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eeddiittoorriiaall  
UUmm  ccoonnttoo  ddee  cciinnccoo  cciiddaaddeess    
As autoridades transitórias das Nações Unidas e o imperativo 
da escolha pelo multilateralismo 
 

Quando o escritor inglês Charles Dickens 
retratou os humores da Revolução Francesa em Um 
conto de duas cidades, imortalizou as tonalidades de 
uma era por meio da observação de Londres e de Paris. 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, é 
lícito averiguar que as cenas urbanas de 
Phnom Penh, Kosovo, Díli, Kabul e Bagdá 
estão devidamente credenciadas a 
contar-nos parte da história das relações 
internacionais de nossos tempos.  

 

Em seqüência de dois editoriais, 
neste e em um próximo, procuraremos 
expor brevemente os últimos 
desdobramentos em Camboja, Kosovo, 
Timor Leste, Afeganistão e Iraque, 
ressaltando as virtudes do modelo de 
autoridades transitórias das Nações 
Unidas, particularmente aquela 
experiência do Timor Leste, 
demonstrando as razões do sucesso 
apenas relativo da operação no 
Afeganistão e do fracasso total da 
administração não-onusiana no Iraque, 
por fim, concluindo com os perigos que 
os atores internacionais enfrentam 
quando não submetem suas decisões ao 
crivo da comunidade internacional. Neste 
primeiro, apresentaremos as linhas-
mestras da empresa multilateral 
representada pelas autoridades 
transitórias da ONU e deitaremos a 
moldura conceitual, e por que não dizer 
moral?, da opção pelo multilateralismo; 
no próximo, demonstraremos o 
argumento empiricamente, narrando os 
desdobramentos nos cinco territórios enumerados e sua 
relação com a escolha do multilateralismo e do 
legalismo internacionais como modus operandi. 

Introdução: Díli em festa, Bagdá em vergonha  
 

Foi sobretudo com as experiências de autoridades 
transitórias em Camboja, Kosovo e mais visivelmente no 

Timor-Leste que as Nações Unidas 
fizeram seu modelo de operações de 
paz evoluir ao ápice de sua sofisticação 
conceitual. Pela via do multilateralismo 
e do Direito Internacional, a ONU 
logrou resgatar sociedades flageladas 
pelo conflito armado e conduzi-las à 
implementação de instituições 
democráticas e de estado de direito. 
Não é árduo observar que o modelo de 
autoridades transitórias pôs em marcha 
quiçá os empreendimentos 
multilaterais mais arrojados e 
vitoriosos já organizados.  

 

No Timor Leste, o objetivo 
político de apaziguar o conflito que se 
seguia e transferir o poder 
ineditamente para as mãos de 
lideranças timorenses eleitas 
democraticamente, ainda que não 
desprovido de intempéries, foi 
realizado com sucesso. Completos já 
dois aniversários da independência, a 
ONU e a comunidade internacional 
podem regozijar-se de que “os 
desdobramentos em solo timorense 
representam um exemplo vivo em que 
a Organização das Nações Unidas 
conseguiram articular esforços, via 
multilateralismo e Direito Internacional, 

de forma a retirar um país da situação de conflito armado 
e encaminhá-lo para seu exercício de autodeterminação, 
independência e soberania. No Timor Leste, as Nações 
Unidas não só se fizeram valer de seu aparato legal e 
ferramentas de emprego para contornar a erupção de 
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uma crise localizada, mas lograram, em nome da 
comunidade internacional, corrigir uma justiça histórica, 
fornecendo a condição de Estado a um povo que a 
clamava legitimamente”.1 

 

Do outro lado do espelho, Afeganistão e Iraque 
receberam outras modalidades de intervenção 
estrangeira. A operação no Afeganistão representou um 
movimento de drástica desverticalização do modelo de 
envolvimento da ONU na reconstrução de sociedades, 
mas ainda assim fez uso de seus atributos, lições 
colhidas em campo e, principalmente, de um mandato. 
Já a administração do Iraque, teleguiada de 
Washington, é uma das mais malfadadas experiências 
internacionais.  

 

No Iraque, na esteira de uma ocupação 
advertidamente ilegal, o que se pode averiguar é 
escalada de violência urbana, ausência de controle 
sobre lei e ordem, assassinatos indiscriminados de 
figuras-chave do Conselho Iraquiano, inexistência de 
mecanismos democráticos de decisões, desrespeito aos 
direitos humanos dos prisioneiros iraquianos, de um 
pacto político funcional que garanta o convívio das 
diferentes etnias, religiões e grupos políticos, verdadeira 
degradação moral dos iraquianos e desmoralização 
internacional dos ocupantes. O Iraque de 2004 é 
provavelmente um criadouro de terroristas mais 
prolífico que aquele de Saddam Houssein. Alguns 
analistas atribuirão o inferno mesopotâmico à confusão 
deixada para trás pelo ditador sanguinário; outros não 
hesitarão em afirmar que a falta de legitimidade da 
administração de Paul Bremer está na raiz do caos lá 
instalado e da fragilidade do edifício que se criou para 
transferir a assaltada soberania iraquiana de volta aos 
iraquianos.  

 

Que conclusão extrair da experiência maubere 
em contraste com o imbróglio iraquiano? O atentado 
terrorista que resultou no falecimento de Sérgio Vieira 
de Mello e de membros de sua equipe em Bagdá em 
agosto de 2003 fez emergir um perigoso dilema acerca 
da atividade multilateral e do envolvimento das Nações 
Unidas em conflitos armados ou em sociedades 
destroçadas pelo conflito. E a tendência observada é de 
interpretar-se o dilema pendendo para a retirada da 
ONU do epicentro dos conflitos, almejando pela 
proteção de seu personnel ou pelo esvaziamento de sua 
importância política. O engano aí contido é que 
justamente o contrário deveria suceder: a ONU deve ser 
fortalecida como instrumento de pacificação de 
sociedades transtornadas pelo conflito, uma vez que é 
“o” ator internacional que carrega consigo a 
legitimidade do multilateralismo para fazê-lo. Os 
timorenses que o digam. 
 
 
 
 

                                                 
1 NASSER, Filipe. A independência do Timor Leste: o papel da autoridade 
transitória das Nações Unidas. Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento 
de Relações Internacionais, Universidade de Brasília, 2003, p. 74. 

Operações de ‘post-conflict peace-building’, ‘State-
building’ e autoridades transitórias: um ‘backdrop’ 
conceitual e “o resgate das cinzas”  
 

As operações de paz surgiram no repertório de 
atuação da ONU como instrumento para auxiliar os 
entendimentos diplomáticos e a observância das 
resoluções aprovadas no âmbito do Conselho de 
Segurança. Inicialmente configuradas a partir de 
atribuições militares - patrulhando buffer-zones e 
breathing-spaces, monitorando acordos de cessar-fogo e 
apartando forças beligerantes -, passou a absorver 
atribuições mais abrangentes e ambiciosas, tais como 
proteção humanitária, fomento ao desenvolvimento local, 
observação de processos eleitorais, programas de 
erradicação de minas, defesa dos direitos humanos, 
construção de instituições democráticas, chegando, 
finalmente, a exercer funções governamentais. Este novo 
conjunto de atividades abraçado pelas Nações Unidas em 
seu trabalho de campo, a bibliografia especializada 
classificou como operações de paz de segunda geração. 
Aquelas operações que previram em seus mandatos 
tarefas ainda mais sofisticadas e de envolvimento mais 
profundo da organização, tal como a reconstrução das 
sociedades e governo sobre o território, convencionou-se 
chamar de post-conflict peace-building, State-building e, 
especificamente, no caso em que a ONU efetivamente 
governou, autoridades transitórias.2   
  

Pela ampla gama de funções exercidas em um 
território quando de uma autoridade transitória, é-nos 
lícito observar que se trata das atividades multilaterais 
mais complexas, arrojadas e, mormente, as que melhor 
combinam valores democráticos e humanitários já 
experimentadas pela comunidade internacional. Somente 
para listar algumas das tarefas acumuladas pela 
experiência de State-building, podemos citar a supervisão 
e/ou organização de toda sorte de consulta eleitoral, 
policiamento, manutenção da lei e ordem, reconstrução 
dos sistemas judiciais, determinação do ordenamento 
jurídico a servir de referencial para o sistema judicial a ser 
utilizado (applicable law), gestão de recursos e finanças 
públicas, coleta de impostos, garantia sobre a propriedade 
privada, provisão de serviços públicos à população, 
condução das políticas de relações exteriores e defesa, 
gestação de processos legislativos, instrução de 
administração pública para os habitantes locais, formação 
de aparatos policiais, fomento ao local capacity-building, 
dentre tantas outras incumbências mais ou menos visíveis 
que fazem toda a diferença quando da assistência a 
populações atormentadas pelos fantasmas da guerra.  
 

No histórico de autoridades transitórias, podemos 
observar formas bastante embrionárias de delegação de 
autoridade a um organismo internacional ainda nos dias 
da Liga das Nações, por exemplo, na administração da 
região de Saar, localizada nos lindes entre França e 

                                                 
2 Alguns autores preferem fazer referência ao tipo de missão das autoridades 
transitórias como operações de paz de terceira geração. Ver referências a essa 
discussão de tipologia em RATNER, Steve. The new UN peacekeeping. New 
York: St. Martin’s Press, 1996; FONTOURA, Paulo Roberto Tarrisse da. O Brasil 
e as operações de paz das Nações Unidas. Brasília: FUNAG, 1999; & 
CHESTERMAN, Simon. East Timor in transition: from conflict prevention to 
State-building. International Peace Academy, 2001. 
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Alemanha. Já a ONU iniciou sua experiência nas Índias 
Orientais - mais especificamente sobre a ilha de Irian 
Jaya/Papua Ocidental em 1962-3, por meio de um 
experimento assaz desastrado. Em nossos dias, o 
modelo foi resgatado na Namíbia, na Eslovênia Oriental, 
na Somália, na Bósnia-Herzegóvina, em Camboja, 
Kosovo, chegando ao seu ápice no Timor Leste, 
posteriormente utilizando uma forma mais rudimentar, 
mais tímida, menos especializada e bastante menos 
onusiana no Afeganistão.3 
 

Especialistas divergem quanto ao futuro da 
modalidade das autoridades transitórias. O Brahimi 
Report – relatório encomendado pelo Secretário-Geral 
Koffi Annan a especialistas em paz e segurança 
internacionais, que se transformou em livro de 
cabeceira de estudiosos – bota em dúvida a 
competência e futuro da organização na implementação 
da atividade: “there is no question about UN’s initiative 
to act as nation-builder, but its competence to fulfill its 
aim is definitely questionable”.4 O Dr. Simon 
Chesterman, ex-coordenador do Project on Transitional 
Administrations, da International Peace Academy, 
afirma que “the UN may never again be called upon to 
repeat operations comparable to Kosovo and East 
Timor, where it exercised sovereign power on a 
temporary basis. (...) Transitional administration will 
remain an exceptional activity, performed on an ad hoc 
basis in a climate of institutional and political 
uncertainty”.5 Outros, como quer fazer crer este 
editorial, acreditam que cabe preferencialmente às 
Nações Unidas (se possível em consonância e parceria 
com respectivas organizações regionais) o desafio de 
resgatar povos vitimados das cinzas.  
 

