parecem ser causadas, em boa parte, pelo 
fato de que aquele se encontra sitiado pela inação e 
confusão das outras áreas do governo. O quadro atual 
que podemos traçar é que enquanto perdurarem a 

                                                 
14 BARROS, J. R. et al. Jornal “O Estado de São Paulo” , 11 de abril de 
2004. 

inação de outros setores do governo, a inserção 
internacional nos moldes acima propostos seria dada 
de forma canhestra.  
 
Considerações finais – o caminho é gradual e, 
não raro, amargo 
 

Quais seriam algumas razões das dificuldades 
em âmbito doméstico acima descritas? Não obstante 
várias razões possam ser apontadas, nos 
concentraremos em duas razões básicas, que na 
verdade são duas faces da mesma moeda e que se 
reforçam mutuamente. O termo “espetáculo do 
crescimento” é emblemático da primeira. Há a 
característica no atual governo de distorcer algumas 
verdades na sua comunicação com a população, 
pintando algumas realidades com tons mais róseos do 
que estas são. O crescimento não pode ser “vendido” 
como “espetáculo”, cheio de pirotecnias que 
dependeriam unicamente da vontade política, 
originando assim expectativas excessivas da 
população e o apego a fórmulas fáceis que, como nos 
mostra a experiência, têm como conseqüência tão 
somente resultados efêmeros e dolorosos no longo 
prazo. É necessário por parte do governo deixar de 
lado a promessa de mundos e fundos e ser 
transparente o suficiente com a população para 
revelar que o caminho para uma inserção 
internacional saudável e responsável é lento, gradual 
e não raro carrega um gosto amargo. A segunda 
razão, ou a outra face da moeda, é a crença 
exagerada da população brasileira nas capacidades do 
Poder Executivo. As grandes mudanças seriam 
resolvidas pelo “mito do Estado”, pela simples 
vontade política dos governantes. Esta crença, 
combinada à subida ao poder de um governo de 
esquerda, criou expectativas excessivas na 
população, o que resultou no aumento da resistência 
desta à implementação das medidas necessárias para 
a busca do crescimento sustentável, sendo este a 
finalidade última da inserção internacional econômica. 
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SSaaddddaamm  HHoouusssseeiinn  IIII::  
ddeessddoobbrraammeennttooss  ddoo  ““ffiimm””  
IIrraaqquuee,,  OOrriieennttee  MMééddiioo  ee  aaddjjaaccêênncciiaass  nnoo  ppeerrííooddoo  ppóóss--HHuusssseeiinn  
 

“Iraq should not be burdened, however, with the weight of 
great expectations. […] Iraq could disappoint its American 

liberators. There has been heartbreak in Iraq, and 
vengeance and retribution could sour Americans on this 

latest sphere of influence in the Muslim world.”  
FFoouuaadd  AAjjaammii,,  JJaanneeiirroo  ddee  220000331155  

  
HHáá  cceerrccaa  ddee  uumm  aannoo,,  oo  mmuunnddoo  

aassssiissttiiuu  àà  hhiissttóórriiccaa  ddeerrrruubbaaddaa  ddee  uummaa  
iimmppoonneennttee  eessttááttuuaa  ddee  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn  eemm  
BBaaggddáá..  OO  eevveennttoo  ssiimmbboolliizzoouu  oo  ccaabboo  ddoo  
rreeggiimmee  bbaaaatthhiissttaa,,  qquuee  dduurraarraa  mmaaiiss  ddee  ttrrêêss  
ddeeccêênniiooss..  OO  ppoovvoo  iirraaqquuiiaannoo  ffiinnaallmmeennttee  
lliivvrroouu--ssee  ddaa  ttiirraanniiaa  ddee  SSaaddddaamm,,  sseeuu  
ggoovveerrnnaannttee  ddeessddee  11997799..  EEllee,,  eennttrreettaannttoo,,  
ppeerrmmaanneecceeuu  eemm  lliibbeerrddaaddee,,  ee  oo  rreecceeiioo  ddee  
sseeuu  rreettoorrnnoo  ccoonnttiinnuuoouu  aafflliiggiinnddoo  ggrraannddee  
ppaarrttee  ddaa  ppooppuullaaççããoo..  MMaass  iissssoo  dduurroouu  ppoouuccoo..  
EEmm  1133  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ppaassssaaddoo,,  aappóóss  aa  mmoorrttee  
ddee  mmiillhhaarreess  ddee  iirraaqquuiiaannooss  ee  ddee  mmaaiiss  ddee  
qquuiinnhheennttaass  ttrrooppaass  ddaa  ccooaalliizzããoo  ee  aa  ((ssuuppoossttaa))  
ttrraannssffoorrmmaaççããoo  ddoo  ppaaííss  eemm  uummaa  ffrreennttee  
cceennttrraall  ddaa  ““gguueerrrraa  aaoo  tteerrrroorr””,,  eellee  ffooii  
eennccoonnttrraaddoo  ppeellaass  ffoorrççaass  nnoorrttee--aammeerriiccaannaass..  

  
  AA  cceerrtteezzaa  ddoo  ““ffiimm””  ddee  SSaaddddaamm  
((ddeeccoorrrreennttee  ddee  ssuuaa  ddeeppoossiiççããoo  ee  ccaappttuurraa))  
sseerriiaa  aaccoommppaannhhaaddaa  ddee  mmuuiittaass  iinncceerrtteezzaass  
ssoobbrree  oo  rreeccoommeeççoo  ddoo  IIrraaqquuee..  SSeerráá  qquuee  ooss  
xxiiiittaass  aassssuummiirriiaamm  ffiinnaallmmeennttee  aa  lliiddeerraannççaa  
ppoollííttiiccaa  ddoo  ppaaííss,,  jjáá  qquuee  ccoonnssttiittuueemm  aa  
mmaaiioorriiaa  ddeemmooggrrááffiiccaa  ((6600%%))??  IIrriiaamm  ooss  
ccuurrddooss,,  qquuee  ggoovveerrnnaarraamm  aa  ssii  pprróópprriiooss  ddeessddee  
11999911  ee  aappooiiaarraamm  aa  gguueerrrraa  ccaappiittaanneeaaddaa  
ppeellooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss,,  aacceeiittaarr  aa  ppeerrccaa  ddee  
ppooddeerr  aaoo  bbeemm  mmaaiioorr  ddaa  nnaaççããoo  iirraaqquuiiaannaa,,  
ii..ee..,,  àà  ccoonnssttrruuççããoo  ddee  uumm  ““NNoovvoo  IIrraaqquuee””,,  
uunniiffiiccaaddoo,,  ppaaccííffiiccoo  ee  ddeemmooccrrááttiiccoo??  EE  ccoommoo  
ssee  ssuusstteennttaarriiaa  aa  rreessiissttêênncciiaa  ddooss  ddeerrrroottaaddooss  ssuunniittaass  aappóóss  aa  
cceerrtteezzaa  ddoo  ttéérrmmiinnoo  ddee  sseeuu  ddoommíínniioo  ppoollííttiiccoo??  SSeerriiaamm  ooss  

                                                 
15 AJAMI, Fouad. Iraq and the Arabs' Future. Foreign Affairs, vol. 82, n. 1, 
jan./fev. 2003. 

EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ccaappaazzeess  ddee  ccoonncciilliiaarr  iinntteerreesssseess  
ddeesssseemmeellhhaanntteess  ee  nnuummeerroossooss  ddee  ggrruuppooss  eennttrree  ooss  qquuaaiiss  hháá  
ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  rriivvaalliiddaaddeess,,  ppaacciiffiiccaarr  oo  ppaaííss,,  rreeoorrggaanniizzaarr  aa  
ssoocciieeddaaddee  iirraaqquuiiaannaa  ee  ccuummpprriirr  ssuuaa  pprroommeessssaa  ddee  iinnssttiittuuiirr  aa  
pprriimmeeiirraa  ““ddeemmooccrraacciiaa  lleeggííttiimmaa””  eemm  uummaa  nnaaççããoo  áárraabbee--

mmuuççuullmmaannaa??  OO  IIrraaqquuee  ccoonnvveerrtteerr--ssee--iiaa  eemm  
uumm  ccoonnssppííccuuoo  mmooddeelloo  aa  oouuttrrooss  EEssttaaddooss  
áárraabbeess  ee//oouu  mmuuççuullmmaannooss??  EEmmbboorraa  aaiinnddaa  
sseejjaa  cceeddoo  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  aa  ttaaiiss  
ppeerrgguunnttaass,,  ccoonnjjuunnttuurraass  qquuee  ssee  
ddeesseennvvoollvveerraamm  ddee  mmaarrççoo  ddee  22000033  aattéé  
hhoojjee  jjáá  iinnssuuffllaamm  pprrooppeennssõõeess..    
  
IIrraaqquuee::  cceerrtteezzaa  ddoo  ““ffiimm””,,  iinncceerrtteezzaass  
ddoo  rreeccoommeeççoo  
  
  NNoo  pprriimmeeiirroo  aanniivveerrssáárriioo  ddaa  qquueeddaa  
ddoo  rreeggiimmee  bbaaaatthhiissttaa,,  aa  pprraaççaa  FFaarrdduuss,,  qquuee  
ffoorraa  ppaallccoo  ddee  ccoommeemmoorraaççõõeess  uumm  aannoo  
aanntteess,,  eennccoonnttrraavvaa--ssee  ddeesseerrttaa..  CCoomm  rreecceeiioo  
ddee  mmaanniiffeessttaaççõõeess  hhoossttiiss,,  aa  AAuuttoorriiddaaddee  
PPrroovviissóórriiaa  ddaa  CCooaalliizzããoo  ((AAPPCC))  pprrooiibbiiuu  aa  
pprreesseennççaa  ddee  ppeessssooaass  nnoo  llooccaall..  UUmm  ttaannqquuee  
mmiilliittaarr,,  qquuee  cciirrccuunnddaavvaa  aa  pprraaççaa,,  
aannuunncciiaavvaa  aa  aaddvveerrttêênncciiaa  àà  ppooppuullaaççããoo;;  
ttrrooppaass  eessttaavvaamm  aauuttoorriizzaaddaass  aa  aattiirraarr  eemm  
qquueemm  ssee  aapprrooxxiimmaassssee..  DDee  qquuaallqquueerr  
ffoorrmmaa,,  ddiiaannttee  ddee  cciirrccuunnssttâânncciiaass  ttããoo  
pprroobblleemmááttiiccaass  nnoo  ppaaííss,,  qquuee  ssee  aaggrraavvaarraamm  
nnaa  úúllttiimmaa  sseemmaannaa,,  ggrraannddeess  cceelleebbrraaççõõeess  
ppúúbblliiccaass  ppaarreecceerriiaamm  iinnaaddeeqquuaaddaass..    
  
  NNoo  pprreesseennttee,,  oo  ppaaííss  eexxppeerriimmeennttaa  
uumm  ppeerrííooddoo  ddee  rreeccrruuddeesscciimmeennttoo  ddaa  
vviioollêênncciiaa..  OO  ““ppoonnttoo  ddee  iiggnniiççããoo””  ffooii  aa  
ddeecciissããoo  ddaa  AAPPCC  ddee  ffeecchhaarr,,  nnoo  ddiiaa  2288  ddee  
mmaarrççoo,,  oo  jjoorrnnaall  AAll  HHaawwzzaa,,  ddee  MMooqqttaaddaa  aall--

SSaaddrr,,  uumm  cclléérriiggoo  xxiiiittaa  aannttiiaammeerriiccaannoo..  DDeessddee  eennttããoo,,  ooss  
mmoovviimmeennttooss  ee  aattaaqquueess  ccoonnttrraa  aa  ooccuuppaaççããoo  ttêêmm  ssee  
eexxppaannddiiddoo  ee  ddiisssseemmiinnaaddoo  ppeelloo  ppaaííss  ddee  ffoorrmmaa  bbaassttaannttee  
aagguuddaa..  JJaacckk  SSttrraaww,,  oo  cchhaanncceelleerr  ddoo  RReeiinnoo  UUnniiddoo,,  cchheeggoouu  aa  

FABIANA LIMA 
     colunista 
 

                       fabianalima@odebatedouro.com.br RIO DE JANEIRO 

“é procedente 
considerar que a 

queda e a captura 
de Hussein sejam 

estímulos à 
democratização dos 
Estados árabes e/ou 
muçulmanos. Mas, 
qual é a relevância 
concreta daqueles 

eventos 
se os EUA 
continuam 

sustentando política 
e financeiramente 

vários regimes 
antidemocráticos da 
região, não obstante 

suas iniciativas e 
permanente 

alocução pró-
democracia?” 

 



 
 

 
 
 

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

 

14

ddeeccllaarraarr  qquuee  aa  hhoossttiilliiddaaddee  rreecceennttee  éé  ppiioorr  ddoo  qquuee  eellee  
iimmaaggiinnaarraa  ee  ccoonnssttiittuuii  aa  mmaaiiss  sséérriiaa  aammeeaaççaa  àà  ccooaalliizzããoo  
ddeessddee  oo  ffiimm  ddaass  ““ggrraannddeess  ooppeerraaççõõeess  mmiilliittaarreess””..    
  
  AAss  mmaanncchheetteess  ddee  rreevviissttaass  ee  jjoorrnnaaiiss  rreettrraattaamm  oo  
ppaannoorraammaa  ccrrííttiiccoo::  AA  gguueerrrraa  ccoonnttiinnuuaa;;  MMaarriinneess  TTrryy  ttoo  QQuueellll  
‘‘aa  HHoottbbeedd  ooff  RReessiissttaannccee’’;;  MMiillíícciiaa  xxiiiittaa  jjáá  ccoonnttrroollaa  NNaajjaaff,,  
KKuuffaa  ee  KKuutt;;  IIss  IIrraaqq  bbeeccoommiinngg  aa  qquuaaggmmiirree??;;  OOnn  tthhee  BBrriinnkk  
ooff  AAnnaarrcchhyy;;  AAnniivveerrssáárriioo  ttuurrbbuulleennttoo;;  SSoo  tthhiiss  iiss  ffrreeee  
BBaagghhddaadd......  AAss  ppaallaavvrraass  nnoo  pprreellúúddiioo  ddeessttee  aarrttiiggoo  ffoorraamm,,  
ddeecceerrttoo,,  pprrooffééttiiccaass..  SSeemm  ddeemméérriittoo  ddoo  aauuttoorr,,  oouuttrrooss  
aannaalliissttaass  ffiizzeerraamm  aa  mmeessmmaa  aavvaalliiaaççããoo..  MMaass,,  iinnffeelliizzmmeennttee,,  ee  
sseemm  aa  ddeessccuullppaa  ddaa  ffaallttaa  ddee  iinnffoorrmmaaççããoo,,  ooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  
ooppttaarraamm  ppoorr  aaccrreeddiittaarr  qquuee  sseerriiaamm  rreecceebbiiddooss  ccoomm  iimmeennssaa  
ggrraattiiddããoo..  SSee  ooss  nnoorrttee--aammeerriiccaannooss  ttiivveesssseemm  ssiiddoo  mmaaiiss  
pprruuddeenntteess,,  oo  eessttaaddoo  ddoo  IIrraaqquuee  ppooddeerriiaa  sseerr  ddiiffeerreennttee  nnaa  
aattuuaalliiddaaddee..  
  
  AA  iinnssuurrrreeiiççããoo  ee  oo  tteerrrroorriissmmoo  aallaassttrraamm--ssee  ppoorr  
vváárriiaass  cciiddaaddeess..  IIrraaqquuiiaannooss  iinnoocceenntteess  ssooffrreemm  aattaaqquueess  
ccoonnttiinnuuaammeennttee..  NNoo  mmêêss  ddee  aabbrriill,,  aattéé  oo  ddiiaa  1100,,  oo  nnúúmmeerroo  
ddee  ffaattaalliiddaaddeess  ddaa  ccooaalliizzããoo  iigguuaalloouu--ssee  aaoo  ttoottaall  ddee  ttooddoo  oo  
mmêêss  ddee  mmaarrççoo::  cciinnqqüüeennttaa  ee  ddooiiss1166..    EEssttrraannggeeiirrooss  cciivviiss  ssããoo  
ccrreesscceenntteemmeennttee  aallvvooss  ddee  aattaaqquueess,,  qquuee  vvaarriiaamm  ddee  
sseeqqüüeessttrrooss,,  qquuee  jjáá  eexxcceeddeerraamm  qquuaarreennttaa,,  àà  ttrruucciiddaaççããoo  ((ssoobb  
uummaa  óóttiiccaa  oottiimmiissttaa,,  ppeelloo  mmeennooss  mmuuiittooss  sseeqqüüeessttrraaddooss  jjáá  
eessttããoo  eemm  lliibbeerrddaaddee  ee  oo  sseegguunnddoo  ccaassoo  aalluuddiiddoo,,  oo  ppiioorr,,  tteemm  
ssiiddoo  ccoonnffiirrmmaaddoo  ccoommoo  uummaa  eexxcceeççããoo;;  ppoorr  oorraa,,  qquuaattrroo  
nnoorrttee--aammeerriiccaannooss  ppaassssaarraamm  ppoorr  eessssaa  ssiittuuaaççããoo))..  
  
  OOss  iinnssuurrggeenntteess  nnããoo  ssããoo  mmaaiiss  pprreeddoommiinnaanntteemmeennttee  
ooss  vveettuussttooss  ppaarrttiiddáárriiooss  ddee  SSaaddddaamm..  OOss  xxiiiittaass,,  qquuee  eerraamm  
rreepprriimmiiddooss  ppoorr  sseeuu  rreeggiimmee,,  ttaammbbéémm  aaddeerreemm  ffoorrtteemmeennttee  àà  
iinnssuurrrreeiiççããoo..  IIrroonniiccaammeennttee,,  aa  uunniiããoo  eennttrree  xxiiiittaass  ee  ssuunniittaass,,  
ttããoo  eessppeerraaddaa  ee  aallvviittrraaddaa  ppeellooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss,,  eessttáá  
ooccoorrrreennddoo  ddee  ffoorrmmaa  ddeessffaavvoorráávveell  aaooss  sseeuuss  pprrooppóóssiittooss..  
AAggoorraa,,  ddeessddoobbrraa--ssee  uumm  ccoonnfflliittoo  ddee  ““dduuaass  ffrreenntteess””,,  
ppootteenncciiaallmmeennttee  ssiimmiillaarr  aaoo  qquuee  ooss  bbrriittâânniiccooss  eennffrreennttaarraamm  
aappóóss  aa  qquueeddaa  ddoo  IImmppéérriioo  OOttoommaannoo,,  eemm  11992200..  EEmm  uummaa  
sseemmaannaa,,  ssoommeennttee  eemm  FFaalluujjaa,,  eessttiimmaa--ssee  qquuee  aa  ooffeennssiivvaa  
ddaass  ffoorrççaass  nnoorrttee--aammeerriiccaannaass  rreessuullttoouu  aapprrooxxiimmaaddaammeennttee  
nnaa  mmoorrttee  ddee  sseeiisscceennttooss  iirraaqquuiiaannooss..  MMaass  aaiinnddaa  nnããoo  ssee  ttrraattaa  
ddee  uummaa  rreevvoollttaa  ggeenneerraalliizzaaddaa  ee  ppooddee  sseerr  qquuee  nneemm  cchheegguuee  aa  
iissssoo,,  oo  qquuee  ddeeppeennddeerráá  ddaa  ccoommppeettêênncciiaa  mmiilliittaarr  ee  ppoollííttiiccaa  
ddaass  ppoottêênncciiaass  ooccuuppaaddoorraass..  CCoommoo  ffooii  aaddvveerrttiiddoo  eemm  uumm  
eeddiittoorriiaall  ddoo  jjoorrnnaall  TThhee  WWaasshhiinnggttoonn  TTiimmeess,,  ““IIff  nnoott  
iinntteelllliiggeennttllyy  aaddddrreesssseedd,,  iitt  ccoouulldd  rraappiiddllyy  bbrrooaaddeenn  iinnttoo  aa  
qquuaaggmmiirree  aanndd  ddrraaww  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iinnttoo  aa  vviicciioouuss  
vveerrssiioonn  ooff  aann  IIrraaqqii  iinnttiiffaaddaa,,  aanndd  aa  ccoonnfflliicctt  wwiitthhoouutt  aa  
ffoorreesseeeeaabbllee  eenndd””1177..    
  
