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É comum observarmos, nos artigos de
conjuntura e de estrutura, o amparo de estudiosos
das relações internacionais contemporâneas em
muletas teóricas que se associam ao longínquo tempo
das Luzes e do Enciclopedismo! Evocam-se
os discursos de um Metternich e de um
Talleyrand, como que estivéssemos
resgatando, de fato, a memória de um de
nossos colegas de geração! Referências
repetidas são feitas às revoluções inglesa e
francesa, com a leveza d’alma de quem
comenta o evento da semana...

A questão que se precipita é: por
quê? Por que permanecemos, desde há
tanto, atados a um conjunto de símbolos
tipicamente europeus? Afinal, que pulsão
nos move ao passado distante do velho
mundo? Por que acorremos às imagens de
sempre, no intento de explicar os
fenômenos internacionais que sucedem na
contemporaneidade? Falta de imaginação,
apego às tradições ou pura afetação
ideológica? Quão possível é a mudança
revolucionária na política internacional?
Talvez, em uma digressão mais profunda,
coubesse sondar: como se concebe a mudança no
estudo tradicional das relações internacionais?
Estamos realmente prontos e preparados para
acompanhar a revolução na cena internacional?

Um movimento parece sintomático de nossa
miopia, da percepção distorcida da realidade que nos
cerca: sempre que os modelos mentais, vigentes em
uma época, mostram-se impotentes para captar a
lógica subjacente – isto é, a linha de continuidade – a
um certo acontecimento (ou conjunto de
acontecimentos) que traga impacto à cena
internacional, anuncia-se a revolução. Ou, melhor,
anuncia-se mais uma revolução. É esse o exato
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de François Furet.1 Serve-nos, portanto, de bússola.
Conforme articula o pensador, os franceses da
geração de 1789 construíram o chamado “indivíduo
histórico”, isto é, aquele dotado de desejos,
conhecimentos, vontades e paixões. Indivíduo que
não se identifica nem no Ancien Régime, tampouco
durante a Revolução. Sob o antigo regime, a divisão
social é pensada através do mecanismo das classes.
Um modelo de sociabilidade que se impunha, de cima
para baixo. Tal modelo continha, em si próprio, os
germes de uma revolução: dada a sua
incompatibilidade com as mudanças sociais que
estavam em curso, e da rígida hierarquia de classes
que pressupunha, a ruptura com o estado de coisas
pré-revolucionário só se poderia imputar a um ator (a
burguesia, in casu) que, por meio de um projeto
deliberado, inauguraria a nova era.

Alexis de Tocqueville, outro profícuo pensador
da Revolução burguesa na França, foi, segundo Furet,
o primeiro dos que tentaram libertar o pensamento da
Revolução da crença na Revolução. Buscou dissociar a
Revolução (modo de ação histórico) do que a História
costuma chamar de revolução-processo. Fez aparecer
uma dimensão da História que é não apenas
ignorada, senão dissimulada. Combinou as idéias de
mudança real do poder administrativo à de mudança
simbólica no estatuto do Estado; a idéia de igualdade
e similitude crescentes entre os indivíduos à de
desigualdade e dessemelhança sempre reinantes; a
idéia de uniformidade no campo social à de
heterogeneidade de comportamentos e crenças; a
idéia do Ancien Régime como processo de
decomposição da sociedade aristocrática à de Ancien
Régime como sistema que, malgrado contraditório,
tinha uma unidade “orgânica” – ambigüidade que
Claude Lefort acredita central ao pensamento
tocquevilleano.2

Furet prossegue: a Revolução não coincide
com a representação que se faz dela, mas há em seu
conceito qualquer coisa que corresponde à sua
verdade histórica, qualquer coisa que escapa à noção
de revolução-processo, qualquer coisa que não
obedece à real seqüência de atos e fatos; trata-se da
aparição de uma modalidade prática e ideológica da
ação social (e política) inédita, sem precedente. Sob
pena de tornar a sua análise ininteligível, Furet
avança, afirmando que “...la France est ce pays qui
invente, par la Révolution, la culture démocratique; et
qui révèle au monde une des consciences
fondamentales da l’action historique”.3