Que não se incorra no erro de acreditar que as 
missões de State-building e as autoridades transitórias 
não padeceram de falhas de planejamento, execução ou 
mesmo estruturais à sua lógica de funcionamento. 
Muito pelo contrário, preciosas lições foram colhidas em 
campo a custo altíssimo de vidas, recursos e 
oportunidades. Não raramente, a ONU fora percebida, 
até paradoxalmente, como uma instância autoritária 
centralizadora. Com efeito, a transferência de poder às 
autoridades locais, o estabelecimento da lei e da ordem, 
o comprometimento dos agentes internacionais na 
concretização de programas de reconstrução 
(esquecidos em função do progressivo apaziguamento 
das sociedades), a adequação de recursos e as 
expectativas em torno dos ideais democráticos são 
óbices, conjeturais ou estruturais, a ser paulatinamente 
superados; mas definitivamente não encerram a 
validade da modalidade. Mais importante é sublinhar 
que a organização não deve ser percebida como o 
grande faxineiro internacional, aquele ator que vem 
para limpar a bagunça dos outros, para legitimar um 
processo desencadeado sem sua anuência prévia. 

                                                 
3 Ver CHESTERMAN, Simon. Obra citada;  NASSER, Filipe. Obra citada. 
4 UNITED NATIONS. Brahimi Report. In 
http://www.un.org/peace/reports/peace_operations  
5 CHESTERMAN, Simon. You, the people. The United Nations, transitional 
admnistration, and State-building. Final Report. International Peace Academy, 
2003. p. 24-25 In 
http://www.ipacademy.org/PDF_Reports/YOU_THE_PEOPLE2.pdf  

Em suma do argumento, autoridades transitórias 
não devem ser implementadas a torto e a direito, 
porquanto dependam de condições específicas para seu 
funcionamento. Não obstante, constituem a experiência 
mais vitoriosa na recuperação de países destroçados pelo 
conflito armado e na sua condução à estabilidade 
institucional e ao seio da comunidade das nações.  
 

O imperativo categórico da escolha pelo 
multilateralismo  
 

A escolha pelo multilateralismo como padrão de 
conduta estatal seguramente não reproduz a realidade 
internacional como ela é, dado que o laboratório da 
história nos mostra tanto escolhas pela concertação 
multilateral  (o século do Concerto Europeu, por exemplo) 
quanto, quiçá ainda mais fartamente, pelo 
comportamento egoísta racional (grosso modo, Guerra 
Fria). Mas também a tomada de direção pelo 
multilateralismo não indica só como a vida internacional 
deve ser. Mais do que isso, aponta um caminho, que já 
vem sendo socialmente construído, sobretudo no 
arremate da Segunda Guerra Mundial, no qual a opinião 
pública mundial e atores sub-nacionais relevantes nos 
processos decisórios não aceitam políticas unilaterais 
sustentadas ao longo do tempo. Só o multilateralismo e o 
Direito Internacional carregam a legitimidade para que um 
ator desfrute de prestígio internacional contínuo; ou para 
que uma hegemonia se sustente. Do contrário, não só 
atores constituídos farão frente às arbirtrariedades e 
abusos de poder, como também organizações terroristas e 
demais agremiações ilegítimas. 
 

O trágico incidente que recaiu sobre o quartel-
general da ONU em Bagdá, bem como os eventos do 
calabouço de horrores de Abu-Ghraib, ao invés de 
demandarem a saída da ONU dos hotspots mais 
inflamados ou decretarem antecipadamente a falência da 
organização, só reforçam que os mandatos delegados às 
Nações Unidas devem ser robustos, claros e bem-
sustentados politicamente. Conflitos só podem ser 
sanados via multilateralismo e Direito Internacional; a 
história contemporânea não resguarda nenhum exemplo 
donde ações unilaterais ou partes beligerantes 
conseguiram chegar à paz sem o auxílio de organismos 
multilaterais. O saudoso Sérgio Vieira de Mello já nos 
ensina, profeticamente, a lição: “julgo que as Nações 
Unidas têm a responsabilidade de assumir a causa de 
estados fragilizados ou falidos. Se não essa Organização, 
quem mais poderia fazê-lo?” 6 
 

Cenas dos próximos capítulos... 
 

Em nosso próximo encontro, buscaremos isolar as 
experiências nos cincos territórios escolhidos para este 
exercício de política comparada. Um breve histórico dos 
conflitos que fizeram as sociedades sucumbir e do tipo de 
intervenção estrangeira que se seguiu será apresentado, 
facilitando a conclusão acerca do imperativo da escolha 
pelo multilateralismo e pela reoxigenação das Nações 
Unidas.  

                                                 
6 MELLO, Sérgio Vieira de. Palestra proferida pelo Representante Especial do 
Secretário Geral das Nações Unidas e Administrador Transitório do Timor-Leste: 
Instituto Rio Branco, 5 de fevereiro de 2002. 



 
 

 
 
 

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. 

 

5

  

    
 
 

 

 
 
Agência e estrutura 
 
“Parabéns pelo texto [“Os 40 anos da I UNCTAD”, edição 48]... Você diz, com ares filosofais: "Ora, assim é a história nas 
relações internacionais; instituições se adaptam às necessidades do mundo objetivo." Permita-me questionar: a. o que você 
entende por 'mundo objetivo'?; b. o que são as 'necessidades do mundo objetivo', na sua opinião?; c. não acha que as 
instituições ajudam a moldar o (e não apenas funcionam a reboque do) 'mundo objetivo'?”  
 
Dawisson Belém Lopes, editor 
 
“A questão, acredito, é que, no caso da UNCTAD, o histórico da instituição mostra que esta sofreu mais constrangimentos 
das estruturas do que foi capaz de modificá-las. Do ambicioso objetivo inicial de ser ferramenta pela qual os países pobres 
confrontariam os ricos em busca da criação de uma Nova Ordem Econômica Internacional, a UNCTAD foi gradualmente se 
transformando em um órgão de deliberação, desenvolvimento de pesquisas, levantamento e análise de dados, etc. O que 
não que dizer que a instituição não tenha tido importância (ela teve muitas conquistas, como apontado no texto, e continua 
sendo uma importante voz no sistema internacional), mas sim que, devido a diversas razões (vide texto também) este 
objetivo inicial não foi alcançado e que, então, a instituição se adaptou às novas condições vigentes no sistema 
internacional.” 
 
Danilo Limoeiro, colunista 
 
 
Unipolaridades indefinidas 
 
“Eu discordaria do Lucas [comentários ao artigo “Neo-Realismo, Unipolaridade e Política Externa Norte-Americana”, edição 
48] quando ele afirma estarem 'as teorias sistêmicas' (leia-se neorealismo, já que há teorias sistêmicas em inúmeras áreas 
do conhecimento) fundamentadas por pressupostos de racionalidade. Mesmo os 'burrinhos' ou os que fazem maus cálculos 
podem sobreviver, e efetivamente o fazem, no sistema. Isso se deve ao que Waltz, de maneira muito interessante, 
denomina de socialização, processo que é explicado na terceira seção do quarto capítulo de seu livro [Theory of 
International Politics].” 
 
Erwin Pádua Xavier, leitor 

 
 
Direitos humanos vs. Humanos direitos 
 
“A hegemonia do discurso dos direitos humanos (na concepção ampliada) tem ocasionado um fenômeno curioso: a 
culpabilização da sociedade em que os ditos "direitos" são desrespeitados. Até certo ponto, isso é natural. O que parece 
distorcido é o extremo a que temos chegado: criminosos (perpetradores de ilícitos) têm sido absolvidos moralmente, ao 
passo que as vítimas dos ilícitos, culpabilizadas. Criminosos seriam, nessa lógica, "vítimas de processos sociais exclusivos e 
excludentes" (uma vez que a sociedade em que estavam inseridos não lhes garantiu os seus direitos ao trabalho, à 
prosperidade material, ao progresso tecnológico etc.). Colateralmente, alguns políticos chegam a negar os direitos humanos 
- de forma convicta ou oportunista, pouco importa -, saindo em favor dos "humanos direitos". A firula retórica é indicativa 
do fenômeno a que aludo.” 
 
Dawisson Belém Lopes, editor 
 
“Eu diria que, como "construções sociais em andamento", o desafio é "bridge the gap" entre tratados e prática estatal. No 
fundo, o mesmo desafio outrora enfrentado pelos direitos ditos "tradicionais". A contribuição do Geertz para esse debate é 
mais no sentido de esclarecer acerca das "condições de possibilidade" - o relativismo cultural não INVIABILIZA a idéia de 
DHs universais. Nem tampouco garante que sejam efetivos. Uma "luta" social terá que ter lugar, em algum sentido, no 
background. (...) Em suma, a minha "proposta" implica relaxar a "forma" para enfatizar a "produção" de "direitos". Imagino 
que não seja das propostas mais palatáveis no atual estado de coisas... Há uma longa tradição dos DHs que enfatiza a 
forma e a "acumulação".” 
 