  NNoo  ssáábbaaddoo,,  ddiiaa  1100,,  GGeeoorrggee  BBuusshh  qquuaalliiffiiccoouu  ooss  
eennvvoollvviiddooss  nnaa  rreevvoollttaa  ddee  ““iinniimmiiggooss  ddaa  lliibbeerrddaaddee””..  MMaass  sseerráá  
qquuee  mmuuiittooss  ddeelleess  nnããoo  ppuuggnnaamm,,  aaiinnddaa  qquuee  ddee  ffoorrmmaa  
rraaddiiccaall,,  ppeellaa  lliibbeerrddaaddee  qquuee  llhheess  ffooii  pprroommeettiiddaa,,  mmaass  aaiinnddaa  
nnããoo  ffooii  eennttrreegguuee  eeffeettiivvaammeennttee??  ÀÀ  ccooaalliizzããoo  ccoonnvvéémm  ppeennssaarr  
qquuee  nnããoo..  DDeessddee  oo  iinníícciioo  ddaa  gguueerrrraa,,  sseeuuss  eessffoorrççooss,,  bbeemm  

                                                 
16 A tendência de redução de fatalidades percebida em fevereiro não foi 
confirmada no último mês e no presente. 
17 SALHANI, Claude. America’s intifada? The Washington Times, 08 
abr. 2004. Disponível em: 
http://washingtontimes.com/commentary/20040407-092907-4140r.htm 

ccoommoo  ooss  ddee  sseeuuss  ppaarrttiiddáárriiooss,,  eemm  nneeggaarr  aa  rreeaalliiddaaddee  ee  
rreettrraattaarr  aattéé  ooss  ppiioorreess  aaccoonntteecciimmeennttooss  ccoommoo  ffaavvoorráávveeiiss  
ttêêmm  ssiiddoo  iimmpprreessssiioonnaanntteess..  HHáá,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  qquueemm  
ccoonnssiiddeerree  aa  pprreesseennttee  ““ccrriissee””  ((ccllaassssiiffiiccaaççããoo  ddee  PPaauull  BBrreemmeerr))  
ccoommoo  uumm  eeppiissóóddiioo  ppoossiittiivvoo,,  ppooiiss  éé  mmeellhhoorr  qquuee  ooss  rreebbeellddeess  
ee  tteerrrroorriissttaass  ssee  mmaanniiffeesstteemm  ee  sseejjaamm  eelliimmiinnaaddooss  oouu  
rreeffrreeaaddooss  aaggoorraa  ddoo  qquuee  aappóóss  oo  ffiimm  ddaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ddaa  
AAPPCC..    
  
  NNoo  ddiiaa  aanntteerriioorr,,  aaoo  ttrraattaarr  ddaa  mmeessmmaa  qquueessttããoo,,  oo  
ppoorrttaa--vvoozz  ddaa  AAPPCC,,  DDaann  SSeennoorr,,  ddiissssee::  
  

““[[……]]  wwee  aarree  mmaakkiinngg  ttrreemmeennddoouuss  pprrooggrreessss  [[……]]  
tthheerree  aarree  ggooiinngg  ttoo  bbee  ssmmaallll  ppoocckkeettss  iinn  tthhiiss  
ccoouunnttrryy  aanndd  ssmmaallll  eexxttrreemmiisstt  oorrggaanniizzaattiioonnss  [[……]]  
AAnndd  wwhheetthheerr  tthheeyy  aarree  aa  hhaannddffuull  ooff  tthhuuggss  iinn  
FFaalllluujjaahh  [[……]]  ((oorr))  aannootthheerr  ggrroouupp  ooff  tthhuuggss  iinn  tthhee  
ssoouutthheerrnn  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy  [[……]]  tthheeyy  ddoonn''tt  
wwaanntt  ttoo  rreellyy  oonn  eelleeccttiioonnss,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  rreeaall  ppaatthh  
tthhiiss  ccoouunnttrryy  iiss  hheeaaddiinngg  oonn  [[……]]..””1188      

  
  AA  ppoossttuurraa  ddee  sseellff--ddeenniiaall  éé  sseemmpprree  ccuussttoossaa,,  ee  ooss  
EEssttaaddooss  UUnniiddooss  jjáá  eessttããoo  ppaaggaannddoo  sseeuu  pprreeççoo..  SSeemm  aa  
ccoommpprreeeennssããoo  ddaa  rreeaalliiddaaddee,,  éé  ddiiffíícciill  ccoonnttrroolláá--llaa  oouu  aalltteerráá--
llaa,,  ppoorrqquuaannttoo  aass  eessttrraattééggiiaass  sseerrããoo  iinnaaddeeqquuaaddaass  ee  
iinneeffiiccaazzeess..  AA  rreevvoollttaa  ccoonnttrraa  aa  ooccuuppaaççããoo,,  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  nnããoo  
éé  rreessttrriittaa  aa  aallgguunnss  ““tthhuuggss””..  MMuuiittooss  iirraaqquuiiaannooss  mmooddeerraaddooss  
ttêêmm  mmuuddaaddoo  ddee  llaaddoo  eemm  ffuunnççããoo  ddaa  ffrruussttrraaççããoo  ccoomm  ooss  
““lliibbeerrttaaddoorreess””::  ""WWee  wweellccoommeedd  tthhee  AAmmeerriiccaannss  aanndd  tthheeiirr  
ssllooggaannss  ooff  ddeemmooccrraaccyy  bbuutt  wwhhaatt  wwee  sseeee  iiss  jjuusstt  aannootthheerr  
ffoorrmm  ooff  ddiiccttaattoorrsshhiipp..””1199  ;;  ““YYoouu  ccaann  sseeee  tthhee  rruubbbbiisshh..  TThheerree  
iiss  nnoo  eelleeccttrriicciittyy,,  nnoo  wwaatteerr..  NNootthhiinngg  hhaass  cchhaannggeedd  ffoorr  uuss..””2200  
;;  ""IItt  iiss  nnoott  aa  mmaatttteerr  ooff  hhaattiinngg  tthhee  AAmmeerriiccaannss..  AAtt  ffiirrsstt  wwee  
ttrruusstteedd  tthheemm,,  bbuutt  wwee  ssaaww  nnootthhiinngg  ffrroomm  tthheemm””2211  ..  EEssssaass  
ssããoo  aass  ppeerrcceeppççõõeess  ddee  aallgguunnss  iirraaqquuiiaannooss  ((uumm  ddiirreettoorr  ddee  
eessccoollaa,,  uumm  ddeesseemmpprreeggaaddoo  ee  uumm  eessttuuddaannttee,,  
rreessppeeccttiivvaammeennttee))  qquuee  eexxeemmpplliiffiiccaamm  oo  ffrraaccaassssoo  ddaa  
ccoonnqquuiissttaa  ddee  ““ccoorraaççõõeess  ee  mmeenntteess””  aattéé  oo  mmoommeennttoo,,  ddaa  qquuaall  
oo  êêxxiittoo  ddooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ddeeppeennddee  iinnttrriinnsseeccaammeennttee..  
AAffiinnaall,,  gguueerrrraass  ppooddeemm  sseerr  vveenncciiddaass  ccoomm  aarrmmaass,,  mmaass  aa  ppaazz  
nnããoo..  
  
  NNaa  eessffeerraa  ppoollííttiiccaa,,  oo  IIrraaqquuee  eexxppeerriimmeennttaa  uumm  
mmoommeennttoo  dduuaallííssttiiccoo  ddee  jjúúbbiilloo  ee  lláássttiimmaa,,  ttrraannqqüüiilliiddaaddee  ee  
aapprreeeennssããoo..  OO  ttéérrmmiinnoo  ddee  uumm  lloonnggoo  ppeerrííooddoo  ddee  oopprreessssããoo  
ppoollííttiiccaa  ee  aa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  ddeemmooccrraattiizzaaççããoo  ssããoo  
cciirrccuunnssttâânncciiaass  rreeaaiiss  ee  aauussppiicciioossaass  qquuee  ddaanntteess  nnããoo  
ppaassssaavvaamm  ddee  ssoonnhhooss  iinnccoonnccrreessccíívveeiiss..  TTooddaavviiaa,,  oo  aattuuaall  
ppaannoorraammaa  ppoollííttiiccoo  éé  ddeessoorrddeennaaddoo  ee  iinnqquuiieettaannttee..  CCoommoo  jjáá  
ssee  eessppeerraavvaa,,  aass  ccoonntteennddaass  iinntteerrnnaass  ppeelloo  ppooddeerr  eennttrree  
aaqquueelleess  qquuee  rreelluuttaamm  eemm  ppeerrddêê--lloo  ee  ooss  qquuee  eexxiiggeemm  
ffiinnaallmmeennttee  ddeettêê--lloo  jjáá  ccoommeeççaarraamm  ee  ssããoo  aaggrraavvaaddaass  aa  ccaaddaa  
ddiiaa..  OO  rreessssuurrggiimmeennttoo  ddaa  rreepprreessssããoo  nnããoo  éé  uummaa  ooccoorrrrêênncciiaa  

                                                 
18 Coalition Provisional Authority Briefing, 09 abr. 2004. Disponível em: 
http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2004/04/mil-040409-
dod01.htm 
19 MCCARTHY, Rory. 'I am ready to shed my blood'. The Guardian, Najaf, 
07 abr. 2004. Disponível em:  
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1187328,00.html 
20 MCCARTHY, Rory. Son of the Hidden Imam preaches rebellion to his 
army of men in black. The Guardian, Najaf, 06 abr. 2004. Disponível em: 
http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1186535,00.html 
21 Ib. 
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iimmppoossssíívveell..  AA  ddeemmooccrraacciiaa  ppooddeerráá  nnããoo  tteerr  ppaassssaaddoo  ddee  uummaa  
ppoossssiibbiilliiddaaddee  mmeennooss  lloonnggíínnqquuaa  qquuee  oouuttrroorraa..  
    
  NNããoo  oobbssttaannttee  aa  eexxpprreessssiivvaa  iinnssttaabbiilliiddaaddee  nnoo  ppaaííss,,  aa  
aauussêênncciiaa  ddee  uumm  ppllaannoo  ppaarraa  uumm  nnoovvoo  ggoovveerrnnoo  iinntteerriinnoo  
iirraaqquuiiaannoo  ee  aa  pprrooxxiimmiiddaaddee  ddoo  ddiiaa  3300  ddee  jjuunnhhoo,,  aa  AAPPCC  
iinnssiissttee  nnaa  ppeerrmmaannêênncciiaa  ddeessssaa  ddaattaa  ppaarraa  eeffeettuuaarr  aa  
““ttrraannssffeerrêênncciiaa  ddee  ppooddeerr””  aaooss  iirraaqquuiiaannooss..  AA  pprreessssããoo  ppeellaa  
pprrootteellaaççããoo  ddoo  pprraazzoo  tteemm  ssiiddoo  iinntteennssaa  nnooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss..  
MMaass  eemm  ffuunnççããoo  ddaa  aannssiieeddaaddee  ddooss  iirraaqquuiiaannooss  ppeelloo  ffiimm  ddoo  
ccoonnttrroollee  nnoorrttee--aammeerriiccaannoo  ee  ddaa  rreeccoorrrreennttee  ccoorrrroobboorraaççããoo  ddoo  
pprraazzoo  ppoorr  ppaarrttee  ddaa  AAPPCC  ee  ddaa  CCaassaa  BBrraannccaa,,  qquuee  ffoorrttiiffiiccaamm  
eexxppeeccttaattiivvaass,,  oo  sseeuu  aaddiiaammeennttoo  ppooddeerráá  sseerr  mmaaiiss  aarrrriissccaaddoo  
qquuee  aa  ssuuaa  mmaannuutteennççããoo..  CCoomm  eeffeeiittoo,,  aa  eexxtteennssaa  pprreesseennççaa  
mmiilliittaarr  ddaass  ffoorrççaass  eessttrraannggeeiirraass  ccoonnttiinnuuaarráá  ppoorr  mmuuiittoo  
tteemmppoo  ee  oo  pprróóxxiimmoo  ggoovveerrnnoo  sseerráá  ““ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  
aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess””2222    ((ppoorr  iissssoo,,  nnããoo  ssee  ppooddee  
ffaallaarr  eexxaattaammeennttee  eemm  ““rreessttaauurraaççããoo  ddee  ssoobbeerraanniiaa””)),,  mmaass  oo  
pprroolloonnggaammeennttoo  ddoo  ccoonnttrroollee  eessttrraannggeeiirroo  ffoorrmmaall  ppaarreeccee  sseerr  
aa  ooppççããoo  mmaaiiss  ppeerrnniicciioossaa..    
  
  AAss  ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  eelleeiiççõõeess  ddiirreettaass  nnoo  ppaaííss,,  qquuee  
ddeevveerrããoo  aaccoonntteecceerr  eemm  22000055,,  ssããoo  aassssaazz  pprreeooccuuppaanntteess,,  
mmááxxiimmee  aaoo  ccoonnssiiddeerraarr  oo  ddeessííggnniioo  ddee  ddeemmooccrraattiizzaaççããoo  ddoo  
ppaaííss,,  oo  qquuee  éé  uummaa  iinnffeelliizz  iirroonniiaa..  AA  ddiivviissããoo  ééttnniiccaa  ee  rreelliiggiioossaa  
ddaa  ssoocciieeddaaddee  iirraaqquuiiaannaa,,  qquuee  rreefflleettee  aannsseeiiooss  ppoollííttiiccooss  
vvaarriiaaddooss,,  eennttrree  ooss  qquuaaiiss  mmuuiittooss  ssããoo  ccoonnfflliittaanntteess,,  ccoonnssttiittuuii  
uumm  oobbssttááccuulloo  ppaallppáávveell  àà  ddeemmooccrraacciiaa..  OOss  ccuurrddooss,,  jjáá  
hhaabbiittuuaaddooss  àà  aauuttoonnoommiiaa  ppoollííttiiccaa  iinn  aaccttuu  ddeessddee  oo  ffiimm  ddaa  
GGuueerrrraa  ddoo  GGoollffoo,,  tteemmeemm  oo  rreettoorrnnoo  ddaa  ssuubbmmiissssããoo  aa  uumm  
ggoovveerrnnoo  qquuee  ooss  rreelleegguuee  àà  mmaarrggiinnaalliiddaaddee  oouu  pprreesscciinnddaa  
iinntteeiirraammeennttee  ddee  sseeuuss  ddiirreeiittooss..  AA  mmiinnoorriiaa  ssuunniittaa,,  qquuee  eerraa  
pprriivviilleeggiiaaddaa  ppeelloo  rreeggiimmee  ddee  HHuusssseeiinn,,  rreessiissttiirráá  àà  ppeerrddaa  ddee  
ppooddeerr  ((ccoommoo  jjáá  tteemm  rreessiissttiiddoo))  ee  àà  ssuujjeeiiççããoo  aa  uumm  ggoovveerrnnoo  
xxiiiittaa,,  qquuee  ddeevveerráá  eemmeerrggiirr  mmaaiiss  cceeddoo  oouu  mmaaiiss  ttaarrddee,,  ccoomm  
oouu  sseemm  aa  iinnssttiittuuiiççããoo  ddaa  ddeemmooccrraacciiaa..    
  
  CCaassoo  uumm  ssiisstteemmaa  ddeemmooccrrááttiiccoo  eexxiissttaa  
iinnssttiittuucciioonnaallmmeennttee,,  aa  mmaaiioorriiaa  xxiiiittaa  ddeevveerráá  ccoonnqquuiissttaarr  aa  
ggrraannddee  mmaaiioorriiaa  ddooss  ppoossttooss  ppoollííttiiccooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss  ee  
ppaarrllaammeennttaarreess,,  oouu  sseejjaa,,  mmuuiittoo  mmaaiiss  ppooddeerr  qquuee  oouuttrrooss  
ggrruuppooss..  MMaass  aa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  IInntteerriinnaa  IIrraaqquuiiaannaa  ccoonnffeerree  
ppooddeerr  ddeesspprrooppoorrcciioonnaall,,  eexxcceessssiivvoo,,  àà  mmiinnoorriiaa  ccuurrddaa  ee  
iimmppõõee  lliimmiittaaççõõeess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  ààss  ddeecciissõõeess  ddaa  mmaaiioorriiaa  qquuee  
ccoommppuusseerr  oo  ssuubbsseeqqüüeennttee  ggoovveerrnnoo  pprroovviissóórriioo..  DDiiffiicciillmmeennttee,,  
aa  ssiittuuaaççããoo  sseerráá  ggoovveerrnnáávveell  oouu  aacceeiittáávveell  aaooss  xxiiiittaass..  LLooggoo,,  
eexxiissttee  aa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  rreeaall  ddoo  ddeessmmaanntteellaammeennttoo  ddoo  
ddooccuummeennttoo  ccoomm  vviissttaass  aa  iimmppeeddiirr  qquuee  aa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  
PPeerrmmaanneennttee  ccoonntteennhhaa  aarrttiiggooss  ssiimmiillaarreess..  OO  AAiiaattoolláá  AAllii  AAll  
SSiissttaannii,,  oo  mmaaiiss  iinnfflluueennttee  cclléérriiggoo  xxiiiittaa  ddoo  ppaaííss,,  ddeeccllaarroouu  hháá  
aallgguummaass  sseemmaannaass  qquuee  aa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  IInntteerriinnaa  ““eennjjooyyss  nnoo  
ssuuppppoorrtt  aammoonngg  tthhee  IIrraaqqii  ppeeooppllee””..  MMaaiiss  ggrraavvee  aaiinnddaa,,  eellee  
tteemm  eexxiiggiiddoo  oo  ccoonnttrroollee  ddaa  mmaaiioorriiaa  ““tthhaatt  wwoouulldd  ddiilluuttee  SSuunnnnii  
aanndd  KKuurrddiisshh  rriigghhttss  iinn  aann  iinnddeeppeennddeenntt  IIrraaqq””2233..    PPoorr  
ccoonnsseegguuiinnttee,,  nnoo  ffuuttuurroo,,  éé  pprreessuummíívveell  qquuee  ooss  xxiiiittaass  

                                                 
22 ZUNES, Stephen. Iraq One Year Later. Foreign Policy in Focus.. 
Disponível em: http://www.foreignpolicy-infocus.org/papers/2004iraq-
ann.html 
23 BURNS, John F. U.S. Calls for Sunni and Kurdish Rights After 
Turnover. The New York Times, 25 mar. 2004. Disponível em: 
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10916FA3E540C768EDD
AA0894DC404482 

iimmppoonnhhaamm  ssuuaass  ddeecciissõõeess  ààss  mmiinnoorriiaass,,  ddeepprreecciieemm  sseeuuss  
ddiirreeiittooss,,  ttaalleemm  aass  rreeccéémm--iimmppllaannttaaddaass  iinnssttiittuuiiççõõeess  
ddeemmooccrrááttiiccaass  ee  pprroovvooqquueemm  rreeaaççõõeess  ddeesseessttaabbiilliizzaaddoorraass  ee  
aammeeaaççaaddoorraass..  AAlléémm  ddiissssoo,,  aaiinnddaa  eexxiisstteemm  ddiivveerrggêênncciiaass  
eennttrree  xxiiiittaass  ssoobbrree  oo  ppaappeell  ddaa  rreelliiggiiããoo  nnoo  EEssttaaddoo;;  aallgguunnss  
pprrooppuuggnnaamm  ppoorr  uumm  rreeggiimmee  sseeccuullaarr,,  oouuttrrooss  qquueerreemm  aallgguummaa  
ffoorrmmaa  ddee  tteeooccrraacciiaa,,  ppoossssiivveellmmeennttee  nnooss  mmoollddeess  iirraanniiaannooss..  
  
  TThhoommaass  CCaarrootthheerrss,,  ddoo  CCeenntteerr  ffoorr  SSttrraatteeggiicc  aanndd  
IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttuuddiieess,,  aappoonnttaa  qquuee,,  tteennddoo  eemm  vviissttaa  aa  
vviioollêênncciiaa  ee  aa  rreepprreessssããoo  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddaa  hhiissttóórriiaa  ppoollííttiiccaa  
ddoo  ppaaííss,,  aa  ddiivviissããoo  ddaa  ssoocciieeddaaddee  ee  sseeuuss  rreeccuurrssooss  
eeccoonnôômmiiccooss,,  uummaa  oorrddeemm  ddeemmooccrrááttiiccaa  eexxeemmppllaarr,,  
pprroovvaavveellmmeennttee,,  nnããoo  eemmeerrggiirráá  eemm  uummaa  oouu  dduuaass  ddééccaaddaass..  
NNoo  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo,,  eellee  aaccrreeddiittaa  qquuee  hhaavveerráá  nnoo  IIrraaqquuee  ““aa  
cchhooppppyy,,  ppoooorrllyy  ffuunnccttiioonniinngg  pplluurraalliissmm  oorr  aa  mmooddeerraatteellyy  
aauutthhoorriittaarriiaann  rreeggiimmee””2244..    MMeessmmoo  qquuee  uummaa  eessttrruuttuurraa  
iinnssttiittuucciioonnaall  ddeemmooccrrááttiiccaa  sseejjaa  eessttaabbeelleecciiddaa  ddiirreettaa  oouu  
iinnddiirreettaammeennttee  ppeellooss  nnoorrttee--aammeerriiccaannooss,,  uummaa  ddeemmooccrraacciiaa  
lleeggííttiimmaa  ddeemmoorraarráá  aa  eexxiissttiirr,,  uummaa  vveezz  qquuee  ““ddeemmooccrraaccyy  iiss  aa  
ddeelliiccaattee  ppllaanntt  tthhaatt  tthhrriivveess  oonnllyy  iiff  tthhee  ssooiill  iiss  ccaarreeffuullllyy  
ccuullttiivvaatteedd””2255..    AAlliiááss,,  ppooddeerráá  nneemm  eexxiissttiirr,,  ppooiiss  sseemm  oo  
ppeerrssppííccuuoo  ccuullttiivvoo,,  qquuee  rreeqquueerr  ggrraannddeess  ssaaccrriiffíícciiooss  ee  
eessffoorrççooss,,  oo  rreeccéémm--iimmppllaannttaaddoo  ssiisstteemmaa  nnããoo  rreessiissttiirráá..  
    
OOrriieennttee  MMééddiioo  ee  aaddjjaaccêênncciiaass::  ccoonnsseerrvvaaççããoo  oouu  
ttrraannssffoorrmmaaççããoo??  
    
  NNoo  ppllaannoo  rreeggiioonnaall,,  oo  ““ffiimm””  ddee  HHuusssseeiinn  rreepprreesseennttaa::  
((II))  oo  rroobbuusstteecciimmeennttoo  ppaarrcciiaall  ddoo  pprrooppóóssiittoo  nnoorrttee--aammeerriiccaannoo  
ddee  ttrraannssffoorrmmaarr  ppoolliittiiccaammeennttee  oo  OOrriieennttee  MMééddiioo;;  ((IIII))  aa  
rreedduuççããoo  ddee  aammeeaaççaass  aa  IIssrraaeell  ee  oouuttrrooss  ppaaíísseess  ddaa  rreeggiiããoo  
((aalléémm  ddaass  iinnvvaassõõeess  ddoo  KKuuwwaaiitt  ee  ddoo  IIrrãã,,  oo  ggoovveerrnnoo  ddee  
SSaaddddaamm  jjáá  llaannççoouu  mmíísssseeiiss  eemm  IIssrraaeell  ee  nnaa  AArráábbiiaa  SSaauuddiittaa  ee  
eennvviiaavvaa  mmiillhhaarreess  ddee  ddóóllaarreess  aaooss  hhoommeennss--bboommbbaa  
ppaalleessttiinnooss));;  ((IIIIII))  uumm  eessttiimmuulloo  àà  eessppeerraannççaa  ddee  ttaannttooss  
ppoovvooss  ssuubbmmeettiiddooss  ccoonnsseeccuuttiivvaammeennttee  aa  rreeggiimmeess  
rreepprreessssiivvooss;;  ee  ((IIVV))  oo  ccrreesscciimmeennttoo  ddaa  aammeeaaççaa  àà  eexxiissttêênncciiaa  
ddee  aallgguunnss  ddeesssseess  rreeggiimmeess  ––  ooss  ““oopprreessssoorreess--iinniimmiiggooss””  ddooss  
EEssttaaddooss  UUnniiddooss..    
    
  OO  eexxeemmpplloo  mmaaiiss  ccoonnvviinncceennttee  ddeessssaa  aammeeaaççaa  
ccoonncceerrnnee  àà  LLííbbiiaa,,  qquuee  aacceeiittoouu  ddeessttrruuiirr  ssuuaass  aarrmmaass  ddee  
ddeessttrruuiiççããoo  eemm  mmaassssaa,,  ddeessmmaanntteellaarr  sseeuuss  pprrooggrraammaass  ppaarraa  
ddeesseennvvoollvvêê--llaass  ee  ssuubbmmeetteerr--ssee  aa  iinnssppeeççõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss..  
EE  ppoorr  mmaaiiss  qquuee  nnããoo  ssee  ppoossssaa  aatteessttaarr  oo  nneexxoo  ccaauussaall,,  aa  
llóóggiiccaa  pprreeppoonnddeerraannttee  ccoonndduuzz  àà  aaqquuiieessccêênncciiaa  ddaa  ccoonneexxããoo..        
  
  OO  IIrrãã  ee  aa  SSíírriiaa,,  aammbbooss  ppaaíísseess  lliimmííttrrooffeess  aaoo  IIrraaqquuee,,  
ssããoo  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  aaffeettaaddooss  ppeelloo  ““ffiimm””  ddee  SSaaddddaamm..  NNoo  
ccaassoo  ddoo  pprriimmeeiirroo,,  aa  rreeaaççããoo  éé  aammbbiivvaalleennttee..  PPoorr  uumm  llaaddoo,,  hháá  
ccoonntteennttaammeennttoo,,  uummaa  vveezz  qquuee  vveerr  SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn,,  
ggrraannddee  iinniimmiiggoo  ddoo  ppaaííss,,  ffoorraa  ddoo  ppooddeerr  ee  pprreessoo  éé  bbaassttaannttee  
ccoonnvveenniieennttee..  PPoorr  oouuttrroo  llaaddoo,,  hháá  iinnqquuiieettaaççããoo,,  tteennddoo  eemm  
vviissttaa  qquuee,,  ccoommoo  oouuttrrooss  rreeggiimmeess  ddaa  rreeggiiããoo,,  oo  ggoovveerrnnoo  
iirraanniiaannoo,,  qquuee  jjáá  lliiddaa  ccoomm  ccrreesscceennttee  ooppoossiiççããoo  iinntteerrnnaa  ee  

                                                 
24 CAROTHERS, Thomas. Democracy: Terrorism’s Uncertain Antidote. 
Center for Strategic and International Studies. Disponível em: 
http://www.ceip.org/files/pdf/carothers-currenthistory.pdf 
25 ETZIONI, Amitai. American Fantasy: Instant democracy. 
International Herald Tribune, 05 mar. 2004. Disponível em: 
http://www.iht.com/articles/508791.html 
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hhoossttiilliiddaaddee  ppoorr  ppaarrttee  ddooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ee  ppoossssuuii  
ffrroonntteeiirraa  ccoomm  oo  AAffeeggaanniissttããoo  ee  oo  PPaaqquuiissttããoo  ((aammbbooss  
iimmppoorrttaanntteess  aalliiaaddooss  ddooss  nnoorrttee--aammeerriiccaannooss  nnaa  rreeggiiããoo)),,  tteemm  
aa  ssuuaa  eexxiissttêênncciiaa  mmaaiiss  aabbaallaaddaa..  PPrroovvaavveellmmeennttee  ddee  ffoorrmmaa  
nnããoo--ooccaassiioonnaall  ((ccoommoo  nnoo  ccaassoo  aacciimmaa  mmeenncciioonnaaddoo)),,  oo  IIrrãã  
aassssiinnoouu,,  nnaa  sseemmaannaa  ddaa  ccaappttuurraa  ddoo  eexx--llííddeerr  iirraaqquuiiaannoo,,  uumm  
aaccoorrddoo  ccoomm  aa  AAggêênncciiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  EEnneerrggiiaa  AAttôômmiiccaa,,  
qquuee  ppeerrmmiittee  aa  eexxeeccuuççããoo  ddee  iinnssppeeççõõeess  nnoo  ppaaííss  sseemm  aavviissoo  
pprréévviioo..  AAlléémm  ddiissssoo,,  rreecceenntteemmeennttee,,  ddee  ffoorrmmaa  mmaaiiss  
ccoonnffiiaannttee  qquuee  hháá  uumm  aannoo,,  mmuuiittooss  aannaalliissttaass  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  
aaccrreeddiittaamm  nnaa  vviirrttuuaalliiddaaddee  ––  eemm  uumm  ffuuttuurroo  pprróóxxiimmoo  ––  ddee  
uummaa  rreevvoolluuççããoo  iinntteerrnnaa  ccaappaazz  ddee  ddeeppoorr  oo  aattuuaall  rreeggiimmee..  AA  
SSíírriiaa,,  ppoorr  sseeuu  ttuurrnnoo,,  eennccoonnttrraa--ssee  eemm  uummaa  ssiittuuaaççããoo  
bbaassttaannttee  ppeeccuulliiaarr,,  ppooiiss  oo  ppaarrttiiddoo  ddee  SSaaddddaamm,,  oo  BBaaaatthh,,  éé  oo  
mmeessmmoo  ddoo  ggoovveerrnnoo  ssíírriioo..  AA  ccoorrrroobboorraaççããoo  ddoo  ddeeccllíínniioo  ddoo  
ggoovveerrnnoo  bbaaaatthhiissttaa  nnoo  IIrraaqquuee,,  ssoommaaddaa  àà  aaggrreessssiivviiddaaddee  ddee  
WWaasshhiinnggttoonn  eemm  rreellaaççããoo  aaoo  ppaaííss,,  eennffrraaqquueeccee  ee  aammeeaaççaa  
aaiinnddaa  mmaaiiss  oo  rreeggiimmee  ddee  BBaasshhaarr  AAssaaaadd,,  qquuee  uullttiimmaammeennttee  
tteemm  mmaannttiiddoo  ((ssaaggaazzmmeennttee))  uummaa  ccoonndduuttaa  ““llooww  pprrooffiillee””..  
    
  EEmm  uummaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ssiimmbbóólliiccaa,,  ee  aaoo  ccoonnssiiddeerraarr  oo  
eessccooppoo  ddaa  gguueerrrraa  aannuunncciiaaddoo  ppeellooss  nnoorrttee--aammeerriiccaannooss,,  éé  
pprroocceeddeennttee  ccoonnssiiddeerraarr  qquuee  aa  qquueeddaa  ee  aa  ccaappttuurraa  ddee  
HHuusssseeiinn  sseejjaamm  eessttíímmuullooss  àà  ddeemmooccrraattiizzaaççããoo  ddooss  EEssttaaddooss  
áárraabbeess  ee//oouu  mmuuççuullmmaannooss..  MMaass,,  nneessttee  ccoonntteexxttoo,,  qquuaall  éé  aa  
rreelleevvâânncciiaa  ccoonnccrreettaa  ddaaqquueelleess  eevveennttooss  ssee  ooss  EEssttaaddooss  
UUnniiddooss  ccoonnttiinnuuaamm  ssuusstteennttaannddoo  ppoollííttiiccaa  ee  ffiinnaanncceeiirraammeennttee  
vváárriiooss  rreeggiimmeess  aannttiiddeemmooccrrááttiiccooss  ddaa  rreeggiiããoo,,  nnããoo  oobbssttaannttee  
ssuuaass  iinniicciiaattiivvaass  ee  ppeerrmmaanneennttee  aallooccuuççããoo  pprróó--ddeemmooccrraacciiaa??  
OObbvviiaammeennttee,,  eessssaa  rreeaalliiddaaddee  ppaarraaddooxxaall  éé  ppeerrmmiissssiivvaa  àà  
ccoonnsseerrvvaaççããoo  ddoo  ssttaattuuss  qquuoo  ee  nnããoo  ffoommeennttaaddoorraa  ddee  eeffeettiivvaass  
ttrraannssffoorrmmaaççõõeess..  SSee,,  nnoo  ppaassssaaddoo,,  aa  SSeegguunnddaa  GGuueerrrraa  
MMuunnddiiaall  ee  aa  GGuueerrrraa  FFrriiaa  jjuussttiiffiiccaarraamm  ccoonnttrraa--sseennssooss  ddoo  
ggêênneerroo,,  nnoo  pprreesseennttee,,  aa  ““gguueerrrraa  aaoo  tteerrrroorr””  tteemm  aa  mmeessmmaa  
sseerrvveennttiiaa..  PPoorr  ccoonnsseegguuiinnttee,,  oo  cceettiicciissmmoo  aattuuaall  ccoonncceerrnneennttee  
àà  ttrraannssffiigguurraaççããoo  ddoo  cceennáárriioo  ppoollííttiiccoo  ddaa  rreeggiiããoo  éé  
ccoonnggrruueennttee..  CCeerrttaammeennttee,,  eexxiisstteemm  ttaammbbéémm  ffaattoorreess  
eennddóóggeennooss,,  ccoommoo  aa  ggrraannddee  rreessiissttêênncciiaa  aa  rreeffoorrmmaass  
ddeemmooccrrááttiiccaass  ddee  iimmppoorrttaanntteess  sseeggmmeennttooss  ppoollííttiiccooss  ee  
rreelliiggiioossooss,,  mmaass  ooss  eexxóóggeennooss  ttêêmm  ppootteenncciiaall  eexxpprreessssiivvoo  ppaarraa  
eennffrraaqquueecceerr  oouu  ffoorrttaalleecceerr  ooss  eennddóóggeennooss..  EEmm  ssuummaa,,  
eennqquuaannttoo  oo  tteerrrroorriissmmoo  ffoorr  aa  mmaaiioorr  aammeeaaççaa  àà  sseegguurraannççaa  
nnaacciioonnaall  ee  mmuunnddiiaall  nnaa  vviissããoo  ddaa  mmaaiioorr  ppoottêênncciiaa  ppllaanneettáárriiaa,,  
aa  ddeemmooccrraattiizzaaççããoo  rreeffeerriiddaa  pprrooppeennddee  aa  nnããoo  ssee  mmaatteerriiaalliizzaarr..    
  
DDaass  ttrreevvaass  àà  lluuzz......  
      
  AA  qquueeddaa  ee  aa  ccaappttuurraa  ddee  HHuusssseeiinn  nnããoo  ffoorraamm  
mmoottiivvooss  ddee  eexxuullttaaççããoo  aappeennaass  aaoo  ggoovveerrnnoo  BBuusshh,,  aaooss  sseeuuss  
ppaarrttiiddáárriiooss  ee  aalliiaaddooss  ee  aaooss  xxiiiittaass  iirraaqquuiiaannooss,,  mmaass  ttaammbbéémm  
ààqquueelleess  qquuee  ssee  ooppuusseerraamm  àà  gguueerrrraa  aaoo  IIrraaqquuee,,  ccrriittiiccaamm  aa  
ooccuuppaaççããoo,,  mmaass  rreeccoonnhheecceemm  aa  mmeennddaacciiddaaddee  ddoo  eexx--llííddeerr  
iirraaqquuiiaannoo..  OO  sseegguunnddoo  ggrruuppoo  éé  bbaassttaannttee  vvaassttoo  ee  iinncclluuii  
ddeessddee  ffrraanncceesseess,,  aalleemmããeess  ee  rruussssooss  aa  ddeemmooccrraattaass  nnoorrttee--
aammeerriiccaannooss,,  ppaacciiffiicciissttaass  ee  hhuummaanniissttaass  ddee  qquuaallqquueerr  
nnaacciioonnaalliiddaaddee..  AA  ssuubbttrraaççããoo  ddee  uumm  ddiittaaddoorr  ddoo  mmuunnddoo  ee  aa  
lliibbeerrttaaççããoo  ddee  uumm  ppoovvoo  ddee  uummaa  dduurraaddoouurraa  ggeessttããoo  

rreepprreessssiivvaa  ccoonnssttiittuueemm  aavvaannççooss  vvaalliioossooss  àà  hhuummaanniiddaaddee,,  aa  
ddeessppeeiittoo  ddee  ttaannttaass  ccoonnttrroovvéérrssiiaass  aattiinneenntteess  aaoo  ccoonnfflliittoo  ee  àà  
ooccuuppaaççããoo  ddoo  IIrraaqquuee..  
    
  AAiinnddaa  aassssiimm,,  éé  pprreecciissoo  aatteennttaarr  àà  pprriinncciippaall  
jjuussttiiffiiccaaççããoo  ooffiicciiaall  ddaa  gguueerrrraa,,  aass  aarrmmaass  ddee  ddeessttrruuiiççããoo  eemm  
mmaassssaa,,  qquuee  aaiinnddaa  nnããoo  ffoorraamm  eennccoonnttrraaddaass..  NNããoo  ssee  ppooddee  
oollvviiddaarr  qquuee  CCoolliinn  PPoowweellll  nnããoo  ffooii  aaoo  CCoonnsseellhhoo  ddee  SSeegguurraannççaa  
ddaass  NNaaççõõeess  UUnniiddaass  ppaarraa  ccoonnvveenncceerr  sseeuuss  mmeemmbbrrooss  ddee  qquuee  
eerraa  pprreecciissoo  ddeeppoorr  uumm  ddééssppoottaa  bbáárrbbaarroo  ppaarraa  lliibbeerraarr  uumm  
ppoovvoo..  EEvviiddêênncciiaass  ssoobbrree  ““mmaassss  ggrraavveess””,,  eexxeeccuuççõõeess  
ssuummáárriiaass,,  ttoorrttuurraass  ee  eessttuupprrooss  nnããoo  iinntteeggrraarraamm  aa  bbaassee  
aarrgguummeennttaattiivvaa  ddee  PPoowweellll,,  qquuee  ssee  cceennttrraarraa  nnaass  AADDMM  ((hhoojjee,,  
aa  pprrooppóóssiittoo,,  aattéé  eellee  dduuvviiddaa  ddee  ““pprroovvaass””  qquuee  aapprreesseennttoouu))..  
NNoo  ccaassoo  ddeessssaa  gguueerrrraa,,  eemm  qquuee  ttaannttaass  vviiddaass  ffoorraamm  
ppeerrddiiddaass,,  uumm  bbeemm  ccoonnsseeqqüüeennttee  nnããoo  ppooddee  aannuullaarr  uumm  mmaall  
pprreecceeddeennttee..  
    
  OO  ffiimm  ddoo  rreeggiimmee  bbaaaatthhiissttaa  iirraaqquuiiaannoo,,  ppoorr  ssii  ssóó,,  ffooii  
uumm  eevveennttoo  hhiissttóórriiccoo  pprroommiissssoorr..  MMaass  aa  ffaassee  IIII  ddaa  gguueerrrraa  
((ddeennoommiinnaaççããoo  mmaaiiss  pprróópprriiaa  qquuee  ““ppóóss--gguueerrrraa””))  tteemm  ssiiddoo  
ttããoo  ppeennoossaa  qquuaannttoo  aa  ––  oouu  aattéé  mmaaiiss  qquuee  aa  ––  ffaassee  II,,  aa  ddaass  
““ggrraannddeess  ooppeerraaççõõeess  mmiilliittaarreess””..  SSeerráá,,  eennttããoo,,  qquuee  éé  ppoossssíívveell  
aaffiirrmmaarr  ccaannddiiddaammeennttee  qquuee  oo  ppoovvoo  iirraaqquuiiaannoo  eessttáá  lliivvrree??  ÀÀ  
vviissttaa  ddoo  ccââmmbbiioo  ddee  uumm  mmaall  oopprreessssoorr  ppoorr  oouuttrrooss  ––  oo  
tteerrrroorriissmmoo  ee  iinnssuurrrreeiiççããoo  ––  éé  ddiiffíícciill  ccrreerr  qquuee  ssiimm..  EEmmbboorraa  
tteennhhaamm  lliibbeerrttaaddoo  ooss  iirraaqquuiiaannooss  ddee  uumm  ddiittaaddoorr,,  ooss  
aauuttooddeennoommiinnaaddooss  lliibbeerrttaaddoorreess,,  qquuee  aaiinnddaa  ooccuuppaamm  oo  ppaaííss,,  
ppoossssuueemm  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee  ssoobbrree  oo  aappaarreecciimmeennttoo  ddee  oouuttrrooss  
mmaalleess  qquuee  oopprriimmeemm  aa  ppooppuullaaççããoo  iirraaqquuiiaannaa  nnoo  pprreesseennttee..    
    