Carlos Frederico Gama, colunista 

Mur@L 
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A Escola de Copenhague e os praticantes 
de Washington 

 
 

  

IInntteerrvveennççããoo  hhuummaanniittáárriiaa  
Algoz das Relações Internacionais? 
 
 
Introdução 
 
 Dos inúmeros desafios que têm sido, desde 
sempre, colocados ao Direito Internacional e à própria 
dinâmica das Relações Internacionais, um deles tornou-
se notável há pouco mais de uma 
década, tanto por ter-se aberto um 
precedente para sua discussão no âmbito 
dos Estados e das Organizações 
Internacionais quanto pela complexidade 
do seu trato. A chamada “intervenção 
humanitária”, tão controversa e tão 
debatida nos últimos anos, será o objeto 
de estudo deste artigo. Pretende-se, em 
linhas gerais, apresentar os fundamentos 
teóricos em que a problemática da 
intervenção humanitária é embasada, 
expor alguns conceitos-chave para a 
abordagem do tema e avaliar as 
tendências mais atuais dessa discussão. 
 
 Para tanto, o artigo será dividido 
em três partes fundamentais: a primeira 
tratará da conceitualização que informa o 
tema a ser abordado; a segunda 
constituir-se-á dos principais 
pressupostos teóricos que guiam as 
discussões mais atuais sobre a questão 
das intervenções humanitárias e, por fim, 
uma breve conclusão de forma a fechar 
(ou abrir ainda mais) a análise. 
 
Conceitos básicos 
 
 Durante todo o desenvolvimento das Relações 
Internacionais, e especialmente a partir da era 
moderna, o surgimento de novas normas e costumes 
que guiam o relacionamento entre dois ou mais 
Estados-nação, ou mais recentemente entre Estados e 
Organizações Internacionais, acabam eventualmente 
por colocar a comunidade internacional (aqui entendida 
não só composta por Estados, como também pelos 
atores não-estatais que integram os fenômenos 

internacionais) em xeque. A questão da intervenção 
humanitária trata justamente de um destes 
“desconfortos normativos”, ao colocar frente a frente, 
num embate conceitual, dois valores já amplamente 
aceitos e empregados nas Relações Internacionais, 

quais sejam, a soberania estatal e os 
direitos humanos. A relação desses valores 
é sagazmente traduzida por Edward 
Newman (2003) na seguinte indagação: 
“Should coercion – including military force 
– be employed to prevent or alleviate 
widespread and appalling human suffering, 
without the consent of the state in which 
human rights abuses are taking place?”7   
 
 A pergunta formulada acima 
resume o dilema que se enfrenta quando se 
trata da intervenção humanitária. Por um 
lado, há o consentimento, que remonta à 
idéia da soberania e guia toda e qualquer 
questão do Direito Internacional. Por outro 
lado, o sofrimento humano (da coletividade 
humana), isto é, a garantia da manutenção 
dos direitos fundamentais do ser humano é 
tida por alguns como algo que está acima 
de qualquer norma, seja doméstica ou 
internacional. Em poucas palavras, pode-se 
dizer que o problema colocado traduz o 
conflito de duas soberanias: a soberania 
nacional, calcada nos ideais Westphalianos, 
e a soberania individual, colocada por 
Annan (1999) como “the fundamental 
freedom of each individual, enshrined in the 

charter of the UN and subsequent international 
treaties”.8 
 
 Expostos os valores colocados em questão pelo 
problema da intervenção humanitária, faz-se premente 
delimitar o conceito do que constituam tais intervenções 
e sob que condições elas se estabelecem. Para Newman 

                                                 
7 NEWMAN, Edward. “Humanitarian Intervention, Legality and Legitimacy”. 
8 ANNAN, Kofi. “Two Concepts of Sovereignty”. In: The Economist, 1999. 
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(2003), intervenção humanitária é “o emprego da força 
militar adentrando as fronteiras de um Estado, de forma 
a prevenir ou aliviar abusos de direitos humanos 
egrégios e dispersos, sem o consentimento – e contra 
as vontades – do Estado em que tais abusos estejam 
ocorrendo”.9 Essa é a mesma definição daquela adotada 
pela OTAN, de acordo com paper do Centre of Strategic 
Studies (CSS) da Nova Zelândia.10 Traz, naturalmente, 
uma série de implicações imediatas: em primeiro lugar, 
para que seja de fato uma intervenção, a soberania do 
Estado deve ser quebrada. Adiante, para que seja 
humanitária, o desejo de se conter violações dos 
direitos humanos deve ser a força motriz da 
intervenção. 
 

Destarte, estritamente falando, os eventos que 
ocorreram no Timor Leste, em 1999, mesmo movidos 
por um ideal humanitário, não poderão ser considerados 
intervenção humanitária de acordo com a 
conceitualização acima. Vale lembrar que a ação da 
ONU à época teve o aval do governo da Indonésia – não 
importando, na realidade, qual o nível de coerção 
exercida sobre aquele governo para que se conseguisse 
o consentimento.11 Isso também leva-nos a questionar, 
por sua vez, o rótulo “humanitário” que se tenta dar à 
intervenção estadunidense no Iraque em 2003. Sendo a 
primeira justificativa aventada para tal ato a 
necessidade de se conter o desenvolvimento de armas 
de destruição em massa promovido pelo regime de 
Saddam Hussein, entende-se que o que houve naquele 
país não pode ser encaixado no conceito de 
“intervenção humanitária”. 

 
A razão para se adotar o conceito acima 

colocado de intervenção humanitária é, portanto, 
dúplice: ao passo que encerra a gama de eventos que 
podem ser classificados como humanitários – evitando 
sua banalização ou utilização arbitrária e não permitindo 
que um perigoso precedente seja aberto nesse sentido 
–, a definição trata com clareza e simplicidade os dois 
valores que são justamente colocados em xeque numa 
situação de violação maciça dos direitos fundamentais 
do homem dentro de um território específico – a 
soberania e os direitos humanos. Não quero dizer, aqui, 
que Estados vão deixar de intervir ou de se valer de 
simples retórica para justificar atos que infrinjam a 
soberania de outrem a partir da adoção de tal conceito. 
Tampouco significa que não haja outras definições de 
intervenção humanitária. Pretende-se, ao contrário, 
realizar uma abordagem tão-somente conceitual/teórica 
da questão, de forma a fomentar debates futuros. 
 
 Vale mencionar, a título de curiosidade, uma 
definição alternativa de “intervenção humanitária”, 
adotada em um relatório patrocinado pelo governo 
holandês publicado em 2000 e citado em Newman 
(2003), que é a seguinte: 
 

                                                 
9 NEWMAN, p. 103. 
10 CSS Strategic Briefing, June 2000, disponível em 
http://www.vuw.ac.nz/css/docs/briefing_papers/HI.pdf 
11 http://www.vuw.ac.nz/css/docs/briefing_papers/HI.pdf 

“The threat or use of force by one or 
more states, whether or not in the context of an 
international organization, on the territory of 
another state: (a) in order to end existing or 
prevent imminent grave, large-scale violations 
of fundamental human rights, particularly 
individuals’ right to life, irrespective of their 
nationality; (b) without the prior authorization 
of the Security Council and without the consent 
of the legitimate government of the state in 
whose territory the intervention takes place” (p. 
7, apud Newman, 2003, p. 110) 

 
 Imediatamente, a definição acima se torna 
problemática por aceitar que quaisquer ações 
autorizadas pelo Conselho de Segurança, sejam elas de 
caráter humanitário ou não, venham constituir uma 
“intervenção humanitária”. Fica a idéia, portanto, de 
que está se tirando do debate tudo aquilo que passa 
pelo crivo do CSNU, o que é bastante delicado, pois 
muito do que é adotado pela ONU não deixa de ser 
passível de críticas. O próprio Kofi Annan reconhece que 
casos como Ruanda, em que o Conselho aprovou o 
envio de missão de paz para a região mas não foi capaz 
de prevenir o genocídio que lá ocorreu, foram graves 
erros que não devem ser repetidos. 
 
 Algumas perguntas, contudo, ainda pairam no 
ar. Alex Bellamy (2003) trata-as como os “três dilemas 
das intervenções humanitárias”, quais sejam, (1) até 
que ponto há concordância no que seja uma emergência 
humanitária suprema, justificando, portanto, 
mobilização internacional; (2) qual seria o direito de 
intervenção12 nestes casos; e (3) como Estados e 
militares devem comportar-se quando de uma 
intervenção (p. 3). Para abordá-las, a seção seguinte 
será de especial valia.13 
 
O embate teórico: Solidarismo versus Pluralismo 
 

É necessário expor duas abordagens aos 
dilemas da intervenção humanitária, citadas por 
Bellamy (2003), para o qual respostas a essas questões 
já colocadas “têm recaído em um destes dois campos: 
pluralista e solidarista” (p. 3). Os pluralistas, em sua 
concepção, argumentam que não há qualquer 
concordância quanto àquilo que constitui uma 
“emergência humanitária suprema”, isto é, toda 
tentativa de se padronizar comportamento de direitos 
humanos é enviesada culturalmente e, sendo assim, os 
grandes Estados somente responderiam de forma 
seletiva a crises humanitárias. Nesses termos, portanto, 
considerando que a paz e a segurança internacionais 
baseiam-se no reconhecimento recíproco dos direitos de 
soberania pelos Estados, os pluralistas entendem que as 

                                                 
12 Alguns autores argumentam que o termo “direito de intervenção” é impróprio, 
sendo mais adequado “responsabilidade de proteção”, numa alusão à garantia dos 
direitos humanos fundamentais. Com isso, mudar-se-ia o foco da discussão, passando 
da questão da soberania estatal para as vítimas dos abusos. Newman (2003) e Bellamy 
(2003), todavia, sinalizam que tal mudança na terminologia não altera o problema em 
seu cerne, não passando, portanto, de um mecanismo retórico paliativo. 
13 BELLAMY, Alex J. “Humanitarian Intervention and the Three Traditions”. In: 
Global Society, vol. 17, no.1, 2003. 
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intervenções humanitárias são ilegítimas e ilegais, 
faltando a elas justamente o caráter “humanitário” do 
termo – que não pode ser atingido por questões 
enunciadas acima. 