  NNaa  ccoommeemmoorraaççããoo  ddee  uumm  aannoo  ddaa  qquueeddaa  ddee  
HHuusssseeiinn,,  oo  IIrraaqquuee  nnããoo  ccoonnhheeccee  ppaazz,,  eessttaabbiilliiddaaddee,,  
ddeemmooccrraacciiaa  oouu  lliibbeerrddaaddee..  SSeerráá,,  ppooiiss,,  qquuee  oo  ““ffiimm””  ddee  
SSaaddddaamm  ppooddeerráá  tteerr  iimmppoorrttaanntteess  ee  pprróóssppeerraass  
ccoonnsseeqqüüêênncciiaass  ddoorraavvaannttee??  ÉÉ  iinneeggáávveell  qquuee,,  sseemm  
eessttrraattééggiiaass  iinntteelliiggeenntteess  ––  ppoollííttiiccaass  ee  mmiilliittaarreess  ––,,  sseennssíívveeiiss  
ààss  ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  ééttnniiccoo--rreelliiggiioossaass  iirraaqquuiiaannaass,,  uummaa  
gguueerrrraa  cciivviill  ppooddeerráá  eeccllooddiirr  nnoo  ppaaííss  ee  oo  aauuttoorriittaarriissmmoo  
ppooddeerráá  rreettoorrnnaarr..  AAddiicciioonnaallmmeennttee,,  oo  OOrriieennttee  MMééddiioo  ee  ppaaíísseess  
vviizziinnhhooss  ppooddeerrããoo  ppeerrmmaanneecceerr  ttããoo  oopprriimmiiddooss  ee  ttuurrbbuulleennttooss  
qquuaannttoo  aattuuaallmmeennttee  ee  oo  tteerrrroorriissmmoo  ppooddeerráá  ccoonnttiinnuuaarr  
ccrreesscceennddoo  ee  pprroolliiffeerraannddoo--ssee  ppeellaa  rreeggiiããoo  ee  ppeelloo  mmuunnddoo..  
TTooddaavviiaa,,  ttaammbbéémm  éé  iinneeggáávveell  qquuee  oo  IIrraaqquuee  ee  ssuuaass  
ccoonnttiiggüüiiddaaddeess  ppooddeerrããoo  sseerr  ddeevveerraass  bbeenneeffiicciiaaddooss  ppeelloo  ““ffiimm””  
ddee  SSaaddddaamm..  OO  aaddvveennttoo  ddee  uummaa  ddeemmooccrraacciiaa  eemm  uumm  ppaaííss  
áárraabbee--mmuuççuullmmaannoo  cceerrccaaddoo  ddee  ppoovvooss  rreepprriimmiiddooss  ppooddeerráá  
ccoonnttrriibbuuiirr  àà  ddeemmooccrraattiizzaaççããoo  ddaa  rreeggiiããoo  ((““eeffeeiittoo  ddoommiinnóó””)),,  
qquuee,,  ggrraadduuaallmmeennttee,,  ppooddeerráá  ccoonnhheecceerr  aass  lliibbeerrddaaddeess  ddee  qquuee  
ttaannttaass  ppooppuullaaççõõeess  ggoozzaamm  eemm  ddiivveerrssaass  ppaarrtteess  ddoo  mmuunnddoo..  
AAffiinnaall,,  ddoo  tteemmíívveell  ccaattaacclliissmmoo  nnoo  IIrraaqquuee  ee  ddaa  aauussêênncciiaa  ddee  
mmuuddaannççaass  nnaa  rreeggiiããoo  àà  aammppllaa  ee  vveennttuurroossaa  rreennoovvaaççããoo  eemm  
aammbbooss,,  hhoojjee,,  éé  iinneeggáávveell  qquuee  qquuaallqquueerr  ccoonnjjuunnttuurraa  ppooddeerráá  
eemmeerrggiirr..    
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AA  vveerrtteennttee  NNeeoolliibbeerraall  oouu  aa  uuttooppiiaa  ddaa  
ssoocciieeddaaddee  ddee  mmeerrccaaddoo  ddeessrreegguullaaddoo
AAllgguummaass  ccoonnssiiddeerraaççõõeess  --  ppaarrttee  II  
 

 
Em 1944, com o lançamento do livro O Caminho 

da Servidão, de Friedrich August von Hayek, podemos 
dizer que se inaugura o que se convencionou 
chamar de vertente neoliberal ou 
simplesmente de neoliberalismo.26  

 
Em linhas gerais, podemos dizer que 

tal “liberalismo contemporâneo” é herdeiro de 
duas tradições ideológicas que se foram 
convergindo durante o século XIX, a saber: o 
pensamento liberal e o pensamento 
conservador.27 Destarte, o que hoje 
chamamos de neoliberalismo econômico 
adota posturas políticas que, na verdade, 
foram desenvolvidas na sua maior parte pelos 
conservadores do século XIX. 
  

Além disso, outro problema que 
enfrentamos é que o próprio termo 
neoliberalismo possui uma variada gama de 
significados: 1) uma corrente de pensamento 
e uma ideologia – forma de ver e de entender 
o mundo; 2) um movimento intelectual 
organizado; 3) um conjunto de políticas 
adotadas por governos neoconservadores a 
partir de meados da década de 1970 e 
disseminadas pelo mundo através de 
organizações internacionais como o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e o Banco 
Mundial. 
  

Não obstante, podemos enxergar um ponto 
comum em todos esses significados: ambos retomam e 

                                                 
26 Este termo, neoliberalismo, não é muito apropriado tendo-se em vista 
que não há nenhuma (ou quase nenhuma) novidade substancial nos 
liberais contemporâneos que justifique o prefixo neo. Não obstante, tendo 
em vista a disseminação que tal nomenclatura atingiu, manteremos a sua 
utilização neste presente trabalho. 
27 Conforme afirmou o próprio Hayek, “(...) na luta contra os adeptos do 
Estado todo-poderoso, o verdadeiro liberal deve às vezes fazer causa 
comum com os conservadores” – HAYEK, Friedrich August von. O 
Caminho da Servidão. São Paulo: Ed. Globo, 1977, pág. XXIV. 

propagam valores do pensamento liberal e conservador do 
século XVIII e XIX e defendem a volta de um modelo de 

organização econômica que teria 
vigorado no meio do século XIX e no 
período de 1870-1914.28 Em suma, 
ambos os significados sugerem um 
retorno ao um modelo ideal, tanto no 
âmbito político quanto no âmbito 
econômico.  
  

Neste sentido, para que 
possamos entender o neoliberalismo – ou 
a chamada vertente neoliberal – e seu 
impacto na sociedade hodierna, urge 
impreterível que, em primeiro lugar, 
delimitemos, mesmo que de maneira 
sucinta, aquelas que seriam as três 
grandes escolas do pensamento 
neoliberal;29 e que, em segundo lugar, 
vejamos como se deu a aplicação de tal 
discurso na prática, ou seja, que 
vejamos, mesmo que en passant, as 
políticas neoliberais no mundo real. Por 
fim, veremos algumas considerações 
críticas tanto no que diz respeito ao 
neoliberalismo em si quanto às 
conseqüências de sua efetivação na 
realidade concreta. Em suma, será esta a 
estrutura que perpassará essa série de 
artigos. 

 

                                                 
28 “(...) os anos anteriores à Primeira Guerra Mundial sabem o que é um 
mundo liberal” (HAYEK, 1977:13). 
29 Não obstante as diferentes abordagens, ênfases e conceitos, faz-se 
deveras relevante que destaquemos, desde já, que podemos claramente 
delimitar um ponto comum entre as três grandes escolas do pensamento 
neoliberal. Ambas as três se colocaram contra o alargamento do Estado na 
esfera econômica, o paternalismo e a liberdade individual. Ambas 
defenderam a primazia de um mercado regido por um sistema de preços 
contra qualquer tipo de planejamento central. 

LEONARDO &  SYLVIA  
  RAMOS        MARQUES                                      
   colunista         convidada 
                
             leonardoramos@odebatedouro.com.br RIO DE JANEIRO 

“Após a Segunda 
Guerra, vemos três 

correntes 
principais guiarem 

o pensamento 
neoliberal: 1) 

Escola Austríaca, 
encabeçada por 
Hayek; 2) Escola 

de Chicago – 
personificada por  
Schultz, Becker, 

Stigler e Friedman; 
3) Escola de 

Virgínia ou Public 
Choice – cujos 

nomes de 
destaque são  
Buchanan e 

Tullock.” 
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AAss  TTrrêêss  GGrraannddeess  EEssccoollaass  ddoo  PPeennssaammeennttoo  NNeeoolliibbeerraall  
 
 Após a Segunda Guerra Mundial é possível vermos 
três linhas ou correntes principais que guiaram o 
pensamento neoliberal30, a saber: 1) Escola Austríaca – 
encabeçada por Friedrich August von Hayek; 2) Escola de 
Chicago – personificada por T. W. Schultz, Gary Becker, 
George Stigler e Milton Friedman; 3) Escola de Virgínia ou 
Public Choice – cujos nomes de destaque são James 
Buchanan e Gordon Tullock. 
 
11))  EEssccoollaa  AAuussttrrííaaccaa  
 
 Em primeiro lugar temos a Escola Austríaca, que 
com base nas premissas de Carl Menger e na postura anti-
estatista e anti-socialista de Ludwig von Mises, foi liderada 
por Friedrich August von Hayek, além de líder, também o 
maior expoente desta corrente. Já no prólogo de O 
Caminho da Servidão, Hayek expõe o objetivo que o 
acompanharia por toda sua trajetória: a crítica às diversas 
formas de planejamento e, assim, de intervenção estatal. 
 

“Exatamente porque nos próximos anos as 
ideologias políticas provavelmente não 
buscarão um objetivo claramente definido, 
mas reformas esparsas, afigura-se agora 
da maior importância uma compreensão 
plena do processo através do qual certas 
mediadas podem destruir as bases de uma 
economia de mercado, e podem asfixiar o 
poder criador de uma civilização livre 
somente compreendendo por que e como 
certo tipo de controle econômico tende a 
paralisar as forças propulsoras da 
sociedade livre, e que espécie de medidas 
são particularmente perigosas nesse 
campo, poderemos esperar que as 
experiências sociais não nos conduzam a 
situações que ninguém entre nós deseja” 
(HAYEK, 1977:XXIII). 

 
 Como base de seu raciocínio está a idéia de ordem 
de mercado ou, como ele mesmo desenvolveu 
posteriormente em sua obra, o conceito de catalaxia. 
Hayek diferencia a noção de economia da ordem de 
mercado (kosmos do mercado), estabelecendo que 
economia é uma ordenação intencional dos meios 
conhecidos feita por alguma vontade individual ou órgão 
dirigente, um complexo de atividades através do qual uma 
quantidade de meios é distribuída entre fins competitivos, 
de acordo com um plano unitário e segundo sua 
importância relativa. Já a ordem de mercado, por sua vez, 
não serve a nenhuma ordem particular de fins; suas 
atividades não possuem uma hierarquia ou escala única de 
fins. Em suma, 
 

                                                 
30 Há também uma quarta variante do pensamento neoliberal, conhecida 
como Anarco-capitalistas ou minimarquistas, na qual o nome de destaque 
é o de Robert Nozick. Não obstante, tal variante não fará parte de nossa 
presente análise. 

“(...) o kosmos do mercado não é, nem 
poderia ser governado por tal escala de 
única de fins; ele serve à multiplicidade de 
fins distintos e incomensuráveis de todos 
os seus membros individuais” (HAYEK, 
1985:130)31. 

 
 Assim, a fim de distinguir economia de ordem de 
mercado, Hayek desenvolve o conceito de catalaxia, que 
diria respeito à ordem decorrente do ajustamento mútuo 
de várias economias individuais num mercado. Neste 
sentido, 
 

“Uma catalaxia é, pois, o tipo especial de 
ordem espontânea produzida pelo 
mercado, mediante a ação de pessoas 
dentro das normas jurídicas da 
propriedade, da responsabilidade civil e do 
contrato” (HAYEK, 1985:131). 

 
 A melhor forma, segundo Hayek, de se entender o 
funcionamento do sistema de mercado, ou seja, como este 
gera tanto uma ordem quanto grande aumento do retorno 
que os homens recebem por seus esforços, é imaginá-lo 
como um jogo. Mais propriamente, o jogo da catalaxia. Por 
um lado, trata-se de um jogo gerador de riqueza (ou seja, 
soma não-zero); por outro, mantém o caráter de jogo: 
uma competição disputada de acordo com normas e 
decidida pela maior habilidade, força ou boa sorte. 
Destarte, podemos dizer que, para cada um dos 
participantes, o resultado do jogo da catalaxia será 
necessariamente determinado pela combinação de 
habilidade e sorte. 
  

A conseqüência de tal sorte de argumento é 
inevitável: uma vez que os fatores modeladores da 
catalaxia são, basicamente, a sorte a e habilidade 
combinadas, não há lugar para a justiça social (ou 
distributiva) na teoria social de Hayek.32 Em primeiro lugar, 
isso se dá porque não há necessidade de se justificar 
moralmente distribuições específicas que não foram 
deliberadamente efetuadas, mas decorrentes de um jogo.  
 

“Os homens só podem ser livres para agir 
com base no próprio conhecimento e com 
vistas aos próprios fins se a recompensa 
obtida depende, em parte, das 
circunstâncias que não podem controlar 
nem prever. E se lhes é permitido agir 
com base em suas próprias convicções 
morais, não se pode também, ao mesmo 
tempo, exigir que os efeitos totais de suas 
respectivas ações nas diferentes pessoas 

                                                 
31 HAYEK, Friedrich August von. Direito, Legislação e Liberdade (3 
vols.). São Paulo: Ed. Visão, 1985. 
32 Em verdade, na década de 1960 e 1970 Hayek desenvolveu uma forte 
crítica à idéia de justiça social ou distributiva em nome da liberdade 
individual e da liberdade econômica. 
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correspondam a algum ideal de justiça 
distributiva” (HAYEK, 1985;144).33 

 
 Em primeiro lugar, o conceito liberal de liberdade 
implica a liberdade econômica e, em segundo lugar, leis 
que ajam fundamentalmente como proibições, e não como 
ordens ou comandos. Assim, a noção liberal de liberdade 
seria uma espécie de direito negativo no qual a 
reivindicação seria pela remoção de obstáculos e não o 
fornecimento, por parte do Estado, de bens particulares. 
Neste sentido, não há qualquer finalidade naquilo que 
Hayek denomina de “norma de conduta justa”34: a 
finalidade da norma é prover os agentes dos meios 
necessários para agir na sociedade. Para isso, tais normas 
devem ser abstratas, gerais e impessoais. 

 
No tocante à injustiça, essa só ocorre quando um 

agente individual (ou organizações criadas 
deliberadamente pelos agentes – sindicatos, o próprio 
Estados, etc.) interfere na vida ou na propriedade de outro 
agente sem o consentimento desse. Assim, a justiça tem a 
ver com a aplicação das normas de conduta justa que, para 
Hayek, são de caráter negativo e de alcance para todos os 
agentes. Além disso, “estritamente falando, só a conduta 
humana pode ser dita justa ou injusta. (...) Aplicar o termo 
‘justo’ a outras circunstâncias que não as ações humanas 
ou às normas que a governam é um erro de classificação” 
(HAYEK, 1985:36). 

 
A conclusão de Hayek é a seguinte: uma vez que 

só as ações humanas podem ser tachadas de justas ou 
injustas, o produto de uma ordem social não intencionada 
(a catalaxia) não pode estar sujeita a julgamentos morais. 
Isso se dá devido ao fato de Hayek destacar o fator da 
intencionalidade dos agentes como critério de uma ação 
moral. Em suma, as questões de justiça só fazem sentido 
quando dizem respeito a processos intencionais, e não no 
tocante ao resultado de forças impessoais como o 
mercado.35 
 

“(...) a reivindicação de ‘justiça social’ é 
dirigida não ao indivíduo, mas à 
sociedade. No entanto, a sociedade, no 
sentido estrito em que deve ser 
distinguida do aparelho governamental, 
não age com vistas a um propósito 
específico, e, assim, a reivindicação de 
‘justiça social’ converte-se numa 
reivindicação de que os membros da 
sociedade se organizem de modo a 
possibilitar a distribuição de cotas do 
produto da sociedade aos diferentes 
indivíduos ou grupos” (HAYEK, 1985:82). 

                                                 
33 “Num certo sentido, não deixa de ser verdade que esse sistema dá aos 
que já têm. Mas nisso reside seu mérito, não sua falha (..)” (HAYEK, 
1985:147). 
34 “Escolhemos a expressão ‘normas de conduta justa’ para designar as 
normas independentes de fins, que servem à formação de uma ordem 
espontânea (...)” (HAYEK, 1985:35). 
35 Ver VADELL, Javier Alberto. A Crítica Neoliberal à Idéia de Justiça 
Social: A Perspectiva de Hayek. mimeo, 2002. 

 
 Como conseqüência, vemos que, não obstante em 
sua obra Hayek abra espaço para possibilidade de uma 
renda mínima a ser garantida pelo Estado para que todos 
possam ter acesso a um mínimo de alimentação, vestuário 
e moradia,36 tal renda mínima é vista mais como uma 
espécie de caridade do que direito. Mais especificamente, 
quando trata acerca da “assistência aos desafortunados”, 
Hayek afirma que os membros da sociedade têm o direito 
de ajudá-los. Ou seja: os chamados direitos sociais deixam 
de ser um dever da sociedade e passam a ser uma questão 
de escolha, de preferências.  

 
Em resumo, podemos dizer que, na visão de 

Hayek, o mercado é um processo competitivo de 
descoberta (é interessante notarmos desde já que esta 
visão desenvolvida por Hayek é compartilhada por 
praticamente todas as correntes de pensamento 
neoliberais), no qual os inumeráveis indivíduos se movem 
e tomam suas decisões baseados em seus interesses 
próprios. O mercado é, assim, a combinação desses planos 
e atividades dos indivíduos, sejam produtores ou 
consumidores, sendo movido única e exclusivamente pela 
função empreendedora do indivíduo e pela concorrência 
existente no interior de uma complexa divisão social do 
trabalho. Neste sentido, a ordem do mercado não é 
resultado da razão em um sentido estrito ou de um 
planejamento prévio; pelo contrário, decorre simplesmente 
das atividades dos indivíduos. São essas atividades dos 
indivíduos dentro de um mercado livre que disseminam o 
conhecimento sobre quais bens estão disponíveis, quais 
estão escassos, preço, etc. Segundo Hayek, na ausência 
desta liberdade de iniciativa, essa gama de conhecimentos 
não estaria disponível para o uso dos indivíduos, o que o 
leva a concluir que uma sociedade livre – entenda-se aqui 
por livre uma sociedade sem planejamento e sem coerção 
estatal – utiliza de maneira mais eficaz o conhecimento, 
sendo, assim, uma sociedade mais eficiente, flexível, plural 
e criativa. Além disso, há a ênfase na subjetivação das 
responsabilidades por parte dos agentes: na teoria social 
hayekiana os indivíduos são subjetivamente responsáveis 
por não se adaptarem a um sistema que não admite falhas 
de funcionamento, ou pelo menos falhas que os indivíduos 
sejam capazes de conhecer (VADELL, 2002). 
 
22))  EEssccoollaa  ddee  CChhiiccaaggoo  
 

Em segundo lugar, podemos destacar a Escola de 
Chicago, liderada principalmente por Milton Friedman. De 
acordo com tal perspectiva, só há duas formas de 
coordenação das atividades econômicas: 1) pela direção 
centralizada usando a coerção, o que caracterizaria a 
técnica do Estados contemporâneos; 2) pela cooperação 
voluntária dos indivíduos, o que caracteriza a técnica do 
mercado. A ação política, para tal corrente, exige 
conformidade substancial. Já o mercado, por sua vez, 
permite uma grande diversidade. Neste sentido, o 
raciocínio é simples: quanto mais mercado, menor o 
número de questões para as quais será necessária a 

                                                 
36 No tocante à renda mínima, ver HAYEK, 1985 págs. 108 e 109. 
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concordância, maior a probabilidade de concordância e, 
assim, de se manter uma sociedade livre.  

 
Isso não significa que o Estado passe a ser 

desnecessário. Absolutamente. O governo é condição sine 
qua non para a determinação das “regras do jogo”, além 
de ser o árbitro que interpreta e coloca em prática tais 
regras. O papel do mercado, assim, é o de reduzir 
sensivelmente o número de questões a serem decididas 
pelos meios políticos, o que minimizaria a extensão de 
participação do governo no “jogo”. Neste sentido, seguindo 
bem de perto as funções estabelecidas por Adam Smith no 
século XVIII, Friedman diz que  
 

“Esses são os papéis básicos do governo 
numa sociedade livre: prover os meios 
para modificar as regras, regular as 
diferenças sobre seu significado e garantir 
o cumprimento das regras por aqueles 
que, de outra forma, não se submeteriam 
a elas. O papel do governo é fazer aquilo 
que o mercado não pode fazer por si 
só(...)” (FRIEDMAN apud MORAES, 
2001:94).37 

 
 Sendo um pouco mais preciso, Friedman indica 
aquelas que seriam as funções de seu “Estado mínimo”: 
 

“Um governo que mantenha a lei e a 
ordem; defina os direitos de propriedades; 
sirva de meio para a modificação dos 
direitos de propriedade e de outras regras 
do jogo econômico; julgue disputas sobre 
a interpretação das regras; reforce 
contratos; promova a competição; forneça 
uma estrutura monetária; envolva-se em 
atividades para evitar monopólio técnico e 
evite os efeitos laterais considerados como 
suficientemente importantes para justificar 
a intervenção do governo; suplemente a 
caridade privada e a família na proteção 
do irresponsável, quer se trate de um 
insano, quer de uma criança; um tal 
governo teria, evidentemente, importantes 
funções a desempenhar. O liberal 
consistente não é um anarquista” 
(FRIEDMAN apud MORAES, 2001:95). 

 
 Também relacionada à Escola de Chicago está a 
teoria da regulação, inspirada por Stigler. De acordo com 
essa perspectiva, na ausência de custos de transação, o 
próprio mercado, com uma distribuição adequada de 
direitos de propriedade, pode lidar com as imperfeições. 
Além disso, argumentam que a noção de imperfeições de 
mercado, incluindo bens públicos, não é clara. Também 
observam que, mesmo que o mercado falhasse em 
funcionar eficientemente, nada indica que o Estado faria 
melhor. Por fim, defendem que os bens públicos são 

                                                 
37 MORAES, Reginaldo. Neoliberalismo: de onde vem, para onde vai? 
São Paulo: Editora SENAC, 2001. 

produzidos não porque sejam benéficos para o público que 
os demanda, mas por serem lucrativos para os interesses 
privados que os fornecem. Em suma, a razão pela qual o 
Estado fornece bens públicos é a mesma pela qual faz 
qualquer outro tipo de bem; o auto-interesse privado de 
alguém.38 
  

Para tal teoria, o Estado é um tipo de “regulador”, 
que age auto-interessadamente, buscando maximizar apoio 
político. Tal maximização é feita normalmente por meio de 
transferência de rendas39 que, via de regra, geram 
ineficiências. A questão principal concernente às 
transferências de renda diz respeito não apenas ao fato de 
que alguém perde enquanto outro ganha, mas a de que a 
sociedade com um todo tem prejuízos líquidos: os ganhos 
auferidos pelos beneficiários serão sempre inferiores aos 
custos sofridos pelos perdedores (deadweight losses). 
  

Assim como todas as demais correntes de 
pensamento neoliberal, a Escola de Chicago, partindo da 
impessoalidade do mercado, vê a competição, no mundo 
econômico, em um sentido positivo, uma vez que, para 
eles, não há rivalidade pessoal no mercado competitivo. 

 
Por fim, cumpre destacarmos um aspecto curioso e 

interessante acerca desta Escola: o fato de que no final da 
década de 1950, ela estabeleceu uma série de acordos de 
cooperação com a Universidade Católica do Chile que se 
caracterizaram pelo fato de terem sido uma profícua 
operação de ideologização. É interessante notarmos que, 
mediante estes acordos, foram treinados aqueles 
economistas que viriam a ser, mais tarde, partícipes do 
governo Pinochet (1973-1989), governo este que se 
caracterizou, dentre outras coisas, por ter sido a primeira 
grande experiência neoliberal no mundo, antes mesmo do 
Governo Reagan (Estados Unidos) e do Governo Thatcher 
(Reino Unido). 
 
3) Escola de Virgínia ou ‘Public Choice’ 
 
 Por fim – at last but not at least – temos a Escola 
de Virgínia (Public Choice), capitaneada por James 
Buchanan e Gordon Tullock. Com suas origens remontando 
ao ano de 1957, essa Escola vem-se tornando uma 
importante referência intelectual para as reformas 
neoliberais. Em linhas gerais, o objetivo desta corrente 
neoliberal é o de estender, aplicar as premissas da 
microeconomia neoclássica ao comportamento político dos 
indivíduos. Ou seja, segundo a Public Choice, 
 

“(...)  os fenômenos macropolíticos teriam 
microfundamentos no comportamento 
individual. Deveríamos portanto descobrir 
o modo pelo qual interesses diferentes e 
conflitantes são reconciliados, ou 

                                                 
38 Ver PRZEWORSKI, Adam. Estado e Economia no Capitalismo. Rio de 
Janeiro: Ed. Relume-Dumará, 1995. 
39 “Em geral, qualquer ação governamental que faz com que o equilíbrio 
alcançado divirja do equilíbrio competitivo constitui uma transferência de 
renda” (PRZEWORSKY, 1995:28). 
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agregados, numa 'escolha coletiva'" 
(MORAES, 2001:45). 

 
 Assim, seus postulados básicos são: 
 
1. homem econômico, racional, que procura maximizar 

seus resultados a partir da alocação ótima de seus 
recursos escassos;40 

2. A escala de preferências e valores desse indivíduo é a 
sua "lógica da escolha"; 

3. As condições da chamada concorrência perfeita: 
indivíduos atomizados, informação razoavelmente 
distribuída e bens relativamente homogêneos, de 
modo que o sistema se aproxima de um modelo auto-
ajustado. 

 
 Destarte, o funcionamento da ordem de mercado é 
vislumbrado pela Public Choice como sendo um paradigma 
a ser seguido pelas demais instituições sociais. Neste 
sentido, o objetivo destes analistas é descobrir quais as 
regras constitucionais que, no plano das decisões coletivas 
(não-mercado), mais se assemelham da perfeição exibida 
por essa ordem (mercado). Isto é o que eles denominam 
de "Economia Constitucional", ou seja, uma nova teoria do 
contrato social, que propicie uma reconstrução da ordem 
social e política que reflita os postulados microeconômicos 
neoclássicos. Partindo de tal teoria econômica da 
constituição política, a conclusão dos autores da Public 
Choice é a seguinte: 
 

“Explícita y deliberadamente, defendimos 
los límites constitucionales sobre la 
votación mayoritária. En un sentido algo 
más fundamental, defendimos la 
existencia de restricciones constitucionales 
per se; justificamos los límites al ejercicio 
de la democracia mayoritaria” 
(BUCHANAN, 1980:209)41. 

 
 Assim, 
 

“(...) dado que las personas tenderán a 
maximizar su propia utilidad, las 
instituciones deben ser diseñadas de 
manera que el comportamiento individual 
promueva los intereses del grupo (...). El 
desafio que se nos plantea es el de 
construir, o reconstruir, un orden político 
que canalice el comportamiento egoísta de 
los participantes hacia el bien común de 
modo que se acerque lo más possible a lo 
que nos describió Adam Smith en relación 
al orden económico” (BUCHANAN, 
1980:217). 

 

                                                 
40 Segundo Dennis Mueller, "O postulado comportamental básico da 
Public Choice, tal como na economia, é que o homem é egoísta, racional e 
maximizador de utilidade" (MUELLER apud MORAES, 2001:48). 
41 BUCHANAN, James. De las preferencias privadas a uma filisofía del 
sector público. In: Revista Estudios Publicos. Santiago: Nº 1, 1980. 

Por fim, cumpre destacarmos um conceito que é de 
extrema relevância no pensamento da Escola de Virgínia 
(Public Choice), a saber, o conceito de rent-seeking. A idéia 
básica deriva da aplicação da teoria padrão de preços 
aplicada à política. Segundo a teoria de preços, os 
benefícios tendem a igualar-se pelo fluxo de investimentos 
entre os diversos projetos e possibilidades existentes. A 
existência ou surgimento de uma oportunidade com altos 
benefícios diferenciais atrairá os investimentos até que os 
retornos se igualem com os geralmente disponíveis na 
economia. Assim, quando a política cria oportunidades de 
renda, os investimentos serão atraídos para essas 
alternativas que pareçam favoráveis. Como a expansão do 
governo moderno oferece mais oportunidades para renda, 
devemos esperar que o comportamento maximizador de 
utilidade dos indivíduos os levará a gastar cada vez mais 
recursos com o intuito de assegurar para si as rendas 
oriundas do governo. Em suma, as rendas monopólicas 
gastas pelo governo e os recursos desperdiçados na 
tentativa de influenciar o fornecimento de tal renda por 
parte do governo acarreta em prejuízo para toda a 
sociedade – as já citadas deadweight losses. 

 
 
Sylvia Marques é mestranda em Relações Internacionais 
pela PUC-Rio. 
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TTeerrrroorr  tteemm  rroottiinnaa  eessttaattííssttiiccaa  

  

''No más terror''. O apelo na faixa estendida 
pelos espanhóis, depois do 11 de março, deve ser 
temporariamente atendido. É o que diz a história dos 
ataques desse tipo. Por outro lado, a contagem 
regressiva para mais uma ofensiva terrorista já 
começou e é urgente a pergunta sobre o que fazer 
para que ela não se repita. Um dilema 
precede a resposta e está na cabeça dos 
principais líderes mundiais. Não se pode 
negociar com quem mata inocentes, mas é 
possível resolver sem negociar? 

 
De mais de 10 mil casos catalogados 

de terrorismo no mundo de 1968 a 2001, só 
14 resultaram em mais de 100 mortos. 
Incluem-se entre os 14 os ataques contra a 
base americana em Beirute, em 1983, 
quando um caminhão-bomba matou 240 
pessoas. Uma resposta do grupo palestino 
Jihad Islâmica ao aval a Israel do então 
presidente americano, Ronald Regan, para a 
invasão do Líbano, chefiada pelo ministro da 
Defesa israelense na época: Ariel Sharon.  

 
Também está no rol das maiores 

ofensivas terroristas a derrubada do avião da 
PanAm em Lockerbie, na Escócia, que matou 
270 pessoas, em 1988. Atentado este que 
recai sobre os ombros da Líbia, cujo líder, 
Muammar Kadafi, assumiu recentemente o 
pagamento de indenizações aos parentes das 
vítimas.  

 
Excluindo os conflitos localizados, 

como, por exemplo, o de chechenos contra Moscou, 
ou a luta dos Tigres de Tamil contra a administração 
central do Sri Lanka, e também atos como o de 
Oklahoma, nos EUA, onde o americano supremacista 
Timothy McVeigh explodiu uma bomba, em 19 de 
abril de 1995, que matou 168 pessoas, os grandes 
ataques terroristas vêm acontecendo em média a 
cada 2,5 anos desde 1983. 

  
Os intervalos variam de um ano - como 

entre o 11 de setembro de 2001 e a bomba em Bali, 
em 2002 - a cinco anos. As bombas nas embaixadas 

dos EUA no Quênia e na Tanzânia, em 1998, com 250 
vítimas, foram respondidas pelo então presidente dos 
EUA, Bill Clinton, com bombardeios ao Sudão e ao 
Afeganistão. Elas ocorreram quatro anos depois da 
bomba em Mumbai (ex-Bombaim), Índia, em 1993, 
que, por sua vez, aconteceu cinco anos depois de 

Lockerbie.  
 
Os intervalos espaçados têm 

um sentido. Após um ataque desse 
tipo, o custo de exposição da 
organização terrorista é muito alto. 
Ao mesmo tempo em que a simples 
ameaça de um novo atentado já 
desperta o medo e a instabilidade 
social. Não só no lugar onde o ataque 
foi perpetrado, mas em qualquer 
local que se perceba como alvo. Os 
efeitos perduram e atravessam 
fronteiras.  

 
Se a dinâmica dos ataques 

se repete em Madri, dois anos depois 
de Bali, a situação pós 11/9 de 2001 
não é mais a mesma. Enquanto o 
terror internacional esteve longe do 
Ocidente e causava em torno de 100 
mortos a cada dois anos, nenhum 
líder arriscava declarar guerra contra 
o problema. À medida que os 
ataques atingem o coração do país 
mais poderoso do mundo, e eleva as 
vítimas a quase 3 mil, ou causa 
mortes em capitais importantes da 

Europa, a resposta necessariamente será diferente.  
 
O problema em Israel é um triste exemplo da 

dinâmica entre terror e política. Um atentado suicida 
contra israelenses deixa em média 15 a 20 mortos. Em 
junho de 2001, por exemplo, numa boate de Tel Aviv, 
22 pessoas morreram com a explosão de um militante 
do Hamas. Mesma organização que planejou o ataque 
que matou 15 pessoas em uma pizzaria de Jerusalém, 
em agosto do mesmo ano. Imagine qual seria a 
resposta de Israel a um atentado que causasse a 
morte de uma centena. Os dois lados sabem que se 
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isso ocorrer a resposta será diferente da que foi na 
época. Grupos terroristas também fazem cálculos de 
sobrevivência. Se atos suicidas podem não ser 
considerados racionais, as estruturas do terror 
sobrevivem da racionalidade.  

 
E a racionalidade, do lado de cá, diz que não 

se pode negociar com terroristas. Transformá-los em 
interlocutores ou mesmo atender demandas 
expressas com base no terror é gerar incentivos para 
que outros busquem o mesmo caminho para ter suas 
reivindicações resolvidas.  

 
De novo, o conflito palestino-israelense 

serve de parâmetro. Se é (e sempre foi) preciso 

resolver as demandas palestinas, tornar Yasser Arafat 
o interlocutor delas pode ter sido um erro. Arafat, por 
anos, como líder da Organização para a Libertação da 
Palestina, foi dirigente de um grupo terrorista. Hoje, o 
Hamas e a Jihad não fazem mais do que seguir a 
história de sucesso político dele entre os palestinos, 
com o aval dos Acordos de Oslo. Premiar terroristas é 
gerar incentivo ao terrorismo. Mas também não há 
garantias de que a solução estritamente militar 
funcione. 

 
 
Arthur Ituassu é professor de Relações 
Internacionais da PUC-Rio. 
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AA  lleeggaalliizzaaççããoo  ee  oo    
TTrriibbuunnaall  PPeennaall  IInntteerrnnaacciioonnaall  --  ppaarrttee  IIIIII  
O Tribunal Penal Internacional à luz de uma concepção mais 
sofisticada de delegação 
 
 
 

A concepção mais sofisticada de delegação 
utilizada nesta parte do ensaio é formulada por Keohane, 
Moravcsik e Slaughter42 em sua tipologia de resolução de 
conflitos. Estes autores, se concentrando na delegação, a 
subdividem em independência, acesso e 
embeddedness43.  

 
Independência se refere ao grau em 

que a adjudicação pode ser imparcial com 
respeito aos interesses concretos dos 
Estados. Acesso consiste no grau de 
facilidade encontrado por outras partes - que 
não os Estados – em influenciar a agenda do 
tribunal. Finalmente, embeddedness denota o 
grau em que a implementação das decisões 
pode ser feita sem que os governos tenham 
que realizar ações para isso.  

 
Níveis altos para independência, 

acesso e embeddednes dão lugar ao tipo ideal 
resolução de disputas transnacional, ao passo 
que baixos níveis para estas três dimensões 
constituem o tipo ideal de resolução de 
disputas interestatal. Os autores afirmam: 
“nosso principal argumento é que as 
diferenças legais formais entre as resoluções de disputas 
interestatal e transnacional têm implicações significantes 
para a política de resolução de disputas e, portanto, para 
os efeitos da legalização na política mundial”.44 

 
Este argumento, dentro da lógica 

institucionalista, tem como pedra de toque os efeitos que 
estas qualidades formais legais exercem no 
fortalecimento ou enfraquecimento de atores políticos 

                                                 
42 Legalized Dispute Resolution: Insterstate and Transnational, mesma 
edição da IO 
43 Embeddedness aqui corresponde ao grau de arraigamento ou incrustação 
de um dispositivo ou norma. 
44 Ibid., p.457 

não-estatais. No que se refere às diferenças entre as 
resoluções interestatal e transnacional, afirma-se que: 
“Comparada à resolução de disputas interestatal, a 
resolução de disputas transnacional tende a gerar mais 
litigância, jurisprudência mais autônoma em relação aos 
interesses nacionais, além de uma fonte adicional de 

pressão para a compliance45”.46    
 
Mais importante para o escopo 

deste trabalho é a assertiva segundo a qual 
“a resolução de disputas transnacional 
parece ter um caráter inerentemente mais 
expansivo; ela provê mais oportunidades 
para a afirmação e o estabelecimento de 
novas normas legais, por vezes de forma 
não-intencional”.47 

 
Adiante, passaremos à articulação 

do TPI em relação a cada uma destas 
novas dimensões: independência, acesso e 
embeddedness.  

 
A independência se reflete na 

forma como os membros de um tribunal 
internacional exercem poder sobre três 

subdimensões: seleção e tenure48, discrição legal e 
controle sobre recursos humanos e materiais. São estas 
subdimensões que indicarão o grau de autonomia de um 
tribunal internacional em relação aos interesses nacionais 
concretos. 

 

                                                 
45 Compliance é aqui entendida como a possibilidade de um determinado 
ente – O Estado – acatar  (fazer cumprir) uma norma ou regra. 
46 Ibid., p.458 
47 Ibid., p.459 
48 Tenure poderia ser definida, grosso modo, como a faculdade, ato, direito, 
maneira ou mandato de reter alguma coisa (in casu, uma titulação, status, 
vinculação empregatícia etc. dos juízes), o que gera proteção contra formas 
de dispensa sumária e/ou arbitrária. 
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Seleção e tenure constituem a subdimensão 
mais relevante; o espectro caminha de uma 
representação direta e irrestrita dos governos nacionais 
(Conselho de Segurança49) até formas mais autônomas 
para a seleção dos juízes. Outro aspecto importante em 
termos de seleção é o grau em que os magistrados são 
escolhidos entre apadrinhados políticos ou entre 
acadêmicos especializados; estes últimos tendem a se 
mostrar mais independentes. Além disso, já no campo da 
tenure, o magistrado pode depender do governo nacional 
para o prosseguimento de sua carreira após o mandato 
no tribunal; em um caso extremo, eles podem ser 
vítimas de retaliações posteriormente.50 A tenure é 
inversamente proporcional ao background partidário dos 
juízes e, evidentemente, o grau em que serão 
independentes no futuro influi na independência de suas 
ações no tribunal. 

 
De início, no que se refere ao TPI, é importante 

expor que os 18 juízes do tribunal são escolhidos por 
grupos de Estados. A escolha dos primeiros eleitos 
seguiu a seguinte disposição geográfica: sete foram 
eleitos pelo grupo denominado Oeste Europeu e Outros 
Estados, quatro pelo grupo de Estados da América Latina 
e do Caribe, três pelo grupo de estados da Ásia e um juiz 
foi eleito pelo grupo de Estados do Leste Europeu.  

 
Entretanto, estes magistrados não são 

representantes destes grupos de Estados, dispondo de 
autonomia em relação àqueles. Isso pode ser aferido 
pela impossibilidade de que estes grupos removam os 
magistrados do cargo. As hipóteses de retirada de um 
juiz do tribunal (art. 46) não se revestem de aspecto 
político, tendo caráter eminentemente ético.   

 
Com relação ao perfil dos juízes que comporão o 

TPI, eles foram escolhidos entre técnicos do direito 
criminal (advogados, juízes e promotores) ou acadêmicos 
especializados em áreas específicas do direito 
internacional. Os juízes foram escolhidos a partir de duas 
listas cujos termos eram os seguintes (art. 36, 3º 
parágrafo):  

  
1ª lista - Have established competence in 
criminal law and procedure, and the 
necessary relevant experience, whether as 
judge, prosecutor, advocate or in other 
similar capacity, in criminal proceedings; 
or  

2ª lista -  Have established competence in 
relevant areas of international law such as 
international humanitarian law and the law 
of human rights, and extensive experience 
in a professional legal capacity which is of 
relevance to the judicial work of the Court; 

                                                 
49 Os autores trabalham com uma concepção mais ampla de adjudicação, de 
forma a incluir, ao lado de tribunais como a Corte Européia de Justiça (CEJ) 
e a  Corte Internacional de Justiça (CIJ), outras instituições como o GATT, a 
OMC e o próprio Conselho de Segurança da ONU.    
50 Hipótese particularmente factível em países com governos autoritários. 

Decerto que este dispositivo legal não impede a 
concessão de margem discricionária para a eleição de 
apadrinhados políticos, principalmente no que se refere à 
primeira lista; entretanto, a grande diversidade entre os 
primeiros escolhidos torna difícil obter conclusões sobre 
se houve um privilégio de apadrinhados políticos ou de 
técnicos apartidários. Há tanto ex-ministros de justiça 
(juiz Hudson Phillips) quanto acadêmicos em tempo 
integral (juíza Akua Kuenyehia). 

 
Em termos de tenure, pode-se dizer que há uma 

tendência apontando na direção de altos níveis; muitos 
destes magistrados internacionais voltarão a reaver seus 
postos após seus mandatos, posto que as carreiras de 
que dispõem em seus países são vitalícias, como, via de 
regra, acontece com juízes, promotores e advogados 
domésticos, ou independentes, no caso de atividades 
acadêmicas.51 Com relação ao background partidário 
deve ser refeita a observação quanto à diversidade dos 
membros do TPI; entretanto, a maior parte dos juízes 
desempenhou atividades independentes antes do cargo. 

 
A abordagem feita, até este momento, da 

dimensão independência nos permite colocar o TPI em 
posição de paridade com a Corte Européia de Direitos 
Humanos e a Convenção Africana de Direitos Humanos e 
do Povo, observando um alto grau de independência.52 
As três instituições têm os seus membros eleitos por 
grupos de Estados, mas aqueles se mostram 
desvinculados destes uma vez empossados, e, de 
quebra, apresentam alto nível de tenure. Em resultado 
previsível, o Conselho de Segurança da ONU é o principal 
exemplo de instituição com baixo grau de independência. 

 
Com relação à discrição legal, segunda 

subdimensão da independência e que consiste na 
amplitude da margem de que os magistrados dispõem 
para interpretar os dispositivos legais, deve-se dizer que 
ela se apresenta em baixo grau com relação ao TPI. Tal 
se dá em virtude dos princípios característicos do direito 
criminal, que requerem uma interpretação estrita das 
normas.53  

 
A terceira subdimensão se refere à capacidade 

dos juízes em julgar os casos de forma rápida e efetiva 
e, ainda, de dispor de recursos financeiros que permitam 
esta rapidez e efetividade, além da difusão de 
informações sobre as atividades do tribunal. Neste 
quesito, é relevante destacar as fontes de financiamento 
do TPI; nos termos do artigo 115, os recursos serão 
provenientes dos Estados que aderiram ao tribunal e da 
ONU, neste último caso estando condicionados os 

                                                 
51 Uma ressalva deve ser feita: a vitaliciedade e a independência das 
instituições acadêmicas tendem a ser uma função do grau de democracia 
presente nos respectivos estados. Estados com governos autoritários podem 
revogar a vitaliciedade ou intimidar instituições acadêmicas. Entretanto, tais 
magistrados podem, ainda, prosseguir a sua carreira em entidades 
acadêmicas internacionais, bem como desempenhar cargos em outros 
tribunais ou instituições internacionais. 
52 Exemplos extraídos do artigo que serve de inspiração a esta seção. 
53 Ver seção anterior. 
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recursos à aprovação pela Assembléia Geral. Abre-se 
espaço ainda para as contribuições voluntárias (art.116); 
contudo, estas, via de regra, desempenham papel 
marginal em relação ao total dos custos. 