 
Uma abordagem solidarista, por sua vez, prega 

que a sociedade internacional já desenvolveu um 
entendimento comum do que seja uma crise 
humanitária emergencial, evidenciada pela sofisticação 
do atual regime de direitos humanos, estando ciente, 
portanto, de que casos excepcionais de sofrimento 
humano “constituem uma exceção legítima à regra da 
não-intervenção” (p. 4). Fundamentam suas idéias no 
precedente aberto pela operação humanitária “Provide 
Comfort” realizada no norte do Iraque em 1991, que 
fora autorizada pela Resolução 688 do Conselho de 
Segurança. O que chamou a atenção da comunidade 
internacional, à época, e fez com que o debate sobre as 
intervenções humanitárias fosse reacendido como nunca 
foi justamente a associação levantada pelos solidaristas 
entre violação de direitos humanos e ameaça à paz e 
segurança internacionais. 

 
Em seus termos puros, ambas as abordagens 

apresentam aspectos extremamente complicados. 
Atualmente, diversas evoluções no estudo do Direito 
Internacional já permitem aos Estados lidar com temas 
como genocídio, crimes de guerra e crimes 
humanitários (não coincidentemente, são estes os três 
fatores que compõem o leque de ação do Tribunal Penal 
Internacional) com precisão razoável, indo contra a 
premissa pluralista de que não haja qualquer 
convergência ou concordância entre os Estados neste 
sentido. Por outro lado, é ingênuo admitir que a 
determinação de casos excepcionais de sofrimento 
humano, como querem os solidaristas, seja objetiva ou 
sequer factível. Muitos autores argumentam que 
violações que justifiquem uma intervenção humanitária 
devem ser julgadas caso a caso, não podendo, portanto, 
haver um padrão que as determine. Além do mais, é 
questionável a associação imediata entre violação dos 
direitos humanos e ameaça a paz e segurança 
internacionais. A OTAN se apressou em socorrer os 
kosovares porque o que acontecia na ex-Iugoslávia 
poderia se espalhar pelo resto da Europa, colocando em 
risco a segurança continental (e, eventualmente, 
mundial). Não é o mesmo trato, contudo, que se dá aos 
conflitos africanos, mesmo que as estatísticas sejam 
semelhantes em termos da barbárie que toma lugar. 
Não há, portanto, peso e medida unitários na 
abordagem de violações humanitárias, desbancando, 
assim, a premissa solidarista.  

 
Por outro lado, em alguns outros pontos as 

visões se assemelham bastante. Ambas as abordagens 
confluem no sentido de admitir que os Estados são os 
principais responsáveis pela proteção de seus cidadãos. 
Também concordam que, tendo o Estado deixado de 
cumprir com sua responsabilidade, a comunidade 
internacional – materializada nas decisões do Conselho 
de Segurança – pode achar necessário o recurso à força 
em casos extremos. Frente à ação de uma coalizão ad 
hoc, como foi o caso da OTAN em Kosovo, após a 

incapacidade do Conselho em abordar satisfatoriamente 
o problema (e mesmo o caso do Iraque em 2003), 
pluralistas e solidaristas também convergem ao 
entender que a credibilidade das Nações Unidas é 
colocada em risco nesses casos. Ambos adotam, no 
entanto, explicações diferentes: enquanto os primeiros 
argumentam que tais atos ferem o princípio da não-
intervenção, os últimos colocam que o Conselho gera 
sua própria marginalização por não estar a par de suas 
responsabilidades globais e portanto permitindo que tais 
ações aconteçam.14 
 
CCoonncclluussããoo  
 
 Coloca-se como problema, ainda assim, o fato 
de que as convergências entre as duas abordagens não 
são capazes de dar respostas aos dilemas da 
intervenção humanitária. As principais divergências 
entre elas, como a existência ou não de um limite a 
partir do qual uma violação humanitária qualquer se 
torna “gravíssima” e, portanto, passível de mobilização 
internacional, que também é uma das principais 
dificuldades na conceitualização satisfatória do 
problema, permanecem intocadas no cerne da questão. 
O papel do Conselho de Segurança na legitimação de 
ações humanitárias que coloquem em risco a soberania 
estatal tampouco é apreciado de forma satisfatória, 
assim como não parece haver respostas quanto à forma 
como agir frente a uma violação, caso tal ação seja 
possibilitada dentro dos termos do Direito Internacional. 
 

Longe de fechar a discussão em cima dos 
conceitos e abordagens teóricas colocados, a idéia é 
tornar minimamente palatável para qualquer 
interessado nas Relações Internacionais uma discussão 
tão truncada e árida como a de “intervenções 
humanitárias”, além da possibilidade de guiar pesquisas 
futuras sobre o tema. As possibilidades colocadas, até 
então, são inúmeras. Kofi Annan (1999) aventa a 
necessidade de se redefinir o conceito de soberania, 
depositando mais valor na chamada soberania 
individual. Já Newman (2003) enumera tentativas de se 
padronizar o limite a partir do qual uma violação 
humanitária pode dar azo a concertações militares 
internacionais. Bellamy (2003), por sua vez, sustenta 
que as inconsistências contidas no cerne das 
argumentações pluralistas e solidaristas são insolúveis e 
urge uma abordagem pragmática à questão. O volume 
de discursos é muito grande, mas o consentimento 
quanto ao que é colocado continua irrisório. E enquanto 
isso perdurar, infelizmente, é possível que se continue a 
debater no vazio sobre uma questão tão essencial nessa 
configuração atual das Relações Internacionais. 
 
 

                                                 
14 BELLAMY (2003), p. 7 



 
 

 
 
 

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. 

 

9

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Poder e violência nas 
Relações Internacionais 
A contribuição de Hannah Arendt e do realismo político 
 
 

“As relações internacionais são ainda o 
reino do poder e não foi o fim da Guerra Fria que 
significou o término das crises e dos conflitos”.15 
Com esta afirmação, Gelson Fonseca 
Jr. nos propõe um estudo mais 
aprofundado sobre o poder e seus 
ditames, a partir das formas pelas 
quais ele vem sendo tratado, 
desvirtuado e ofuscado pelos reais 
objetivos do Estado-Nação. 
 

Com efeito, o realismo político 
contemporâneo, mesmo perdendo a 
sua força com o advento de outros 
paradigmas, é uma doutrina que 
merece uma releitura mais atenta, se o 
que se quer é entender o fenômeno do 
poder internacional. Nesse sentido, faz-
se necessário rever os pressupostos 
defendidos por autores 
contemporâneos, como é o caso de E. 
H. Carr e Hans J. Morgenthau (1904-
1980). Para este último, “a política 
internacional, como toda política, 
consiste em uma luta pelo poder”, ou 
melhor, “o poder significa o controle do 
homem sobre as mentes e ações de 
outros homens”.16 
  

À luz desta afirmação, o que se 
torna evidente é que o poder 
determina a natureza e o jogo político entre as 
nações, tanto na paz quanto na guerra. Todavia, a 
formatação destes conceitos, em caráter puro, não 
é suficiente para interpretar os fatos corriqueiros do 
relacionamento internacional entre os Estados; uma 
vez que a busca incessante de poder, em um 

                                                 
15 FONSECA JR., Gelson. A legitimidade e outras questões internacionais. São 
Paulo: Paz e Terra, 1998. p.374. 
16 MORGENTHAU, Hans J. A Política entre as Nações: a luta pelo poder e pela 
paz. Tradução: Oswaldo Biato. Brasília: UnB, IOESP e IPRI, 2003. p.51. 

sistema internacional anárquico, os conduziria à 
guerra e ao caos total. 
 

Assim, para contrabalançar a 
teoria realista, recorramos a Hannah 
Arendt (1906-1975), filósofa alemã, de 
origem judaica, que se refugiou nos 
Estados Unidos quando da ascensão do 
nacional-socialismo em seu país. Esta 
pensadora, como é bem sabido, se 
destacou mundialmente com a sua 
primeira e reveladora obra As Origens 
do Totalitarismo (1951). Para 
compreender os elementos que se 
cristalizaram no fenômeno totalitário, 
Arendt chamou a nossa atenção para 
dois determinantes: o anti-semitismo e 
o imperialismo. Entretanto, é mais 
tarde, em um pequeno grande volume 
intitulado Sobre a Violência (1969), que 
Arendt vai desmistificar a idéia de 
poder, tal como é concebida pelos 
realistas. Em primeiro lugar, ela faz a 
distinção entre poder e violência, que há 
muito tempo andava de mãos atadas, 
para teóricos da esquerda e da direita, 
“no sentido de que a violência é tão-
somente a mais flagrante manifestação 
do poder”.17 Para Arendt, o poder 
pertence a um grupo e corresponde à 
habilidade humana de agir em conjunto, 

nunca sendo, portanto, propriedade de um 
indivíduo. Já a violência possui um caráter 
instrumental que, absorvido por meios técnicos, 
confunde-se com a força (as armas nucleares 
seriam um bom exemplo atualmente). 
 

                                                 
17 ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Tradução André Duarte. Rio de Janeiro: 
Relumé Dumará, 1994. p.31. 
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Celso Lafer, no prefácio de Sobre a 
Violência, adverte para o fato de que “o que surge 
da violência não é o poder, mas sua negação. Ou 
seja, para Arendt, a violência destrói o poder, não o 
cria”.18 Lafer lembra o movimento das “Diretas Já” 
— que completa vinte anos em 2004 — como uma 
demonstração contundente de poder, “fruto de um 
consenso de muitos quanto ao curso comum de 
ação, um ingrediente-chave a promover o término 
do regime militar e o advento da redemocratização 
em nosso país”.19 
 

A partir desta diferenciação entre poder e 
violência, torna-se evidente que as concepções de 
Arendt se contrapõem às teses defendidas pelo 
realismo político. Para esta teórica da política, o 
poder, como se observou antes, baseia-se na 
coletividade, no agir conjunto, enquanto que, para 
Morgenthau, o poder é meramente individual, nas 
mãos de um só Estado — ou mais de um, se 
estiverem em equilíbrio de poder —, ou de uma 
autoridade pública. 
 