 
Passamos à análise da segunda dimensão do 

conceito sofisticado de delegação, o acesso. Este tem 
dois aspectos, um político e outro jurídico. O aspecto 
jurídico enfoca a amplitude de atores que têm 
personalidade jurídica para submeter uma demanda ao 
tribunal, enquanto que o aspecto político consiste na 
amplitude de atores que podem influir na agenda da 
instituição.  

 
O acesso é uma questão particularmente 

importante no caso de órgãos judiciais. Ao contrário do 
executivo e das legislaturas, um tribunal somente pode 
se manifestar se provocado: é o princípio da inércia da 
jurisdição. 

 
A questão do acesso chama a atenção para outra 

peculiaridade do direito criminal: seu caráter 
eminentemente público. Nestes termos, não há uma 
amplitude de acesso como observado em órgãos voltados 
para as áreas cível e comercial. Uma ação cível pode ser 
intentada por um particular sem maiores apresentações 
de indícios sobre a culpabilidade do réu; no caso das 
ações criminais, subsiste a necessidade de um mínimo de 
lastro probatório que justifique a ação.54  

 
No caso do TPI, as ações penais são públicas,55 o 

que significa dizer que elas devem ser levadas a cabo 
mediante iniciativa da Sociedade Internacional, pois ela é 
a agredida quando há um crime que ameace a segurança 
internacional. Isso se dá através do promotor, que 
representa a Sociedade Internacional e apresenta 
denúncias contra eventuais criminosos.  

 
Estando a iniciativa restrita ao promotor, o 

acesso de outras partes ao TPI deve ser aferido com 
base no acesso destas partes ao próprio promotor; 
apesar de o art. 42, parágrafo 1º, do Estatuto de Roma 
obrigar o promotor a analisar todas as informações sobre 
eventuais crimes que foram cometidos, esta é uma 
relação complexa e dependente da personalidade do 
promotor.56 

 
Embeddedness se refere ao grau em que as 

decisões dos tribunais dependem dos Estados para 
serem aplicadas; tal se dá em virtude da falta de 

                                                 
54 Este mínimo de lastro probatório se denomina justa causa e visa impedir 
que pessoas sejam levadas a julgamento criminal sem motivo pertinente: 
uma simples acusação penal já importa em prejuízos para o réu, o que 
justifica esta cautela no momento de se intentar a ação.  
55 Alguns ordenamentos jurídicos permitem ações penais privadas, 
considerando que certos crimes afetam de tal maneira a intimidade de um 
indivíduo que este deve levar a cabo a ação; ainda assim, subsiste a 
necessidade se de apresentar a justa causa. 
56 Que ainda não foi escolhido em virtude das altíssimas qualificações 
exigidas para o cargo e por falta de acordo entre os estados que aderiram ao 
TPI. 

condições dos tribunais para implementar as decisões 
sem o auxílio dos Estados nacionais em virtude da falta 
de uma entidade que detenha o monopólio da violência 
em âmbito externo.  

 
Dessa forma, sendo as autoridades 

internacionais desprovidas de um aparato institucional 
que a permita executar suas decisões de forma 
autônoma, torna-se necessário recorrer às instituições 
estatais. No direito internacional, esta situação recebe a 
nomenclatura de princípio do desmembramento 
funcional. 

 
O espectro varia de uma posição onde os 

Estados exercem forte controle sobre a implementação 
das decisões, como no GATT, por exemplo, que 
demandava a anuência da unanimidade dos Estados para 
a implementação de uma decisão,57 até o ponto em que 
o controle dos governos sobre a implementação é fraco. 

 
Com relação ao TPI, os Estados que o compõem 

não terão qualquer poder de restrição em relação à 
decisão tomada pelos juízes, o que refuta a possibilidade 
de controle estatal sobre a execução das penas. Por 
outro lado, a aplicação das sentenças condenatórias 
ficaria a cargo dos States of enforcement, já que o TPI 
não dispõe de um sistema prisional internacional.  

 
Ainda assim, os governos não devem exercer 

qualquer controle sobre a aplicação da pena em si; 
qualquer medida neste sentido tenderá a ter como 
resposta o translado do criminoso internacional para que 
a custódia se dê em outro Estado (art. 104), já que o TPI 
se reserva o direito de transferir o criminoso para outro 
Estado a qualquer momento.58 

 
Contudo, uma ressalva deve ser feita: com 

relação às obrigações gerais dos estados em virtude das 
decisões do tribunal (extraditar um eventual criminoso, 
por exemplo), é necessário que haja uma harmonia entre 
o TPI e os ordenamentos jurídicos internos dos Estados 
para que as decisões do tribunal sejam mais eficazes. 

 
A perspectiva liberal dos autores da legalização 

permite que eles observem este dado; o enfoque nas 
instituições domésticas autoriza uma análise das 
situações em que eles refutam ou aderem a uma norma 
internacional. Como os autores sugerem logo na 
introdução à edição especial da International 
Organization sobre a legalização: 

 
“Finally, liberal theory suggests that the 
primary site for the enforcement of 
international law is ultimtely domestic. 
International legal norms are most 
effectively enforced when they are 
embedded in autonomous domestic  rule of 

                                                 
57 O que na prática conferia poder de veto ex post a todos os membros do 
Acordo, inclusive aquele prejudicado pela decisão. 
58 Nos termos do artigo 104, páragrafo 1º: “The Court may, at any time, 
decide to transfer a sentenced person to a prison of another State.” 
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law legal systems throgh legal 
incorporation, judicial acceptance, or 
acceptance by lawyers and litigants. The 
more important incentives for compliance 
are ultimately domestic.”59 

 
No caso do Brasil em relação ao TPI, por 

exemplo, existe a peculiaridade de a Constituição Federal 
de 1988 proibir a extradição de nacionais. Em caso de 
um requerimento para o envio de um nacional brasileiro 
para julgamento pelo TPI, é esperada uma chuva de 
ações contestando a constitucionalidade do ato. 

  
Neste caso, a implementação da decisão do TPI 

dependerá de decisão do Supremo Tribunal Federal 
declarando a constitucionalidade da decisão. Um órgão 
interno distinto do Poder Executivo será, em última 
instância, o responsável pela compliance.  

 
Sob um ponto de vista mais amplo, outros atores 

também influenciam esta decisão, como no caso de 
juristas influentes que emitem parecer a respeito do caso 
e, em última instância, os propositores de uma eventual 
ação direta de inconstitucionalidade ou de uma ação 
declaratória de constitucionalidade, cujos argumentos 
podem sensibilizar a mais alta Corte judiciária do país de 
alguma forma. 

 
Pelo exposto, algumas considerações a respeito 

da embeddedness somente poderão adquirir ares 
conclusivos a partir a incorporação das normas pelos 
ordenamentos jurídicos internos e pela harmonia entre 
as instituições domésticas e o TPI; isto somente poderá 
ser aferido a partir do início das operações do tribunal.  

 
Portanto, lidamos com três resultados: a 

independência do TPI é alta, a questão do acesso não 
pode ser aferida em termos conclusivos devido ao 
caráter público das ações criminais e, finalmente, a 
embeddedness tem uma tendência a se mostrar elevada 
em virtude da ausência de constrangimentos externos à 
aplicação das decisões do tribunal; por outro lado, 
somente o início das operações do TPI nos dirá se os 
ordenamentos jurídicos domésticos irão incorporar em 
seu sistema legal as normas necessárias para a efetiva 
aplicação das decisões do tribunal. 

 
Dadas as dificuldades em enquadrar o TPI nas 

dimensões do acesso e da embeddedness, em virtude, 
respectivamente, das peculiaridades do direito criminal e 
do não-funcionamento do tribunal, torna-se difícil 
encaixar o TPI na tipologia proposta pelos autores, que 
consiste na separação entre modos interestatais e 
transnacionais de solução de conflitos. É possível 
mencionar, entretanto, que o alto grau de independência 
dos juízes e a impossibilidade de os Estados impedirem a 
aplicação das decisões introduzem um viés na direção do 
modo transnacional de resolução de disputas. 
 
Conclusão 

                                                 
59 Introdução, p. 393. 

 
O Tribunal Penal Internacional e a legalização 

são duas faces da mesma moeda a partir do momento 
em que a proliferação de tribunais internacionais é uma 
decorrência do tipo de institucionalização característico 
da legalização. 

 
Com relação às três dimensões da legalização, o 

TPI apresenta os seguintes resultados: obrigação – alto, 
precisão – alto e delegação – alto/moderado. O nível alto 
para a obrigação é resultado das obrigações contidas no 
Estatuto de Roma e de suposições lógicas.60 O nível alto 
para a precisão é resultado da articulação do Estatuto de 
Roma a princípios de direito criminal (precisão relativa às 
obrigações dos indivíduos) e de suposições lógicas61 
(precisão relativa às obrigações estatais). O nível alto 
acompanhado do termo moderado para a delegação nos 
faz discordar da exposição dos articulistas da 
legalização.62 Consideramos que o caráter complementar 
da jurisdição do TPI, podendo ter a sua jurisdição 
desviada a qualquer momento pelos Estados, é uma 
razão suficiente para relativizar o alto nível de delegação 
concedido ao tribunal.  

 
Utilizando um conceito mais amplo de 

delegação,63 analisamos o TPI com base em três novas 
dimensões: independência, acesso e embeddedness. O 
nível de independência é alto em virtude da autonomia 
dos juízes em relação aos grupos de Estados que os 
elegeram, além da alta tenure de que eles dispõem. O 
nível de acesso tem a sua mensuração prejudicada pelo 
fato de o caráter público do direito criminal concentrar as 
iniciativas no promotor do tribunal, dependendo o acesso 
externo de uma complexa relação atores-promotor. O 
nível de embeddedness também é prejudicado; devido 
ao fato de o TPI ainda não se encontrar em operação, 
não é possível analisar as suas relações com as 
jurisdições domésticas. Entretanto, esta dimensão 
caminha para um alto grau em virtude da impossibilidade 
de os Estados impedirem a consecução de uma decisão 
do TPI. Este dado somado ao alto grau de independência 
dos juízes do tribunal faz com que este apresente uma 
tendência na direção do modo transnacional de resolução 
de disputas; contudo, as dificuldade para medir acesso e 
embeddedness impedem conclusões definitivas. 
 
 
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). 

                                                 
60 Que se destinam a cobrir o vácuo correspondente ao fato de o TPI ainda 
não estar em operação. 
61 Idem à nota anterior. 
62 Especificamente de Abbott, keohane, Moravcsik, Slaughter e Snidal. Ver 
The Concept of Legalization, p.406 da edição especial sobre legalização. 
63 Ver Keohane, Moravcsik e Slaughter, Legalized Dispute Resolution: 
Insterstate and Transnational, mesma edição da IO. 
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AArrggeennttiinnaa  aalléémm  ddaass  ggeenneerraalliizzaaççõõeess  

  
  

A comparação entre as trajetórias políticas de 
Brasil e Argentina ao longo do século XX tornou-se 
freqüente entre a grande imprensa e parte do meio 
acadêmico. A Bacia do Prata constitui o main-stage da 
política externa brasileira em relação à América Latina, 
e a Argentina, sem dúvida, ocupa, nesse 
quadro, lugar destacado. Seja pela rivalidade 
geopolítica em história não pouco recente, 
seja pelo projeto comum de integração 
consubstanciado no Mercosul, a Argentina é 
hoje peça-chave no traço fundamental de 
nossa política externa. O paralelismo a que 
nos referimos cai amiúde em análises 
superficiais, inconsistentes, que só 
contribuem para distorcer a verdadeira 
imagem do país vizinho, ou, mesmo, do 
próprio Brasil. A identidade Perón-Vargas é, 
talvez, o baluarte dessas generalizações. 
Porém, o que se tornou óbvio ululante em 
publicações recentes, especializadas ou não, 
é o estabelecimento de uma identidade entre 
os regimes autoritários instaurados a partir 
da década de sessenta e a posterior 
redemocratização nos anos oitenta. 
 

Os vinte anos do expediente que 
instaurou o regime de exceção no Brasil, em 
1964 - para muitos golpe, para outros 
revolução - ensejam uma análise mais 
profunda do acontecido, tanto no Brasil como 
no país vizinho. Se bem há pontos em 
comum, próprios ao contexto latino-
americano vivido àquela época, é 
imprescindível salientarmos as grandes diferenças que 
subsistiram em ambas as experiências. Não diríamos 
apenas diferenças. São caminhos, rumos, radicalmente 
opostos, que levaram uma nação à condição de 
potência emergente e a outra à humilhação e à 
barbárie.  
 

As maiores coincidências ficarão por conta do 
desastroso período neo-republicano de 

redemocratização levado a cabo por ambos, como que 
numa opereta de harmonia quase perfeita. Digamos 
que seja uma espécie de cantar uníssono em que 
predomina a cacofonia. Afora os avanços significativos, 
até louváveis, no relacionamento bilateral - dos quais o 

Mercosul é a menina dos olhos -, o 
quadro sócio-econômico argentino-
brasileiro deteriorou-se 
profundamente ao longo dos anos 
oitenta e noventa. Nesse espetáculo 
de bizarrias, em que não faltaram 
manobras radicais e sedutores 
passes de mágica, o espectador 
argentino foi quem curiosamente 
menos se surpreendeu, trás o 
cenário horrendo que o cerceara 
anos a fio. Com as esperanças 
renovadas, há exatos vinte anos do 
Comício das Diretas, o povo 
brasileiro assistiu, por seu turno, a 
frustrações de toda sorte, que hoje 
se traduzem, em parte, pela 
desesperança e pela violência. 
 

Será sempre válido, 
portanto, qualquer intento que 
priorize a desmistificação de meias-
verdades, sobretudo aquelas que 
tocam a realidade de país tão 
próximo e, ao mesmo tempo, tão 
importante para a inserção brasileira 
no mundo contemporâneo.  
 

Ora, são muitas as generalizações a 
empobrecer o debate acerca da política interna da 
Argentina e das relações desta com o Brasil. Aliás, 
esses verdadeiros clichês não se circunscrevem apenas 
às avaliações ao país vizinho, senão que à própria 
análise do Brasil, contaminada pela ideologia e paixão 
de jornalistas, muitas vezes, despreparados e 
desamparados de argumentos contundentes.  
 

JULIANO ALVES PINTO 
            convidado 

“o contraste é 
marcante se 

compararmos os 
vinte anos que se 
sucederam ao fim 

do período 
autoritário, 

marcados por 
crescente 
corrupção, 

momentos graves 
de instabilidade 

política, 
hiperinflação e 

estagnação 
econômica, com os 

vinte anos de 
pleno emprego e 
crescimento ao 

longo do regime.” 

BELO HORIZONTE 
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Embora sejam abundantes os artigos em 
revistas especializadas, impressiona a falta de obras 
em língua portuguesa sobre os aspectos 
historiográficos do país platino, sobretudo ao longo do 
século XX. São raras as bibliotecas brasileiras que 
possuem acervo satisfatório acerca da evolução política 
argentina, especialmente a partir da instauração do 
Estado peronista após a Segunda Guerra Mundial. O 
recurso à comparação com a realidade brasileira, a 
garimpar coincidências entre ambas as trajetórias, é o 
único que cabe ao jornalista ou ao acadêmico incauto. 
Donde, se por um lado, romantiza-se o papel de Eva 
Perón, por outro, supervaloriza-se o desempenho do 
general Juan Domingo Perón ao compará-lo, 
superficialmente, com Getúlio Vargas. Apesar das 
similitudes de carisma, do personalismo e da forte 
presença sindical no núcleo governista, os projetos de 
Perón e Vargas pouco coincidem. Possuem objetivos 
claramente distintos, em que pese fazerem parte do 
abrangente fenômeno populista latino-americano. Um 
promoveria o assistencialismo gratuito, o bem-estar 
efêmero e o desmantelamento, em longo prazo, da 
incipiente indústria nacional. O outro marcaria o fim de 
um modelo desgastado, baseado na agroexportação, e 
levaria a cabo a primeira fase de modernização de um 
país rumo à industrialização. As comparações, no meio 
jornalístico, já chegaram ao absurdo de afirmar que o 
governo peronista - instaurado após a Segunda Grande 
Guerra – negara-se a enfrentar as potências do eixo 
por simpatia de Perón com o Nazismo. O autoritarismo 
estadonovista, surgido num contexto particularmente 
adverso ao liberalismo e à democracia - típico do 
momentum prévio ao início do conflito – será bem 
diferente do peronismo, que foi uma espécie de 
novidade anacrônica, na contramão do ímpeto 
democrático do pós-guerra.  
 

São freqüentes não somente as alusões a 
Perón e Vargas, mas também à identidade entre o 
Plano Austral e o Plano Cruzado, ou entre o Plano 
Cavallo e o Plano Real. Muitas delas são válidas, uma 
vez que o conteúdo de um plano econômico pode 
perfeitamente conter praticamente as mesmas 
diretrizes e fórmulas. A análise por paralelos carecerá 
de fundamento, entretanto, se reduzimo-la ao mero 
levantamento de coincidências. É exercício curioso, 
pitoresco, mas despido de rigor científico e, mormente, 
alijado da verdade histórica. As semelhanças que 
realmente existem serão aquelas comuns ao contexto 
latino-americano. Inserido no sistema mundial, o 
universo que engloba ambos os países tem, como 
principal característica, a onipresença dos Estados 
Unidos - seja como promotor dos ideais democráticos, 
seja como defensor de seus interesses imediatos - 
muitas vezes, a valer-se de meios pouco diplomáticos. 
 

O caso que nos toca, especialmente, é o 
paralelo entre os regimes autoritários instaurados a 
partir de meados da década de sessenta em ambas as 
nações.  
 

A primeira generalização em tela é a de 
afirmar que tanto a Argentina como o Brasil 
enfrentaram ditaduras violentas e que somente após 
os encontros presidenciais já em plena democracia, 
aconteceria o verdadeiro rapprochement entre as 
nações. Chama-se a atenção para o clima de alívio, o 
respiro de ares de liberdade que redundaria num novo 
espírito nas relações entre os países. Se bem é certo 
que na redemocratização elevaram-se as relações 
bilaterais a um nível de confiança inédito, não 
podemos dizer que ambos os países se reencontraram 
somente naquele momento, como se o Brasil também 
estivesse a sair de um pesadelo, da mesma maneira 
que a Argentina. Olvida-se que os dois grandes marcos 
dessa reaproximação se deram ao longo dos seis anos 
do governo de João Figueiredo. Em primeiro lugar, o 
entendimento acerca do contencioso geopolítico e 
energético que pairara sobre Itaipu deu-se no Acordo 
Tripartite entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, em 
1979.  Posteriormente, foi de fundamental importância 
a posição brasileira em relação à Guerra das Malvinas, 
em 1982, em que a chancelaria, sob o comando de 
Saraiva Guerreiro, tratou a questão com esmero, 
reconhecendo os direitos argentinos sobre as ilhas e 
repudiando, ao mesmo tempo, o uso da força. Este 
último fato, tão pouco debatido nos círculos 
acadêmicos brasileiros, foi aclamado com louvor pelos 
nossos vizinhos, a constituir prova cabal de que os 
ressentimentos mútuos faziam parte do passado. 
Quanto à gestão de Figueiredo-Guerreiro, Rubens 
Ricupero é enfático: 
 

“Caberá ao sexênio de Figueiredo e 
Guerreiro a remoção (...) da pedra que bloqueava 
o caminho de uma relação satisfatória com os 
vizinhos (...). [A]o lado da solução definitiva para 
o problema dos rios, o segundo ponto alto de sua 
administração ocorre também no sul: o 
gerenciamento com grande equilíbrio e perícia 
das pressões desencontradas que se exercem 
sobre o país durante a guerra das Malvinas (...)”. 
64 

 
Os contundentes esforços rumo à integração 

que seriam envidados já nos governos de Raúl Alfonsín 
e José Sarney originaram-se a partir das iniciativas da 
hábil diplomacia pertencente ao regime instaurado em 
1964. 
 

Nessa seara, eis que aparece a segunda 
grande generalização feita por boa parte da imprensa 
brasileira. Ignora-se olimpicamente que os caminhos 
implementados por ambos os países foram bem 
diversos, com resultados radicalmente opostos para 
cada uma das nações. A generalização em questão 
possui dois problemas graves. O primeiro por colocar o 
Regime Pós-64 na mesma categoria dos 
pronunciamentos latino-americanos, em que 

                                                 
64 RICUPERO, Rubens: Visões do Brasil: ensaios sobre a história e a 
inserção internacional do Brasil. Rio de Janeiro: Record, 1995, p. 344. 
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ascendiam juntas militares despreparadas, sedentas de 
poder e carentes de quaisquer escrúpulos. O segundo 
diz respeito à periodização da história recente da 
Argentina, isto é, o lapso que vai de 1966 a 1983. As 
imprecisões são freqüentes e poucos sabem que esse 
período, chamado pelo historiador argentino Carlos 
Alberto Floria de Argentina Violenta65, compreendeu 
duas ditaduras militares separadas por um interregno 
democrático. Tamanha é a complexidade que o 
envolve, uma vez que os dois governos ditatoriais 
seriam instaurados por motivos diversos e, 
principalmente, por militares de geração diferente.  
 