Os acontecimentos de setembro de 2001, 
com efeito, são alarmantes, se observados sob essa 
ótica de poder versus violência. Com o objetivo de 
revidar os ataques violentos, os Estados Unidos, na 
busca de demonstrar o seu poder, estão lançando 
mão da violência na guerra de prevenção. Portanto, 
se a afirmação arendtiana estiver correta, qual seja, 
a de que “o aumento da violência é sempre o signo 
do enfraquecimento ou da perda do poder, e vice-
versa”,20 então, o que se constata é que o país 
hegemônico está recorrendo aos mesmos recursos 
do terrorismo para demonstrar que é detentor do 
poder, mediante a aplicação de instrumentos de 
caráter violento e bélico. 
 

Hannah Arendt escreveu Sobre a Violência 
em um contexto mundial marcado pela rebelião 
estudantil de 1968, pela guerra do Vietnã e pelos 
processos de descolonização. Ou seja, o fenômeno 
da violência marcava os episódios da época. Hoje, 
com a internacionalização das fronteiras 
econômicas e culturais, a violência e o poder 
voltaram a se unir com toda força, transformando-
se em uma perigosa arma que, na verdade, vem 
colocando em risco o princípio da igualdade que, 
teoricamente, deveria estar na base das relações 
entre os Estados.  
 

Arendt, com sua expressiva lucidez, 
afirmava que “a política baseia-se na pluralidade 
dos homens”.21 O que é notável, porém, é o quadro 

                                                 
18 LAFER, Celso. Prefácio. In: ibidem, p.8. 
19 Idem. Hannah Arendt: pensamento, persuasão e poder. 2ª ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Paz e Terra, 2003. p.184. 
20 DUARTE, André. Poder e violência no pensamento de Hannah Arendt. In: 
ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Rio de Janeiro: Relumé Dumará, 1994. p.89. 
21 ARENDT, Hannah. O que é Política? 3ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
p.21. 

de unilateralismo e degradação humana que tomou 
conta do mundo, numa clara demonstração de que 
a política e o poder estão longe de serem exercidos 
de forma democrática. Estamos diante de uma 
contradição, já que a democracia exige que se leve 
em conta o princípio da pluralidade que, em Arendt, 
está articulado com o exercício democrático do 
poder. É nesse ponto que valeria a pena interrogar: 
afinal, qual seria a concepção mais adequada para 
pensar o que é um poder legítimo? Se o poder 
precisa de legitimidade e a violência, embora possa 
ser justificável, nunca será legítima, trata-se, 
então, de encarar mais seriamente o fato de que, 
em nosso tempo, estamos sendo confrontados, de 
um lado, com a desintegração das estruturas de 
poder e, de outro, com a glorificação da violência. 

 
 

O CONVIDADO: Davi Alvarenga Balduino Ala é 
graduando em Relações Internacionais na 
Universidade Católica de Goiás. 
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OOnnttoollooggiiaa,,  eeuu  qquueerroo  uummaa  pprraa  vviivveerr!!    
Superando a inconsumerabilidade 

 
 

Nicholas Onuf caracteriza o estudo das relações 
internacionais sob o prisma dos diferentes mundos 
passíveis de serem analisados pelo observador; a 
escolha por um mundo em face de outro é 
normativa, dependente da perspectiva adotada.  
 
 Nestes termos, haveria, por 
exemplo, o mundo das cerimônias 
diplomáticas, o mundo dos estados 
propriamente ditos, o mundo dos serviços 
transnacionais e o mundo dos eventos, 
caracterizado pela percepção que os leigos 
têm dos acontecimentos da política 
internacional.   
 
 Ocorre que, na esteira da 
proeminência do positivismo nas ciências 
sociais, havia a tentativa de se obter um 
conhecimento cumulativo sobre o mundo. 
Neste contexto, diferentes estudiosos 
abordando diferentes mundos pouco ou 
nada têm a contribuir uns aos outros se 
estes postulam a sua perspectiva específica 
como representante da realidade. É o 
problema da incomensurabilidade dos 
paradigmas.  
 
 A resposta dada por Onuf a este problema é 
uma combinação de pluralidade ontológica e 
flexibilidade metodológica. O construtivismo não é 
um paradigma, mas um framework, podendo ser 
aplicado às diferentes perspectivas (mundos). A 
flexibilidade metodológica é exemplificada pela 
adoção, na forma do as if, de considerações 
positivistas como a separação entre fato e valor e a 
independência entre conhecimento e linguagem. 
Prega-se, em última instância, um pragmatismo 
metodológico. 
 
 Em termos substantivos, três premissas 
perpassam o construtivismo proposto por Onuf. O 
estruturacionismo (Giddens) tenciona evitar 
conceder precedência ontológica ao agente ou à 
estrutura. A linguagem assume um papel 
constitutivo: ela não mais se restringe a representar, 

passando o discurso a ser o veículo da construção 
social. Finalmente, as regras - uma forma de discurso 
– transformam as capacidades materiais brutas em 
recursos, dando a elas um significado social e abrindo 
espaço para assimetrias; Onuf utiliza o termo rule para 
designar as assimetrias em termos de oportunidade de 

controle e distribuição de benefícios. 
 
 Esta dinâmica confere à 
abordagem de Onuf uma abertura 
ausente em Wendt: a intersubjetividade 
na forma proposta por este último acaba 
por constituir um véu opaco, na medida 
em que a superveniência e a múltipla 
realização acabam por obscurecer as 
assimetrias que existem entre os agentes 
quando da conformação dos processos. 
Esta abertura permite o diálogo com as 
teorias da hegemonia e serve como 
trampolim para a crítica ao Liberalismo. 
 
 Onuf identifica em Wendt ranços 
do institucionalismo liberal, imputando a 
este autor o benefício de proporcionar 
uma abertura em termos de agenda de 
pesquisa e o malefício de desfigurar 

proposições basilares do construtivismo. Em poucas 
palavras, Wendt é acusado de menosprezar o papel da 
linguagem, que, a partir do discurso e das regras, seria 
responsável pela construção social. Sem esta dinâmica, 
a constituição mútua entre agente e estrutura tornar-
se-ia demasiado abstrata, motivo pelo qual Wendt 
seria responsável pela descaracterização do debate 
agente-estrutura. 
 

A reafirmação do construtivismo proposta por 
Onuf vem sob a forma de uma versão forte do 
framework: a linguagem volta à cena e, sob a forma 
de regras, dita as condições da agência (“agência é 
uma condição social”), além de transformar 
capacidades materiais em recursos. Recursos, por sua 
vez, geram rule, posição através da qual os agentes se 
beneficiam das regras, que nunca são neutras.  

 

IGOR ABDALLA MEDINA DE SOUZA 
                                     convidado 

RIO DE JANEIRO 

“da ausência 
de um governo 
mundial não se 

deriva a 
ausência de 
rule, motivo 
pelo qual a 

anarquia não é 
neutra, posto 
que favorece 
alguns atores 
em detrimento 

de outros.” 
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Este é o fio condutor que nos leva à crítica 
ao liberalismo, que inclui tanto neo-realistas quanto 
neoliberais; estes concebem a anarquia como 
ausência de regras e não compreendem que ela 
corresponde a um conjunto de regras que conferem 
uma posição de rule a alguns atores. Em outras 
palavras, da ausência de um governo mundial não se 
deriva a ausência de rule, motivo pelo qual a 
anarquia não é neutra, posto que favorece alguns 
atores em detrimento de outros.  

   
A influência das regras nos agentes acontece 

à medida que estas fornecem escolhas aos mesmos, 
afetando a sua conduta. A conduta dos agentes, por 
outro lado, fortalece ou enfraquece as regras, 
conforme elas são cumpridas ou não. A estrutura 
corresponde às descrições, feitas pelos 
observadores, dos padrões estáveis que regras e 

práticas exercem em um dado mundo. Em outra crítica 
a Wendt, Onuf afirma não ser o construtivismo 
idealista, posto que “qualquer mundo ou instituição é 
sempre e necessariamente dependente das condições 
materiais mediadas socialmente.”  

 
Em suma, voltando ao debate meta-teórico, a 

proposta de Onuf consiste em superar a complacência 
positivista em termos metodológicos e a falta de rigor 
metodológico dos pós-modernos através de uma 
abordagem focada na ontologia.  
 
 
O CONVIDADO: 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 
Fluminense (UFF). 
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AARRSS  
  

CCOOHHEENN  EE  AA  IILLUUSSÃÃOO  
DDOOUURRAADDAA  

  
Por Carlos Frederico Gama & Luiz Feldman 
 
 

A situação das relações internacionais no final dos anos 1980 e início dos 1990 deu vazão a diversos 
entendimentos sobre os processos de mudança em curso. Na esteira do colapso da União Soviética, mudanças 
econômicas, estratégicas, culturais e políticas, entre outras, tornaram cabível o sentimento sobre a existência de 
uma “Nova Ordem Mundial”, segundo expressão cunhada pelo Presidente George H. Bush, dos Estados Unidos. No 
começo dos anos 1990, um mundo diferente se afigurava diante de espectadores que, munidos de suas CNN, 
acompanhavam a concertação política que marcou a intervenção internacional no Golfo Pérsico em 1991. Apenas 
dois anos antes, caía o Muro de Berlim, símbolo inquestionável do mundo dicotômico da Guerra Fria. A passos 
rápidos, a bipolaridade de mais de quatro décadas se desfazia, prioridades se alteravam e novos desafios se 
apresentavam diante da comunidade internacional.  
 

Leonard Cohen, um dos nomes mais singulares da canção popular do século XX, legendário recluso, 
somente tornou-se uma lenda do chamado “Folk Moderno” quando já era nome fartamente celebrado no meio 
literário canadense, permanecendo, no entanto, imune às demandas da indústria de massas, relegado (nunca 
confortavelmente, para alguém tão contestador e irônico) ao papel nunca assumido de “artista cult”. Numa era 
nieztscheana, em que “Deus está Morto”, suas (re)leituras do Velho Testamento – que só encontram par em outro 
judeu, irredutivelmente crítico e cínico, Bob Dylan - assombrosamente unem passado, presente e futuro, 
delineando o Progresso como farsa. A vasta obra de Cohen desnuda a fragilidade humana em toda a sua 
imensidão, por vezes redentora, por outra feita lamentavelmente hipócrita, mas sem nenhum tom de 
autocomiseração ou piedade, algo extremamente raro em artistas de qualquer gênero. O tom assumidamente 
ácido de suas linhas, elegantemente equilibradas entre a dor e a purgação, jamais deixou de revelar, 
ambiguamente, por detrás dos tabus desnudados, uma jornada de transcendência humana a partir do imanente. 
Um perverso profeta moderno? 
 

O iconoclasta Cohen, em sintonia com sua obra pregressa, desmonta via Música a idéia do Pós-Guerra 
como escatológico “fim da História” fukuyamiano, vitória reluzente dos valores liberais do Ocidente em “The 
Future”. Metalingüisticamente provocante, Cohen desconstrói a “ilusão dourada” do início dos anos 90 ao nos 
descrever um mundo ambivalente que desmantela suas próprias fundações, em uma “nostalgia da tirania” mal-
disfarçada, sob as vestes do triunfo democrático, algo raro de se ouvir semanas após a dissolução - ao vivo - da 
própria União Soviética, e o conseqüente fim da “broken night” da Guerra Fria. A volatilidade e celeridade dos 
processos hodiernos de “modernização”, na densa trama de imagens oblíquas de Cohen, traduz-se como o 
“apocalipse” previsto nos anos 1920 por Walter Benjamin (não por acaso, outro autor de origem judaica, cuja 
vasta obra permaneceu, em vida, relegada à semi-obscuridade). Como um Caravaggio das letras, Cohen 
contrapõe habilmente luz e sombra, invertendo associações costumeiras para obter máximo efeito denunciante, e, 
cinicamente, constatar que o triunfo liberal contra o Comunismo nos leva inexoravelmente à barbárie. 
 

Logo nos primeiros versos da música, desde logo externando uma certa nostalgia irônica que perpassará o 
resto da composição. Em referência ao equilíbrio do terror da Guerra Fria, e também às circunstâncias dos regimes 
ditatoriais nela existentes, diz Cohen:  
 
 “Give me absolute control 

over every living soul”    
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  Muito sugestivamente, a letra continua: 
 
 “Give me back the Berlin Wall 
 Give me Stalin and St Paul” 
 
 E, mais tarde, 
 
 “I’ve seen the nations rise and fall 

I’ve heard their stories, heard them all 
But love’s the only engine of survival” 
 
O impacto da queda da superpotente União Soviética nos anos imediatamente anteriores à música 

tornam-se claros neste último trecho, em que Cohen aponta o amor como única possibilidade diante daquilo que 
caracteriza como sendo o futuro: 

 
“now the wheels of heaven stop 
You feel the devil’s riding crop 
Get ready for the future:  
It is murder” 
 
O assassinato sendo o futuro, assevera Cohen que vai ocorrer:  
 
“the breaking of the ancient 
Western code 
Your private life will suddenly explode”  
 
Nos dias atuais, de reality shows na TV e extremismo religioso no terrorismo, Cohen muito apuradamente 

atenta para as alterações culturais do pós Guerra Fria.  
 

De acordo com Lévi-Strauss, o Mito e a Música encontram-se profundamente associados na cultura 
ocidental; para esse autor, a emergência das formas musicais eruditas ocidentais nos séculos XVII a XIX 
correspondeu ao declínio do pensamento mítico no mesmo período. A Música passaria a assumir a “função social 
do Mito”, garantir a coesão de um grupo, povo ou mesmo cultura. O mito, compreendido como narrativa 
atemporal, estabelecendo continuidade entre passado e presente, cuja função é a de criar e reproduzir modelos de 
comportamento social, exprime a essência mesma de uma cultura e, dessa forma, configura-se elemento 
fundamental para a construção da identidade. 
  

Dialogando com o Mito via Música, Cohen estabelece uma relação ambivalente para com a cultura 
ocidental, denunciando com ironia os shortcomings contemporâneos em escala massiva, buscando refúgio, em 
contraposição, na tradição e no indivíduo, 
 
  “I’m the little jew  

who wrote the bible”, 
 
para recuperar à decadência esta mesma cultura. O tom ácido, as metáforas quase Beatniks e o fino cinismo 
calculado não escondem a ironia maior para uma música intitulada “The Future”, trata-se de uma empreitada 
tradicional, um revigoramento explícito do Passado (com tintas proféticas) para ensejar resposta à “nova queda do 
Homem”.  
 

Cohen clama:  
 
 “Destroy another fetus now 

We don’t like children anyhow”, 
 
e chega ao possível limite de suas colocações ao pedir “Cristo ou Hiroshima”: o fim terreno ou a devoção que 
abarca a existência. Arrematando sua composição, Cohen questiona o que “eles” querem dizer com seus pedidos 
de arrependimento. A “ilusão dourada” imaginada em algum instante de concertação política se esvai. Nada há do 
que se arrepender, parecemos haver chegado de fato ao fim da história previsto por Fukuyama, e temos Cristo ou 
Hiroshima. Ou isso ou o assassinato, que é o que o futuro reserva. 

 



 
 

 
 
 

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

 
 

15

eeffeemméérriiddee  

  
““UUmmaa  bboobbaaggeemm  qquuaallqquueerr  nnooss  

BBáállccããss””::  9900  aannooss  ddoo  aassssaassssiinnaattoo  ddee  
FFrraannzz  FFeerrddiinnaanndd  

  
Por Lindolpho Cademartori 

 

1914.  
 

Bem entendido, os Bálcãs de 1914 eram um arcabouço de intrigas nacionalistas. Os sérvios-bósnios que 
habitavam a porção meridional das províncias austro-húngaras da Bósnia e Herzegóvina aspiravam a integrar-se 
com seus compatriotas que viviam na região de Drina (Dunav), localizada na Sérvia; a conquista da Bósnia-
Herzegóvina à Turquia, em 1908, por parte da Áustria-Hungria, deu azo à ira dos nacionalistas sérvios. A 
atmosfera de insatisfação, combinada à mística do nacionalismo irredento, propiciou a ascensão de organizações 
como a Mlada Bosna (Bósnia Jovem), que formalmente professava o fito de constituir, junto à Sérvia, uma nação 
independente, porquanto de facto constituía (mais) um braço do pan-eslavismo patrocinado pela Rússia dos 
czares. 
  

Vez que um atentado contra o Imperador Franz Josef era inviável, os arqueiros da causa sérvia restaram 
seus esforços na figura do herdeiro do trono austro-húngaro, qual seja o Arquiduque Franz Ferdinand. Senhor de 
uma concepção conciliadora em relação aos eslavos do império, Franz Ferdinand era também o Inspetor-Geral do 
Exército Imperial. Por conseguinte, as manobras militares de verão dar-lhe-iam a oportunidade de projetar suas 
habilidades diplomáticas: o herdeiro do trono decidiu-se, pois, por visitar Sarajevo em 28 de junho, dia de Santo 
Vítor, e, por conseguinte, um feriado sérvio. 
  

A visita oficial tinha, de forma prévia, a íntegra das características que a converteriam em uma tragédia: o 
teletipo da chancelaria em Viena permanecia ocupado, recebendo notas de representações diplomáticas de todo o 
mundo. Eram unânimes em afirmar que o Arquiduque seria prudente em cancelar a planejada visita a Sarajevo; o 
Embaixador sérvio Jovan Jovanovic havia alertado o Ministro das Finanças austríaco, Bilinski, para o fato de que 
“algum jovem sérvio poderia carregar sua arma com um projétil de verdade, ao invés de um cartucho de festim, e 
dispará-la”. Debalde: não só Bilinski como todo o establishment imperial em Viena ignorou as ponderações acerca 
da visita do Arquiduque. 
 

O prelúdio, hostil como era de se prever, irrompeu a comitiva imperial: tão logo o arquiduque e sua esposa 
Sophie – devidamente acompanhados pelo séquito – adentraram Sarajevo e iniciaram o trajeto até a Prefeitura, 
um dos sete jovens da subfacção Mão Negra, escalados para dar termo à vida do casal real, lançou uma bomba 
contra o cortejo, ferindo quatro membros da comitiva imperial, doze espectadores e a arquiduquesa Sophie, que 
foi alvejada no rosto por alguns fragmentos.  Chegando à Prefeitura, Franz Ferdinand repreendeu energicamente o 
prefeito Curcic, e, após o conluio de formalidades e protocolos, manifestou a vontade de visitar as vítimas feridas 
pela bomba lançada durante o cortejo até a Prefeitura. O arquiduque insistiu para que a esposa não o 
acompanhasse, ao que a arquiduquesa não atendeu; foram, pois, ambos ao hospital.  
 

No trajeto, o choffeur tomou a via errada e enredou por caminhos que ensejaram suspeitas no casal real. 
Confuso, um dos que acompanhavam Franz Ferdinand e Sophie manifestou seu desconforto. Subitamente, o 
veículo parou na Franz-Josef-Strasse, a poucos metros de um jovem sérvio de nome Gavrilo Princip. Este, de sua 
feita, se aproximou e disparou dois tiros, atingindo Sophie e Franz Ferdinand; aquela no estômago, este no 
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pescoço. Exasperada, a arquiduquesa tomou o marido nos braços, sem se dar conta de que também havia sido 
alvejada. Imersa em lágrimas, logo perdeu a consciência, não podendo ouvir aos suplícios do marido para que não 
morresse e “cuidasse das crianças”. Em vão: estavam ambos mortos às 11:30 da manhã daquele 28 de junho. 

 

antecedentes.  
  