O primeiro, compreendido entre os anos de 
1966 a 1973, é conhecido como Revolução Argentina. 
Os motivos do golpe seguiam uma linha diferente do 
levante de 1964 e mais próxima à dos típicos 
pronunciamentos. A Argentina vivia uma relativa 
prosperidade econômica e respirava ares de liberdade 
pouco comuns em sua história. A própria política 
externa do governo de Arturo Illia, levada a cabo pelo 
hábil Zavala Ortiz, tinha traços de um pragmatismo 
equilibrado, de viés anticomunista - alinhado com os 
EUA em relação à questão cubana – sem abdicar da 
defesa do interesse nacional. O real motivo do golpe de 
1966 surge, portanto, da insatisfação dos militares 
sedentos de poder, aliada aos peronistas que, na 
ilegalidade, quedaram-se de fora do certame eleitoral 
de 1963. Na Argentina, nesse primeiro momento, o 
comunismo ainda não jogava um papel preponderante 
a ponto de os militares quererem derrubar um governo 
democraticamente eleito em prol da luta anti-
subversiva. A polarização, segundo Floria, ainda residia 
no embate entre peronistas e antiperonistas. Com 
efeito, a falta de legitimidade da Revolução Argentina 
iria inflar o ímpeto subversivo no país. O antagonismo 
entre os simpatizantes de Perón e seus opositores 
daria lugar à luta contra perigosos grupos paramilitares 
de esquerda de viés terrorista, quais sejam o Exército 
Revolucionário do Povo (ERP) – de orientação 
trotskista - e o grupo dos Montoneros – composto, em 
sua maioria, por membros da esquerda peronista e de 
militantes católicos de orientação fascista66. O fim da 
ditadura, em 1973, seria marcado pelo retorno do 
peronismo à legalidade e a vitória do Partido 
Justicialista67 por meio da figura de Héctor Cámpora. O 
general Perón, poucas semanas depois, retornado do 
exílio, forçaria a renúncia deste e venceria as eleições 
de setembro daquele ano. Sua mulher, María Estela 
Martínez de Perón, conhecida como Isabelita, seria vice 
na chapa Perón-Perón. A morte do general, em 1974, 
recrudesceria ainda mais a atuação dos grupos 
paramilitares, uma vez que Isabelita outorgaria ao 
impetuoso e inescrupuloso López Rega a condução dos 
destinos do país. Para combater o terrorismo 

                                                 
65 FLORIA, Carlos Alberto: Historia de los Argentinos. Buenos Aires: 
Larousse, 1992, p. 447. 
66 Id. Ibid, pp. 442-446.  
67 Nome dado por Perón ao partido que o apóia. É o partido peronista por 
excelência.  

paramilitar de esquerda, Rega criaria uma organização 
semelhante, mas de direita, também à margem da 
legalidade, denominada Triple-A (Ação Anticomunista 
Argentina). Os cenários caóticos de verdadeira guerra 
interna, agravados com a renúncia de Isabelita, 
tornariam a situação política interna insustentável.  
 

Os militares golpistas de 1976, à diferença 
daqueles de havia dez anos, resolveram acabar com a 
guerrilha de esquerda a qualquer custo. O período 
denominado Processo de Reorganização Nacional, que 
duraria até 1983, constitui a época mais violenta de 
toda a história recente argentina. Os militares 
encabeçados pelo general Jorge Rafael Videla lançaram 
mão do expediente do extermínio, para não falar 
genocídio, para extinguir qualquer manifestação de 
cunho marxista, ou, sequer, progressista. Instaurou-se 
verdadeiro terrorismo de Estado, com o assassinato de 
mais de trinta mil pessoas, ditas à época 
“desaparecidas”. O governo do Processo deixaria o país 
em 1983, com a humilhação da derrota na Guerra das 
Malvinas, o abandono da economia nacional, um saldo 
terrível de perdas humanas e uma população que, em 
pânico, clamava por justiça e liberdade. 
 

É, nesse sentido, injusto colocarmos o regime 
instaurado no Brasil, em 1964, na mesma categoria de 
ditaduras sanguinárias, como a que se estabelecera na 
Argentina. Mais impreciso ainda é dar os mesmos 
motivos, isto é, a luta anticomunista, ao golpe 
argentino de 1966. Aliás, é justo dizer que os 
acontecimentos de 1964 foram, na verdade, um 
contragolpe, uma vez que havia sérios indícios de que 
se articulava a instauração de uma república 
sindicalista, de viés autoritário e marxista, encabeçada 
pelo presidente Goulart e sustentada por militares de 
patentes inferiores. A ampla maioria da classe média 
brasileira às ruas fora para impedir que se levasse o 
país a um rumo parecido ao de Cuba. Exageros à 
parte, é deveras discutível se Jango realmente tinha 
tais intenções. Suas atitudes corroboraram, contudo, o 
temor de que haveria um autogolpe. Incauto e 
hesitante, Jango carecia do espírito de liderança e da 
habilidade política capazes de implementar as 
prometidas reformas de base à população, sem que 
para isso se comprometesse a legalidade. O ex-
ministro de educação de Goulart, Paulo de Tarso 
Santos, reconheceria, anos mais tarde, que Jango não 
se sentia à vontade com o cargo de presidente. Para 
Santos, Goulart vivia num enorme dilema em assumir-
se como reformista ou contemporizar com os setores 
conservadores para ganhar tempo e implementar as 
reformas a seu modo.68 Fatos como o pedido de estado 
de sítio, somado ao apoio no seio do governo a grupos 
com alto teor revolucionário – quais sejam os grupos 
dos onze de Leonel Brizola -, não deixaram outra 

                                                 
68 SANTOS, Paulo Tarso: 64 e outros anos. São Paulo: Cortez, 1984, pp. 
123-124. 
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alternativa aos militares, que, respaldados pela 
população, optaram por derrubar o presidente. 
 

É importante frisar que, enquanto do lado 
argentino não havia um projeto que priorizasse o 
desenvolvimento nacional, no Brasil houve, de fato, 
planejamento sério, implementado por qualificados 
tecnocratas que, apesar de algumas falhas, dotaram o 
país de importante infraestrutura, que viria a 
consolidar uma etapa do plano modernizador iniciado 
na década de 1930. Ao longo dos anos do Milagre, o 
país crescera a taxas superiores a 10% anuais. A 
diplomacia, que pouco a pouco se tornara tão 
independente como aquela no alvor dos anos sessenta, 
demonstrou que o que se perseguia era o interesse 
nacional e não somente mero alinhamento com os 
Estados Unidos. As divergências com os norte-
americanos passariam a ser quase que rotineiras. 
Apesar de abusos no tocante aos direitos humanos, de 
maneira alguma podemos compará-los com aqueles 
cometidos no país vizinho. É preciso, antes de tudo, 
entender o contexto vivido à época, para depois 
julgarmos com clareza a herança de duas décadas sob 
o comando dos militares no Brasil. Se tomássemos o 
rumo socialista, com o autoritarismo semelhante ao de 
Fidel Castro, as violações poderiam ser ainda mais 
escandalosas, e, mutatis mutandis, passaríamos a uma 
situação semelhante à da Argentina. 
 

 
À guisa de conclusão, vale ressaltar que o 

contraste é marcante se compararmos os vinte anos 
que se sucederam ao fim do período autoritário, 
marcados por crescente corrupção, momentos graves 
de instabilidade política, hiperinflação e estagnação 
econômica, com os vinte anos de pleno emprego e 
crescimento ao longo do regime. Mesmo com os efeitos 
da crise da dívida, a heterodoxia de equipes 
econômicas mal-preparadas lançou mão de canhestros 
planos econômicos, que, sem sucesso, iludiram o povo 
brasileiro por meio do congelamento artificial de preços 
no Plano Cruzado, assim como vilipendiaram-no 
através do confisco da poupança no Plano Collor. A 
descentralização promovida pela Constituição de 1988, 
por sua parte, só fez aumentar a desigualdade 
regional, agravada pela corrupção das oligarquias que, 
dispondo de maiores recursos, puderam enriquecer-se 

ainda mais. O Maranhão, particularmente, é caso mais 
que ilustrativo. 
 

Os argentinos, por meio do Plano Austral, 
tiveram destino semelhante, com o retorno imediato 
de índices de inflação de até três dígitos. Mesmo o 
sucesso inicial dos Planos Cavallo e Real não trouxe, 
nem a brasileiros e nem a argentinos, uma situação 
que promovesse, de maneira sustentada, crescimento 
e distribuição de renda. No lado argentino, inclusive, 
houve aumento dos índices de pobreza. A única grande 
diferença em relação aos argentinos, em meio às 
semelhanças com o Brasil da Nova República, é que 
não lhes restaram maiores surpresas após a 
hecatombe do Processo. O momento otimista e de 
efêmera prosperidade do primeiro governo de Carlos 
Saúl Menem deu lugar a uma massa de 
desempregados e a uma classe média empobrecida 
que, revoltada, sairia às ruas, provocando a renúncia 
de Fernando de la Rúa. Este, por sua vez, herdara 
grave situação econômica do governo anterior, mas 
carecera da habilidade necessária para contornar a 
maior crise econômica enfrentada pelos argentinos nos 
últimos anos.  
 

Enfim, trás o fracasso do receituário de 
Washington em ambas as nações, a vulnerabilidade 
externa e os altos níveis de desemprego agravaram, 
ainda mais, o quadro econômico de ambos países. A 
identidade dos processos de redemocratização não se 
tratou apenas de mera coincidência. O cenário instável 
do governo De la Rúa e sua renúncia, em dezembro de 
2001, deixam-nos, brasileiros, preocupados frente aos 
tropeços do atual governo.  
 

Ao cabo de vinte anos do início da tragicômica 
opereta protagonizada por Brasil e Argentina, sinos de 
bronze podem estar a anunciar seu desfecho infeliz.  
Batidos com a força de um povo cansado e desiludido, 
fazem eco a uma dúvida que nos causa verdadeira 
angústia: estaremos diante de mais uma triste 
coincidência? 

 
 

Juliano Alves Pinto é bacharel em Relações 
Internacionais pela PUC-MG. 
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AARRSS  
  
  

AASS  EEXXCCÊÊNNTTRRIICCAASS  RREELLAAÇÇÕÕEESS  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAAIISS......    

 
 
por Carlos Frederico Gama 
 
 

“A Excêntrica Família de Antonia”. Excêntrica, como um pouco de cada um 
de nós. E não somente de Antonia. O caráter da obra é universal, como se a 
epopéia da matriarca que a batiza fosse uma metáfora para a existência de cada 
um de nós. Especialmente uma metáfora para o universo feminino, mais acolhedor 
que o masculino, capaz de criar com naturalidade um “círculo de cuidado” e vínculos de afeição englobando as 
personalidades mais díspares e controversas, em relativa harmonia. Mas não gostaria de me ater simplesmente à 
descrição ou resumo da obra citada. 

  
    Após o desenrolar do filme, temos em nós despertado um impulso reflexivo. Após assistir de camarote ao 
desenrolar de tantas vidas gerações adentro, somos tentados a nos localizar no complexo mapa do mundo. Qual 
seria o rumo de nossa jornada? Haveria uma bússola? Haveria um final? Seríamos meros “navios no mar revolto”, 
tentando sobreviver e nos reconstruir a cada tragédia? Todos esses questionamentos não seriam o próprio 
“coração” da nossa existência, afinal? Porque afinal... 

 
   Antonia, seus familiares e amigos, todos eles, não buscavam um sentido para suas existências. Viviam.  
 
  Momentos houve nos quais alguns deles se questionaram acerca de escolhas alheias e próprias, especialmente 
as mulheres. Tragédias colocam nossas escolhas na berlinda... Mas, estoicamente, as personagens perseveraram 
nas suas escolhas. Os homens (retratados, de forma geral, como seres quase inanimados, autômatos insensíveis e 
impulsivos) na sua rudeza banal, hermética. As mulheres, heróicas na sua luta contra uma existência prosaica e 
prostradora, encontrando seus caminhos em meio aos destroços, reconstruindo-se na solidariedade mútua. 
Sobrevivendo.  
 
  Não notei na obra o que classificaria de “artesanato da personalidade”. As personagens “nascem prontas”, e 
se definem independentemente do relacionamento entre si. Parecem mesmo “tipos ideais”, embora de um caráter 
bizarro, surrealista. Acredito que seja fruto de um exercício autoral, que represente uma alegoria, um elemento de 
“Realismo Fantástico” na obra. Acho que uma análise mais “realista” da construção das personagens poderia ter 
contribuído para aprofundar o sentido da obra. No entanto, se levada a cabo, essa iniciativa poderia ter tornado a 
obra deveras mais extensa e conferir a esta ritmo mais reduzido. E, afinal, não é a ação o que mais importa. A 
obra é centrada no plano do discurso. As vidas das personagens tornam-se narrativas e mesmo “manifestos” de 
alguma espécie. Cada um defendendo seu estilo de vida, impondo-se frente aos demais. 

  
  Não há menção gratuita à “família” de Antonia no título da obra – ela se localiza certamente no plano do 
privado. Relações societais (incorrendo na interdependência entre as personagens e numa “criação contextual” da 
personalidade) são deixadas em segundo plano. Os vícios privados não convertem-se em virtudes públicas, sequer 
há esfera pública significante na obra. Os indivíduos (melhor dizendo, as mulheres) são e o são com relativa 
independência do mundo exterior e dos demais seres humanos. Creio que esse detalhe – não necessariamente um 
ponto de vista louvável – passe despercebido para muitos analistas. 

  
  Acredito que o “fio condutor” (argumento) do filme seja: a existência é um exercício de Estoicismo. Devemos 
perseverar nas nossas escolhas, ser o que somos, a despeito das adversidades. Não podemos conseguir tudo (as 

 
)  
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tragédias do filme dizem muito a respeito), mas se perseverarmos, conseguiremos o necessário. Reconstruindo 
nossa nau a cada novo naufrágio, manteremos seu espírito original, reforçado a cada momento. 

  
  Não concordo por completo com o argumento do filme, tal como a vislumbrei. Acredito que este esteja 
imbuída de uma certa “moral liberal-capitalista”, retomando a imagem do “self-made man” ianque com nova 
roupagem. Os indivíduos, no Liberalismo clássico, são o que são por si só, unindo –se aos demais havendo 
convergência de interesses (no caso do filme, pode-se fazer analogia com a rede de solidariedade feminina, em 
resposta à opressão masculina). Não havendo interferência externa (isto é, sendo independentes) os indivíduos 
levam suas vidas da melhor forma possível.    
 

Percebo resquícios dessa “utopia liberal” a cada tragédia do filme – sinto que as personagens percebem o 
mundo (os homens) como uma sucessão de interferências irracionais na sua vida particular, racional e ordenada. 
Não vejo qual papel o filme reservaria à sociedade com sua esfera pública, debate, diálogo, conflitos de interesses, 
mudanças, turbulência – tudo é resolvido, com o passar dos anos, como que seguindo as estações (“tempo da 
Natureza”), na esfera do privado, na qual localizamos o “locus” feminino na “vida real”.  
 
  Entendo que haja preocupação de denúncia por parte da autora, preocupada com a condição feminina na “vida 
real”, que conduz a nítida idealização feminina ao longo de toda a obra e certo desprezo aos homens. Não reputo 
que seja um elemento por demais problemático, nesse sentido. Minha crítica centra-se no âmbito da obra e na 
ambição da mesma. Não creio que tudo possa ser resolvido na esfera do “privus” nem creio que, uma vez 
querendo algo, conseguiremos alcançar esse algo a despeito de tudo o mais. O “otimismo liberal” tem limites e 
acredito que sejamos construídos em nossa interação com o mundo e com nossos “outros”. Temos limites, nossos 
e os que o mundo e a sociedade nos impõe. Até a Razão Pura de Immanual Kant tem seus limites. O “projeto 
iluminista” que permeia a obra, enfim, revela suas limitações e acaba por comprometer a pretensão de 
universalidade da mesma. O “lado escuro” da história – os homens – também merecem ser ouvidos e tomados 
com dignidade, a despeito de toda a brutalidade. E muita coisa, senão tudo, pode ser mudado. Tanto na esfera 
privada quanto (principalmente) na esfera pública, na qual Hannah Arendt localizava a essência do Humano – a 
Ação, criação. 

 
A sociedade internacional, que comunga instituições, valores e metas primárias, é – por que não dizer? – 

lastreada pelo mesmo tipo de embate dilemático. As noções de público e privado, entendidas como “domínio do 
Estado” e “domínio supra-Estado”, digladiam, em ondas de infravermelho. Qual concepção prevalece, afinal de 
contas? Difícil dizer. Tomar parte nesta charada seria aceitar – e consagrar – uma visão dicotômica dos fenômenos 
sociais. E, bem sabemos, dicotomias são por demais imperfeitas para lidar com a problemática das relações 
internacionais. Mas não reste dúvida quanto a um aspecto singular: as noções de estatismo e de cosmopolitismo, 
de “público” e “privado” na cena internacional, passam por câmbios profundos enquanto redigimos este ensaio. 
Essas excêntricas relações internacionais... 
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eeffeemméérriiddee  

  
  

OOss  1100  aannooss  ddaa  pprriimmeeiirraa  eelleeiiççããoo  
pprreessiiddeenncciiaall  mmuullttii--rraacciiaall    

ddaa  ÁÁffrriiccaa  ddoo  SSuull  
 

    por Guilherme Casarões 
 

1994.  
 

Em 26 de abril foi realizada, na África do Sul, a primeira eleição presidencial pluri-racial da história do país. 
Fergal Keane, correspondente da BBC naquele país, publicou suas impressões pessoais sobre o dia que representou o 
nascimento de uma nova África: 
 

“O mandato branco no continente africano chegou ao fim às sete horas da manhã de hoje, horário sul-
africano. [O fim] Não veio através de uma rebelião violenta. Não houve comemorações nem fanfarras, apenas 
os pés dos idosos e dos doentes em um movimento silencioso, à medida que as filas se formavam nas 
estações eleitorais ao redor do país. Muitos destes eleitores eram jovens quando o apartheid – com suas 
múltiplas crueldades e humilhações – foi introduzido. Eles eram os milhões, sem nome e sem voz, que foram 
banidos para terras empobrecidas e cujos líderes foram aprisionados e assassinados a serviço do sonho da 
pureza racial”.69 

 
Em 10 de maio, Nelson Mandela, primeiro presidente negro da história sul-africana, era eleito. Seu discurso 

emocionado de posse vislumbrava o fim da opressão: “Nunca, nunca mais ocorrerá que esta bela terra novamente 
sofrerá a experiência de opressão de um por outrem. Nunca deverá o sol se pôr em tão gloriosa conquista humana. 
Deixemos a liberdade reinar. Deus abençoe a África”. 

 

antecedentes.  
 

A República Sul-Africana tornou-se independente em 1961, após quase dois séculos de domínio britânico e 
mais de trezentos anos de contato com holandeses. Apesar de comporem a minoria da população, os descendentes 
brancos dos colonizadores europeus mantiveram-se no poder após a independência, em 1948, e prolongaram sua 
estada por meio de uma série de leis de apartheid70, que segregavam o país por critérios raciais. 
 

O sistema de apartheid foi tornando-se cada vez menos aceito pela comunidade internacional com o passar 
das décadas, conduzindo a África do Sul à sua paulatina exclusão, muitas vezes por vontade própria, da participação 
em foros multilaterais. Dois marcos notáveis desta tendência sul-africana são os anos de 1961, quando o país se 
retirou da Commonwealth Britânica, e 1974, com o encerramento da África do Sul na Assembléia-Geral da ONU. 
 

O início da década de 1990 foi marcado pela abertura da África do Sul. Frederik Willem de Klerk, durante seu 
mandato (1989-1994), foi responsável pela abolição do regime do apartheid ao promulgar uma Constituição (1993) 
que determinava sufrágio na base de “uma pessoa, um voto”. De Klerk foi além na abertura política, libertando o líder 
político Nelson Mandela, em 1990, e iniciando um diálogo com seu partido, a ANC, no mesmo ano. Quando das 

                                                 
69 Flashback: South Africa’s new dawn. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/348816.stm. 
70 A palavra apartheid tem sua origem na língua afrikaans, significando “separação”. Foi adotada em muitas línguas como signfificando qualquer sistema 
legalmente sancionado de segregação racial, como o que prevaleceu na África do Sul entre 1948 e 1990. A primeira utilização documentada do termo ocorreu 
em 1917, num discurso de Jan Smuts, então primeiro-ministro sul-africano. 
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eleições presidenciais, o último presidente da era do apartheid declarou que se sentia gratificado por ter colocado em 
operação seu plano de poder compartilhado. “Minha política era a de que o mandato do Partido Nacional deveria 
chegar ao fim e que deveríamos ter um governo de unidade nacional baseado no compartilhamento de poder”. 

 

desdobramentos. 
  