Já exonerado de suas funções como Reichskanzler (Chanceler do Reich), Otto von Bismarck confidenciou a 
um jornalista inglês, em 1897, a então impressão de que o próximo grande conflito entre as potências européias 
seria deflagrado a partir de “uma bobagem qualquer nos Bálcãs”. Em meados de 1915, quando os gabinetes e 
estados-maiores das potências européias haviam concluído que os soldados não voltariam à caserna “antes que as 
folhas caíssem”, a imprensa do Velho Mundo, entre matérias sobre o estancamento da guerra de posições no front 
ocidental e o a evolução dos combates nos fronts russo e austríaco (com russos sendo surrados por alemães e 
austro-húngaros sendo surrados por russos), se referia à “profecia de Bismarck”, ao “vaticínio do Chanceler de 
Ferro” ou “à visão do sábio prussiano moderado”. Não mencionavam, porém, que, em 1897, a afirmação de 
Bismarck era tida na conta de um devaneio: a Sérvia restava na condição de estado-cliente do Império Otomano, 
ao passo que a Bósnia era uma província turca. A ruína dos sultões prosseguia a passos largos, mas a sabedoria 
convencional jurava que qualquer aventura militar russa ou austríaca com vistas a ampliar suas respectivas áreas 
de influência às custas dos otomanos seria prontamente reprimida pela esquadra britânica no Mediterrâneo, a 
exemplo do ocorrido na Guerra da Criméia (1854-1856). Os russos não empreenderiam esforços contra o Império 
Austro-Húngaro em uma frente balcânica pelo receio de desguarnecer a Polônia e ter a “porta da frente” 
arrombada por alemães cada vez mais inebriados pela Weltpolitik guilhermina. Por sua vez, os austro-húngaros 
também hesitariam em abrir uma frente nos Bálcãs em função da frágil coesão imperial, donde poderiam eclodir 
movimentos separatistas internos, tanto da parte de italianos quanto de croatas, eslovenos, tchecos, húngaros e 
poloneses, bem como em razão da inferioridade militar perante os russos e do temor de uma agressão italiana. O 
melting pot plurinacional que era o Império dos Habsburgo não permitia que Viena assumisse os encargos de uma 
guerra sem antes dispor do aval do Império Alemão. 

 
O desmantelamento do sistema bismarckeano de alianças, concomitante ao Programa Naval alemão e à 

aliança secreta com o Império Austro-Húngaro, alteraram fundamentalmente as perspectivas estratégicas de todas 
as partes envolvidas. A substituição das alianças urdidas por Bismarck, que advogava uma estratégia de “potência 
saciada” ou Kontinentalpolitik, pelos postulados agressivos e hegemônicos da Weltpolitik de Guilherme II, 
culminou, em momentos distintos, na deterioração das relações teuto-russas e teuto-britânicas. O Programa Naval 
alemão - que almejava postar a Marinha Imperial Alemã (Kaiserliche Marine) em posição de igualdade com a Real 
Marinha Britânica - tanto propiciou as desconfianças britânicas quanto a necessidade ocidental (franco-britânica) 
de conter o expansionismo alemão. Fomentou, não obstante, o fim do isolamento francês e fez de uma guerra 
franco-alemã uma perspectiva inevitável. O desastre estratégico da vinculação aos austro-húngaros enterrou de 
uma só feita as relações com o Império Russo, tornando a guerra entre russos e alemães um quadro também 
provável. O Império Alemão estava, pois, encerrado entre fronteiras hostis.  

 
A evolução dos fatos na primeira década do século XX contemplou, ainda, a progressiva deterioração das 

relações franco-alemãs, mercê das crises marroquinas. A reconfiguração do sistema de alianças contrapondo as 
Potências Centrais (Império Alemão e Império Austro-Húngaro) às Potências da Entente (Grã-Bretanha, França e 
Rússia), as guerras balcânicas de 1912 e 1913, as insistentes estruturas de cálculos e estratégias dos estados-
maiores e as intrigas de chancelaria levaram as divergências a um ponto tal que as hostilidades não puderam ser 
evitadas.  
 

desdobramentos. 
 

A descoberta, por parte do governo imperial, de que três oficiais sérvios haviam participado da urdidura do 
atentado encerrou por contrapor austro-húngaros e russos. Viena exigiu que o governo sérvio permitisse a 
participação de investigadores austro-húngaros no inquérito; os sérvios, fiados pela proteção russa, fizeram 
ouvidos moucos à exigência; declarações de autoridades russas e austro-húngaras irromperam as manchetes dos 
jornais europeus durante todo o mês de julho; Guilherme II, em réplica tácita ao Estado-Maior alemão, chancelou 
a ação austríaca e concordou que a hora do enfrentamento era chegada; o envolvimento francês, mercê de seus 
compromissos com o Império Russo, se exasperou; o governo britânico postou-se em uma improvável condição de 
mediador, tentando apaziguar a escalada franco-alemã e arrancar de Berlim um compromisso de que os exércitos 
alemães preservariam a neutralidade belga. A pilha de espadas a que Barbara Tuchman faz referência enfim 
desmoronava, e a Europa industrial ia à guerra.  
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Tendo as recorrentes tentativas de negociação chafurdado no fracasso, o Império Austro-Húngaro declarou 
guerra à Sérvia em 28 de julho, após a rejeição sérvia ao ultimato austríaco. No dia seguinte, canhões de sítio 
austríacos bombardeavam Belgrado, o que deu azo à mobilização geral russa. Em 31 de julho, a Alemanha enviou 
à Rússia um ultimato, ordenando que esta procedesse com a desmobilização, em um prazo máximo de 12 horas. 
Às doze horas de sábado, 1º de agosto, o ultimato alemão expirou, sem resposta. A Alemanha declarou guerra à 
Rússia às cinco da tarde do mesmo dia. Esvaídos dois dias, a Alemanha declarou guerra à França e irrompeu com 
seu milhão e meio de soldados as terras da Bélgica. Fez-se, pois, pretexto: a Grã-Bretanha juntou-se aos 
beligerantes, ingresso justificado pela violação da neutralidade belga por parte dos alemães. 
  

O conflito, bem se sabe, arruinou o construto liberal e próspero que havia caracterizado a Europa do século 
XIX; o esplêndido Zeitgeist que havia começado em Waterloo morrera em Sarajevo; as luzes que brilharam 
contundentemente na Era Vitoriana foram subitamente despedaçadas pela fúria guilhermina. Edward Grey, à 
frente do Foreign Office britânico à época da eclosão do conflito, sintetizou de forma soberba o irromper da guerra 
em 1914: “As luzes se apagaram em toda a Europa”. De fato. O que se convencionou chamar Primeira Guerra 
Mundial (ou, segundo alguns, o início da Segunda Guerra dos Trinta Anos [1914-1945]) proporcionou o Untergang 
da Europa como cerne das relações de poder no âmbito internacional. Qual um meteoro, o Velho Mundo caiu com 
um longo estrondo, em uma catarse que se estendeu por trinta e um anos. E, em certa medida, jamais se 
recuperou. 
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por Dawisson Lopes 
 

“As relações econômicas internacionais levantam algumas das questões mais importantes da política hoje em 
dia”.22 Assim Ralf Dahrendorf, no fim dos anos 1980, relatava as conexões, cada vez mais pronunciadas, entre a 
economia e a política internacionais. Não era sem tempo: a Guerra Fria esmorecia, ao passo que a crise da dívida 
assolava a América Latina; a fome na África fazia manchetes de jornal, à proporção que a Ásia do Pacífico consolidava a 
sua escalada tecnológica; os Estados Unidos e a Europa passavam a discordar em assuntos centrais, enquanto o 
‘Império’ soviético ruía. Dahrendorf, no olho do furacão (1988), algo premonitoriamente, sentenciava o futuro. Com o 
benefício de já termos cruzado um considerável percurso histórico desde então, fica patente, hoje, como o capitalismo do 
século XXI, ainda um tanto embrionário, começava a desenvolver-se àquela época. O resultado desta marcha, contudo, 
ainda é prematuro dimensionar. Resta, a nós, especular. Conjeturar sobre os rumos do capitalismo no século XXI. Nesse 
intento, os autores e obras que aqui evocamos certamente têm um papel a jogar. 

 

O realismo político de Robert Gilpin é expresso, de modo muito bem-acabado, em seu ensaio O Desafio do 
Capitalismo Global, ora publicado no Brasil. O professor de Economia Política de Princeton passeia pela história das 
relações econômicas internacionais com destreza intelectual e simplicidade. Para além do resgate histórico de fatos e 
nexos, há também muito de conteúdo prospectivo em O Desafio. O autor começa por lançar luz sobre a onda de 
turbulência que envolve o capitalismo global durante a década de 1990. Sem impressionismo – o que, demais, parece-
nos caracterizar historiadores mais conscienciosos, porque menos adeptos do “presentismo” -, Gilpin procura, no curso 
da narrativa, destilar o momentâneo do duradouro; a conjuntura da estrutura; o micro do macro. Sobre as profecias a 
respeito da inescapabilidade da globalização, profere: “... considero que não obstante os enormes benefícios do livre 
comércio e de outros aspectos da economia global, uma economia global aberta e integrada não é necessariamente tão 
ampla e inexorável, nem tão irreversível quanto sustentam muitos” (p. 27). Gilpin entende que as bases políticas da 
economia contemporânea, as mesmas do imediato pós-II Guerra, encontram-se em estágio acelerado de corrosão. 
Sendo assim, para a economia global não soçobrar, câmbios, em vários sentidos e direções, há de haver.   

 

O autor de O Desafio percebe, não ao acaso, que os Estados Unidos atravessam um momento de abalo em sua 
capacidade de liderar o mundo – na esfera da economia, sobretudo. Diminuiu também, após a Guerra Fria, a disposição 
norte-americana de suster o fardo da liderança econômica global. E o que tem isso acarretado? Para Gilpin, as crises 
financeiras ocorridas na década de 1990 não passariam de manifestações acusativas da carência de um líder no plano 
internacional. E os Estados Unidos da América, naturalmente, são o país cuja candidatura ao “posto” Gilpin tende a 
acalentar. A posição do autor de O Desafio fica claríssima nas suas notas conclusivas: Gilpin alega que, tanto no final do 

                                                 
22 Cf. Dahrendorf, Ralf. The Modern Social Conflict, 1988. 
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século XIX, sob a égide dos ingleses, quanto no pós-II Guerra, sob o comando dos americanos, assistiu-se a duas 
grandes belles époques da economia mundial. Não se trata de mera coincidência. Isso se deveu, mormente, ao papel 
norteador que uma liderança econômica global desempenha – eis, aqui, o mote argumentativo da obra de Gilpin. Em um 
tom taxativo – apocalíptico, dirão alguns -, o professor encerra o ensaio, salientando: “Se os Estados Unidos não 
reassumirem o seu papel de liderança, é provável que a segunda Grande Era do Capitalismo [aquela iniciada no pós-II 
Guerra] venha a desaparecer, como a primeira [pré-I Guerra]” (p. 472). Não obstante todo o bias que varre os escritos, 
é necessário reconhecer o apelo de Gilpin por novas bases políticas para a economia internacional contemporânea. Essa, 
sim, a grande tese de O Desafio – ao menos, a que mereceria um olhar mais detido e atento do leitor. 

 

Em contraponto à visão notadamente ‘nortista’ do professor de Princeton, exporemos duas visões do ‘Sul’. Duas 
obras póstumas, de dois dos maiores acadêmicos da história recente brasileira: Transformações, de René Dreifus; e 
Capitalismo, violência e terrorismo, de Octávio Ianni. 

 

Em Transformações, ao contrário do que poderia sugerir o título, não há grande afetação “spenceriana”. 
Dreifuss, uruguaio radicado na Brasil, desenvolve reflexões sobre as feições do capitalismo nos dias (e anos, e décadas) 
por vir. O léxico e o estilo literário adotados pelo autor são dignos de nota: esbarramos, a todo tempo, em neologismos, 
estrangeirismos, oxímoros, metáforas, criações de toda sorte. O conteúdo é ambicioso. Em uma de suas postulações 
mais fortes, Dreifuss anuncia que caminhamos para a unidade de gestão planetária (batizada por ele como ‘planety’, isto 
é, ‘planetary polity’). “Esta unidade de gestão planetária se afirma na despolitização das relações de propriedade e na 
ausência de grandes questões tematizadas, de mãos dadas com a pulverização e a multiplicação de temas e focos do 
que resta como ‘política’” (p. 55). A globalização tecnoprodutiva tem conduzido ao fim da “política de Estado”. O 
professor vislumbra, como conseqüência, uma economia cada vez mais dissociada da sociedade nacional. 

 

Uma das chaves para bem explorar a narrativa dreifussiana é decifrar-lhe os conceitos. E são muitos. Instrutiva 
é a diferenciação que o autor propõe entre três processos distintos, a saber: (a) a mundialização (ou 
metanacionalização) societária de valores, referências, usos e costumes; (b) a globalização (ou transnacionalização) 
tecnoprodutiva e financeira e (c) a planetarização (ou supranacionalização) da gestão normativa e regulamentadora. Tais 
processos se manifestam por vias múltiplas, quais sejam: as relações (i) internacionais, que são codificadas, 
normatizadas e reguladas entre Estados; (ii) transnacionais, que ocorrem através das fronteiras, tracejando os limites 
nacionais, infiltrando e rompendo as bordas do Estado; (iii) metanacionais, que permeiam os espaços culturais; e (iv) 
supranacionais, que se sobrepõem aos Estados. A barafunda de fluxos do mundo contemporâneo deverá guiar – prevê 
Dreifuss – a uma sociedade global pós-nacional. Viver para saber. Se nada, a obra instiga e intriga.   

 

Diante do futurismo do mestre uruguaio-brasileiro, Octánio Ianni, um dos últimos discípulos de Florestan 
Fernandes, oferta-nos uma lúcida análise sobre o conflito social moderno (para fazer nova alusão a Dahrendorf) na vida 
contemporânea. Alinhava as relações complexas entre três categorias conceituais: Capitalismo, Violência e Terrorismo – 
significativamente, o título do ensaio. A construção do argumento é gradual. Inicialmente, Ianni põe-nos a pensar sobre 
a condição moderna, e tudo o que ela acarreta: capitalismo, urbanização, industrialização, migração, interesse, conflito, 
guerra. A cidade é, para o professor uspiano, o lócus do conflito. Conflito que, não mitigado, descamba para as formas 
mais cruéis e cruentas de interação social. Assim sintetiza o sociólogo: “Na medida em que a cidade se torna maior e 
mais complexa, por suas diversidades e desigualdades, acomodações e tensões, hierarquias e contradições, modos de 
ser e estilos de vida, logo se multiplicam as tendências de integração e acomodação, assim como fragmentação e 
conflito” (p. 153-4). 

 

O capitalismo, digamos, parece convidativo ao conflito. “À medida que se desenvolvem as forças produtivas e as 
relações de produção típicas do capitalismo, desenvolvem-se as diversidades e as desigualdades” (p. 170). O homem 
volta a ser o lobo do homem, mediante a inoperante presença do Estado na modernidade-mundo: “O poder estatal é 
liberado de todo e qualquer empreendimento econômico ou social que possa interessar ao capital privado nacional e 
transnacional” (p. 314). A rigor, em tempos como os nossos, o conflito não-arbitrado, entre indivíduos ou corporações, 
goza de certa aura de legitimidade. É a regra da eficiência, e não a exceção. No vértice do triângulo traçado por Ianni, 
está a materialização do grau de acirramento do conflito no mundo contemporâneo: o terrorismo. A Barbaria se insurgiu 
contra a Civilização; o Terror se globalizou. Argutamente, o autor percebe que, em dado momento da História, são vários 
os que se apropriam de idéias, técnicas e instituições da Modernidade, “revertendo suas possibilidades teóricas e 
práticas”. Os humilhados serão os exaltados? Ianni parece insinuar algo neste sentido... 

 

Em resumo: o Estado moderno, monopolizador do recurso legítimo à força, aparenta prostrado, incapaz de 
reagir, de conter a pandemia do terror no mundo em que vivemos; e, quanto a isso, o capitalismo hodierno, sob vestes 
neoliberais, decerto tem culpa no cartório. Eis, portanto, a triste relação que se depreende deste (último) ensaio de 
Octávio Ianni. 

 
Que destino, então, fica guardado para o capitalismo do século XXI? As leituras aqui contempladas poderão dar 

boas pistas. Mas não as respostas definitivas, acaso as haja. Estas respostas, supõe-se, nem mesmo os onipotentes 
“deuses do mercado” serão capazes de oferecer. Tampouco nós outros, reles mortais. 
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Teste  aqui  seus  conhecimentos ! 
 

1. Quantos Secretários-Gerais do Partido Comunista 
a ex-União Soviética teve entre 1980 e 1985? 

 
a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 4; 
e) 5. 

 
2. O recentemente falecido ex-presidente 

estadunidense Ronald Reagan foi um personagem 
bastante presente na canção popular da década de 
1980. Dentre as músicas que fazem referência a 
ele, encontramos: 

 
a) Bonzo Goes To Bittburg (Ramones), Money’s 

Too Tight To Mention (Simply Red) e If Reagan 
Played Disco (Minutemen); 

b) Reaganomics (Johnny Tailor), Nome aos Bois 
(Titãs), The Cowboy Song (Faith No More); 

c) Reagan (Sugarsmack), Vélhus Decréptus 
(Ratos de Porão), Noriega (Shotgun 
Rationale); 

d) Impeach Reagan (A.P.P.L.E.), Cold War 
(Devo), World War III (Bad Religion); 

e) CCCP Cold War Blues (REO Speedealer), 
Sandinistas for Star Wars (Bob Bossin), Ivan 
Meets G.I. Joe (The Clash). 

 
3. Estudaram na famigerada “Escola das Américas”, 

dentre outros: 
 

a) Donald Rumsfeld e Condoleeza Rice; 
b) Osama Bin Laden e Mohammad Omar; 
c) Augusto Pinochet e Augusto Stroessner; 
d) Ernesto “Che” Guevara e Hugo Chávez; 
e) Todos os presidentes-generais brasileiros e 

argentinos. 
 

4. Na virada do século XIX para o XX, a economia 
argentina: 

 
a) Era cerca de 2 vezes o tamanho da brasileira; 
b) Superava a de todo o sudeste asiático; 
c) Era uma das 5 maiores do planeta; 
d) Era fortemente industrializada; 
e) Tinha as mesmas dimensões atuais. 
 

5. A ordem medieval dos Cavaleiros de Malta: 
 

a) Foi criada na Grã-Bretanha, no século XI; 
b) Lutou e venceu os mouros nas Cruzadas; 
c) Foi dissolvida pelo Papado em 1350; 
d) Tornou-se a Ordem de Cristo, no século XV; 
e) É considerada um ente soberano pelo Direito 

Internacional. 
 
 
 
 

 
6. Konigsberg, cidade natal de Immanuel Kant, 

atualmente pertence: 
 

a) À Polônia; 
b) À Bulgária; 
c) À Eslováquia; 
d) À Alemanha; 
e) À Rússia. 
 

7. A Batalha de Gallipoli, na 1a Guerra Mundial, é 
considerada marco fundador: 

 
a) Da Grécia Moderna; 
b) Dos chamados “bombardeios estratégicos”; 
c) Da “guerra de trincheiras”; 
d) Das identidades nacionais australiana e 

canadense; 
e) Da OTAN. 
 

8. O maior fornecedor de trigo para a União 
Soviética em 1962 era: 

 
a) A China continental; 
b) Os Estados Unidos; 
c) A Albânia; 
d) A Índia; 
e) O Brasil. 
 

9. O corolário do processo de “modernização”, para 
Walter Benjamin: 

 
a) O “apocalipse”; 
b) O “desencantamento do mundo”; 
c) A “morte de Deus”; 
d) O “fim das fronteiras”; 
e) A “morte das utopias”. 
 

10. Na época de Marco Pólo, a China: 
 

a) Passou a ser conhecida por “Império do 
Meio”; 

b) Vivia o apogeu da dinastia Ming; 
c) Possuía o maior império terrestre contínuo 

jamais conhecido; 
d) Era governada pelo neto de Genghis Khan; 
e) Preparava-se para lutar contra o Império 

Árabe. 

QQQuuuiiizzz!!!   

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

por Carlos Frederico Gama 
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