As eleições de abril de 1994 abriram um grande leque de novas perspectivas para a África do Sul, refletidas 
em um grande otimismo tanto no plano doméstico quanto no âmbito externo: o novo governo sul-africano era então 
“saudado em todo o mundo como a vitória da razão sobre a opressão”.71 
 

O país, antes considerado Estado-pária por suas práticas segregacionistas que nadavam contra a maré 
mundial, passou a ser cortejado pelos quatro cantos e prontamente estabeleceu uma linha ativa e inclusiva de política 
externa – em contraste com os anos de apartheid. Mandela, portanto, normalizou as relações internacionais do país, 
fazendo com que a nação sul-africana fosse readmitida na Assembléia-Geral das Nações Unidas e na Commonwealth 
Britânica. Além disso, o presidente recém-eleito conseguiu imediata admissão na Organização da Unidade Africana 
(OUA)72, na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC, Southern African Development Community) 
e retomou relações bilaterais com uma série de Estados.73 Tal sucessão de medidas foi essencial para a reinserção da 
África do Sul nos debates internacionais, por um lado, e pela tentativa de retorno sul-africano à posição de liderança 
regional. O rumo a um Estado plenamente democrático foi igualmente trilhado pela adoção de uma nova Constituição, 
em 1997, tida como uma das cartas mais progressistas em vigor e recebendo enorme reconhecimento internacional. 
 

Todos esses fatos constituem o lado positivo da ascensão de Mandela ao poder. Houve, no entanto, pontos 
negativos: os primeiros anos da “nação arco-íris”, conforme denominação do próprio governo sul-africano, foram 
marcados pela disseminação da violência política, refletida no aumento considerável de assaltos pessoais, depredação 
de táxis, seqüestros e crimes de colarinho branco.74 O controle do desemprego também coloca-se como desafio 
premente às autoridades da África do Sul. 
 

Em 1999, Thabo Mbeki é eleito presidente sob uma aura de continuidade das políticas satisfatórias adotadas 
pelo governo anterior, do qual o próprio Mbeki foi um dos principais nomes. No campo doméstico, perduram os 
problemas do imediato pós-apartheid, dentre os quais a alta criminalidade ainda se coloca como principal contratempo. 
Em termos de política externa, a África do Sul continua colhendo os frutos de sua postura “ativa e altiva”. Como ilustra 
o professor Pio Penna, agora adicionando um novo elemento que orienta o discurso sul-africano: o African 
Renaissance, ou renascimento africano, definido sinteticamente nas palavras de Penna como “o resgate dos valores 
humanos mais profundos, haja vista o grave quadro de exclusão social a que os povos africanos estão sendo 
submetidos. Trata-se, pois, de um desafio lançado à comunidade internacional para auxiliar as novas lideranças 
africanas a encontrarem um rumo para o continente”.75 O maior expoente de tal pensamento foi a Nova Parceria para 
o Desenvolvimento da África (NEPAD), lançada em 2002 conjuntamente com o estabelecimento da União Africana e 
fruto de ideais pregados por Mbeki76 e outros líderes africanos. 

                                                 
71 PENNA FILHO, Pio. “African Renaissance e a política externa sul-africana nos anos 1990”. s/d., p. 1. 
72 Em 2002, após uma série de reformas, a OUA transformou-se em União Africana (UA). 
73 O professor Pio Penna coloca que “[e]ntre o início das negociações para a transição, em 1990/1991 e até meados de 1995, a África do Sul estabeleceu 
relações diplomáticas com 163 países”. 
74 Dados de http://www.africadosulemb.org.br/. 
75 PENNA FILHO, p. 5. 
76 Para mais detalhes sobre o NEPAD, recomendo a leitura de DÖPCKE, Wolfgang. “Há Salvação para a África? Thabo Mbeki e seu New Partnership for 
African Development”. In: Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 45, 01/2002. 
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RREELLeeiittuurraass  
 
 

CCaaooss  ee  ggoovveerrnnaabbiilliiddaaddee  
 

  
AA  OOBBRRAA::    
 
ARRIGHI, Giovanni & SILVER, Beverly (orgs.) Caos e governabilidade no 
moderno sistema mundial. Rio de Janeiro: Editora Contraponto/Editora 
UFRJ, 2001. p.333. 
 
por Filipe Nasser 
 

Durante os mais de dez anos que se seguem à queda do muro de Berlim, os centros pensantes do mundo 
inteiro debruçaram-se para compreender o perfil do novo sistema internacional, tanto em suas características 
conformadoras quanto para situar o presente momento dentro de um processo histórico mais amplo. Pois que a 
presente obra, organizada por Giovanni Arrighi e Beverly Silver, surgiu como uma das tentativas de acalorar o 
debate acadêmico em Relações Internacionais, com o ambicioso propósito de “dissipar a névoa global que nos 
cerca, investigando a dinâmica das mudanças sistêmicas”. Tendo em vista as rápidas alterações que se 
processaram com o colapso da ordem bipolar, os organizadores e demais autores buscaram guiar-se de forma a 
compreender a  natureza dos fenômenos que ora se colocam e que se configuram muito mais pela incerteza do 
que pela estabilidade. É esta impressão, a de ansiedade interpretativa, devidamente pintada em tons 
estruturalistas-globalistas, que ecoa com a leitura da obra.  
 

Dentre seus objetivos, Caos e governabilidade ambiciona dissecar o papel e tamanho dos Estados 
nacionais na nova ordem internacional. Portanto, compreender os processos de “globalização” (ou de 
“transnacionalização”) adquire função precípua na iluminação do polêmico debate sobre a falência do modelo dos 
Estados nacionais soberanos. Estes últimos, ditos “dilacerados pelas forças da economia supranacional ou 
transnacional”, apesar de permanecerem como as estruturas jurídico-políticas mais consolidadas, têm recebido 
severas dúvidas sobre a atual e verdadeira extensão de seu poder de decisão soberano, tal como o era entendido 
westphalianamente. 
 

Nesse sentido, os autores têm em mente desmistificar algumas controvérsias que, com freqüência, são 
colocadas sobre as atuais conformações da realidade internacional:  
 

1) Pode haver uma mudança no equilíbrio de poder mundial. Isto é, um novo período de transição pode 
estar dando lugar para uma nova hegemonia nos padrões do moderno sistema de Estados;  
2) O novo equilíbrio de poder pode estar conformando-se agora entre grandes grupos empresariais. Os 
Estados nacionais podem estar sendo solapados em seu antigo prestígio e poder de decisão;  
3) Os grupos sociais subalternos podem estar “em meio a uma irrefreável corrida para o fundo do poço 
em suas condições de trabalho e de vida”, devido à alta competitividade dos mercados globais; e  
4) Pode haver uma mudança no equilíbrio entre as civilizações ocidentais e orientais, que pode dar fim a 
cinco séculos de inegável dominação ocidental.  

 
A elencação dessas 4 controvérsias, que são em algum grau resultados de observações inconclusivas, são 

os objetos de exames das páginas deste livro. A respeito de cada uma das controvérsias, é dito que:  
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1) Na “nova geografia do poder mundial”, o debate que se abre é acerca da emergência de um novo 
Estado capaz de exercer a hegemonia mundial. Não há consenso sobre os candidatos, mas são citados os 
próprios norte-americanos, a União Européia, a China e o Japão. O importante aqui é, segundo os autores, 
que “não há um inequívoco Estado forte na era posterior à Guerra Fria”;  
2) Ainda nessa linha, a ausência de um ator que demonstra indubitavelmente seu status de hegemonia 
“levou alguns analistas a afirmar que o poder de todas as nações estava em declínio”. A dicotomia que se 
põe a partir daí é “o poder dos Estados versus o poder do capital” como subseqüente a uma suposta 
inoperância dos Estados nacionais em afirmar-se como unidades econômicas. Os autores relembram que, 
a despeito do aumento dos fluxos comerciais e financeiros, do poder da haute finance e da abrangência de 
atuação das corporações transnacionais, “continua questionável se, sem o apoio das nações fortes, as 
altas finanças poderão cantar de galo como uma futura hegemonia de mercados globais”;  
3) Tem-se que a globalização e sua alta mobilidade de capitais alavancam a  competitividade entre os 
trabalhadores do mundo, promovendo “um declínio na capacidade de eles protegerem e promoverem seus 
interesses”. Arrighi e Silver ponderam que a trajetória histórica de conquistas trabalhistas pode, no 
entanto, ganhar continuidade para compensar as perdas provocadas pela tal alta competitividade dos 
mercados globais; e  
4) O proposto “choque de civilizações”, alavancado pela revolta do Ocidente com os cinco séculos de 
dominação e “permitido” pelo término da confrontação bipolar, surge “porque a dominação ocidental sobre 
a economia política do planeta fomenta o ressentimento”.  Com a emergência dos atores asiáticos a tese 
pode até ganhar fôlego, mas os autores alertam para a pouca concretude de tais previsões.  

 
Temos que a questão-cerne que pauta a análise histórica é se o atual período é próprio de uma transição 

hegemômica ou se ele dá lugar a um novo sistema de organização humana. Em outro nível de análise, se a “tal 
globalização” está imersa no que conhecemos pelo sistema internacional ou pode estar processando uma ordem 
baseada em sistemas de corporações transnacionais ou na “hegemonia do capital”, por exemplo. Pois como 
constatam os autores, a queda do muro de Berlim pode ter representado ao mesmo tempo o fim de 3 eras 
históricas: o fim a Guerra Fria, de uma perspectiva política mais recente; o término da prevalência e superioridade 
normativa (muito embora não necessariamente empírica) dos ideais liberais da Revolução Francesa, de uma 
perspectiva ideológica; e a falência do moderno sistema de Estados consagrado na Paz de Westphalia. Isto é, há a 
certeza que o momento em que vivemos é de mudança paradigmática, mas não há quanto à verdadeira extensão 
estrutural e sistêmica das mudanças ou sobre sua reversibilidade/irreversibilidade. Seria esta uma era 
“qualitativamente” nova na História? Esta é a pergunta que está nas entrelinhas de todo delineio do argumento de 
Caos e governabilidade. 
 

Cumpre resumir o marco teórico utilizado. Este é na verdade a contribuição acadêmica mais importante da 
obra e o que permite que os autores confiram um fio condutor a toda obra. Via de regra, o diálogo teórico é feito 
com o modelo globalista de Immanuel Wallerstein. Em verdade, Wallerstein serve de base para os autores, que 
buscam atualizar/modernizar/melhorar sua teoria, amparados em suas investigações históricas. O modelo de 
Arrighi e Silver propõe que as transições hegemônicas são processos de reorganização dos valores, padrões, 
modus operandi do sistema internacional - as chamadas mudanças sistêmicas. Esse modelo propõe, 
interpretativamente, um processo de ascensão e queda das hegemonias, quando após conflagrada a decadência 
de um hegemon, há uma nova reorganização sistêmica que alça uma nova nação à condição de hegemonia. Em 
linhas gerais, uma crise hegemônica se configura quando rivalidades interestatais, competição interempresarial, 
conflitos sociais e novas configurações de poder, causados pelo exaustão do modelo anterior, engendram o 
chamado caos sistêmico, em que a capacidade do hegemon em exercer influência e primar pela estabilidade do 
sistema internacional é abalada. Uma vez estabelecida a decadência da hegemonia antiga e consolidada a crise, há 
uma nova centralização das capacidades sistêmicas nas mãos de um novo ator apto a assumir tal papel. Esse novo 
ator encaminha a reorganização do sistema, sendo alçado até a condição de nova hegemonia. Uma vez 
estabelecida, os outros atores passam a receber sua influência e a imitar seus padrões. Logo, conflitos 
interestatais e competições interempresariais passam a desgastar a vigência do modelo, conduzindo a uma nova 
crise hegemônica e ao início de um novo ciclo. Os autores sintetizam a idéia da seguinte forma: momentos de 
transição hegemônica são caracterizados pela “reorganização do sistema mundial moderno sob o impacto da 
intensificação das rivalidades interestatais e concorrência interempresarial.” Cumpre lembrar que a proposição de 
um modelo cíclico não implica, contudo, que o processo não possa contemplar evoluções ou alterações estruturais 
no sistema de Estados. 
 

A partir daí, os quatro capítulos da obra (elaborados por autores diferentes) procuram vislumbrar quatro 
ângulos diferentes dessas transições hegemônicas e utilizam o marco teórico supracitado como guia para balizar, 
em primeira análise, os processos históricos de transição hegemônica e, em última análise, o processo de 
transição da hegemonia norte-americana. Em síntese, respectivamente, cada capítulo versa sobre: 1) o 
relacionamento entre poder geopolítico e as finanças internacionais; 2) a relação mutável entre os grupos privados 
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e os Estados; 3) os conflitos sociais entre as classes dominantes e dominadas e seu papel nas hegemonias; e 4) o 
equilíbrio intercivilizacional entre Oriente e Ocidente. 
 

O que Arrighi, Silver e seus colaboradores pretendem através da obra é, portanto, oferecer respostas para 
este sem-número de perguntas e controvérsias que permeiam o debate acadêmico sobre a dimensão internacional 
de diversos processos que se observam ou parecem ser observáveis em nossos tempos. Cumpre ressaltar que 
mesmo nas conclusões, os autores buscam não ser absolutamente categóricos, indicando apenas o que a 
experiência histórica iluminou com relação a períodos de mudança. Para operar essa análise conceitual do 
presente, buscam tecer analogias históricas entre os períodos de transição hegemônica como resultado do colapso 
do sistema anterior e ascensão de um novo ator capaz de ditar o estado de coisas de um novo momento. É, 
portanto, lançando luz sobre ângulos distintos dos ciclos hegemônicos que os autores pretendem observar a 
natureza de sua ascensão, queda e capacidade de alterar (cumulativa ou revolucionariamente) as próprias 
natureza e estrutura do sistema internacional. O corte histórico utilizado é o da comparação entre as transições 
consecutivas das hegemonias holandesa, britânica e norte-americana. Em especial, a compreensão da crise 
sistêmica da hegemonia norte-americana, este período que agora se conforma, serve para buscar padrões de 
comportamento sistêmico que indiquem o rumo em que seguem o sistema internacional e as modalidades de 
organização humana. 
 

Na Conclusão, observa-se a intenção dos autores em identificar padrões de repetição e evoluções através 
da história das transições hegemônicas e das transformações do moderno sistema de Estados, de modo a iluminar 
o entendimento das controvérsias do momento atual. A globalização do sistema mundial inseriu desafios ainda não 
observados na história da humanidade e coloca em dúvida a própria permanência da estrutura do sistema como a 
conhecemos. As conclusões de Arrighi e Silver indicam que os autores compartilham de uma leitura menos 
reacionária e revolucionária que muitos dos globalistas mais radicais. Ao contrário de prever o desfacelamento dos 
Estados nacionais e da falência do sistema moderno de Estados, os autores observam muito mais um turbulento 
período de transição hegemônica, que pode estar configurando-se pela decadência dos Estados Unidos e 
emergência da China como nova hegemonia. A globalização, apesar de um processo antigo, atinge um status sui 
generis que não necessariamente acometerá os Estados nacionais à destruição continuada. Isto é, a globalização 
pode ser mais uma faceta do sistema de Estados como conhecemos e não necessariamente seu algoz. 
 

Operando uma análise que busca fundir variantes políticas, econômicas e sociais, os autores formulam um 
diagnóstico fundamentado do cenário internacional, estando amparado tanto em um marco teórico quanto na 
observação histórica exposta. Muito embora não seja especificamente a formulação de uma aprofundada teoria em 
Relações Internacionais, a obra em questão tem bastante valor, especialmente no sentido de que refuta 
determinadas assunções assentadas no senso comum, evita previsões calamitosas de natureza muito mais 
próxima da futurologia do que da ciência e busca a todo tempo desmistificar as premissas duvidosas formuladas 
acerca da “tal globalização”. É um livro para ser lido com cautela. Mas para ser lido.   
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Teste  aqui  seus  conhecimentos ! 
 

1. Em artigo recentemente publicado, o 
construtivista Alexander Wendt afirma ser 
inevitável: 

 
a) A formação de uma “federação planetária” kantiana; 
b) O progressivo desaparecimento da OTAN, com a 

criação de uma força de defesa puramente européia; 
c) A ampliação do Conselho de Segurança da ONU, no 

prazo de 20 anos; 
d) O surgimento de um Estado Mundial, no prazo de 200 

anos; 
e) O fim dos conflitos interestatais, no longo prazo. 
 
2. Corpus Juris Civilis, do imperador bizantino 

Justianiano: 
 

a) Recuperou a noção de “soberania” existente na Roma 
Antiga; 

b) Atualizou as leis referentes aos estrangeiros que 
remontavam ao período do imperador Vespasiano; 

c) Compilou a obra de jurisconsultos romanos como 
Ulpiano, tornando-se referência jurídica para as 
idades Média e Moderna, além de incluir a jurisdição 
criada pelo próprio Justianiano; 

d) Atualizou as “Institutas”, código de Direito “Civil” 
romano; 

e) Continha apenas as chamadas “Novelas”, legislação 
bizantina criada por Justiniano com base na obra de 
jurisconsultos romanos. 

 
3.    Encontramos referências aos “mirmidões”: 
 
a) Na obra “Leviatã”, de Thomas Hobbes; 
b) Na obra “O Defensor da Paz”, de Marsílio de Pádua; 
c) Na obra “O Príncipe”, de Nicolau Maquiavel; 
d) Na obra “História da Guerra do Peloponeso”, de 

Tucídides; 
e) Na obra “A Mente do Homem Primitivo”, de Franz 

Boas. 
 

4. Segundo Robert Keohane e Joseph Nye Jr, o        
conceito de “globalização”: 

 
a) Corresponde à formação de redes transcontinentais 

de interdependência; 
b) É um dos conceitos-chave na Economia Política 

hodierna; 
c) Deriva do conceito de “globalismo”; 
d) Corresponde à universalização das instituições 

internacionais criadas no pós-Guerra Fria; 
e) Não se aplica à totalidade do globo terrestre. 

 
5. Na década de 1990, para qual dos seguintes 

estados o Brasil NÃO exportou armas leves? 
 
a) Arábia Saudita; 
b) Estados Unidos; 
c) Angola; 
d) Líbia; 
e) Afeganistão. 

 
 
 
 
 
 
6. “Para fazer a guerra faltam três coisas: dinheiro, 

dinheiro e dinheiro”. Esta frase foi proferida: 
 
a) Pelo ex-imperador francês Napoleão Bonaparte; 
b) Pelo ex-primeiro ministro britânico David Lloyd George; 
c) Pela ex-imperatriz russa Catarina, a Grande; 
d) Pelo líder soviético Nikita Kruschnev; 
e) Pelo ex-presidente norte-americano Jimmy Carter; 
 
7. Uma das marchas militares favoritas de Lênin: 
 
a) Foi utilizada como música de abertura dos Jogos Olímpicos 

de 1980, realizados em Moscou, no auge da “Segunda 
Guerra Fria”; 

b) Foi “sampleada” pelo grupo de rock U2, na abertura da 
canção “Daddy’s Gonna Pay For Your Crashed Car”; 

c) Foi tocada nos funerais do filósofo existencialista francês 
Jean-Paul Sartre; 

d) Foi transformada em sinfonia pelo maestro comunista 
brasileiro Francisco Mignone; 

e) Foi banida nos Estados Unidos por ordem do presidente 
Woodrow Wilson; 

 
8. "A liberdade política, enquanto não existir igualdade 

social e econômica, será uma mentira". Esta frase 
pertence: 

 
a) Ao líder indiano Mahatma Gandhi; 
b) Ao anarquista russo Mikhail Bakunin; 
c) À filósofa alemã Hannah Arendt; 
d) Ao líder guerrilheiro Ernesto “Che” Guevara; 
e) Ao ex-primeiro ministro britânico Winston Churchill. 
 
9. Dentre os candidatos ao Prêmio Nobel da Paz 2004, 

encontramos: 
 
a) Tony Blair, George W. Bush e Jacques Chirac; 
b) União Européia, Luiz Inácio Lula da Silva e Sérgio Vieira de 

Mello; 
c) Cruz Vermelha Internacional, Mohammad Khatami e 

dissidentes chineses; 
d) Ahmed Chalabi, Donald Rumsfeld e Ariel Sharon; 
e) Dissidentes chineses, União Européia e Sérgio Vieira de 

Mello; 
f) Sérgio Vieira de Mello, União Européia, dissidentes 

chineses e Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
10.  Quem foi o “Prior do Crato”? 

 
a) Confessor do Rei português Dom João VI, responsável pela 

remodelação do Rio de Janeiro na chegada da família real 
(1808); 

b) Nobre de origem visigoda, grande responsável pela vitória 
sobre os mouros na batalha de Ourique (1139); 

c) Cavaleiro lendário que teria encontrado o Santo Graal, de 
acordo com um dos ciclos de cavalaria mais famosos da 
literatura castelhana (Baixa Idade Média); 

d) Herdeiro do trono português morto pelas tropas de 
Napoleão comandadas por Junot (1808); 

e) Um dos postulantes ao trono português, vago com a morte 
do Rei Dom Sebastião na batalha de Alcácer-Quibir (1578). 

 

QQQuuuiiizzz!!!   por Carlos Frederico Gama 

Nota: a chave do Quiz encontra-se ao final da última página. 
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Tela acima: Bandeirinhas.  
Alfredo Volpi 

Chave do Quiz: 1-D; 2-C; 3-D; 4-C; 5-E; 
6-A; 7-B; 8-B; 9-A; 10-E.  

   