A Revolução – comenta Furet – é o espaço
histórico que separa um “poder” de outro “poder”;
espaço este em que uma idéia de ação histórica vem
substituir aquela outra já estabelecida. Há qualquer
conotação de rompimento na dança de cadeiras
descrita por Furet? É certo que não. Eis o motivo por
que não se deve abordar a temática revolucionária

                                                
1 apud LEFORT, Claude (1986). Essais sur le Politique (XIXe – XXe siècles).
Collection Esprit/Seuil.   
2 Id., p. 126.
3 Id., p. 127.

apenas de uma perspectiva física, material. A
invenção social e histórica, a invenção de um novo
modo de ação e comunicação entre os  homens, a
invenção de uma idéia de história e de sociedade
como espaço dentro do qual se imprime o sentido
último dos valores humanos: assim pensemos a
revolução. Como parece sugerir Furet, importa
correlacionar a revolução e o momento de
“descoberta” do político; ou, nas palavras de Marx, da
“ilusão do político”. Paralelamente, com a Revolução
ocorre uma espécie de hipertrofia da “consciência
histórica” – o pensamento, o discurso, a vontade
coincidem com o vir a ser, a história, a humanidade.4

E o poder político? Transfigura-se, como
também as suas condições. O poder descola-se da
figura do rei, como já se havia descolado da Igreja,
vindo depositar-se em todos os lugares e em lugar
nenhum; é o poder popular. Instável porque popular,
indefinido porque popular, amorfo porque popular.
Furet retoma a reflexão: com a Revolução, a imagem
do poder encontra-se desproporcionalmente
fortalecida. Poder não apenas como atributo de
indivíduos. Trata-se do poder “lui-même”, concebido e
percebido como força que disciplina o povo. Força que
é, no limite, destacável do povo, estrangeira ao povo,
suscetível de voltar-se contra o povo. Com a
Revolução, o poder, de uma certa forma, autonomiza-
se, emancipa-se do povo. Passa a ter vida e vontade
próprias. A Revolução, digamos, cristaliza uma
modalidade de Política da Modernidade. A Política
altamente organizada, sistemática, profissionalizada,
institucionalizada, racionalizada. A Política de um
poder que, se não é totalmente independente do
desígnio popular, decerto também a ele não se
submete passivamente.

Ora: se o poder enquanto tal (lui-même)
cresce e se avulta, ao mesmo tempo em que se dilui,
como será possível ao homem comum dele se
apropriar? Para o pensador Furet, o poder emigra de
um lugar fixo, determinado e oculto (Monarquia) para
um lugar paradoxalmente instável e indeterminado;
desaloja-se do corpo do rei para fazer-se em
elemento impalpável, universal e essencialmente
público: a palavra. “La dissimulation du pouvoir dans
la parole est la condition de son appropriation”.5 A
Palavra torna-se o grande recurso de Poder da
Modernidade. Mudança que enseja o nascimento de
uma figura fundamental para o entendimento da
Política de nossos dias, qual seja, a ideologia.
Arremata Lefort: “le pouvoir qui se dissimule dans la
parole pour s’accoupler avec l’opinion se convertit en
pouvoir politique”.

Pensar a revolução dentro da Revolução é,
para Furet, chegar ao nascedouro da ideologia
política. É entender a experiência libertária,
vivenciada por seus concidadãos, que culminou com a
rejeição de uma sociedade calcada na idéia de
totalidade orgânica. É ingressar em um debate

                                                
4 Id., p. 128-9.
5 Id., p. 134.
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infindável sobre os fundamentos da legitimidade
democrática.6 Ou, como Tocqueville e Edgnar Quinet
se pronunciaram, em julgamento ao sentido da
Revolução: tratou-se de “um culto ao impossível”. Em
uma linha: a evasão do imaginário e a negação do
real como constitutivos da história da sociedade
moderna.7

Ante o exposto, alguns ensinamentos. A
revolução possível nas relações internacionais é lenta,
quebradiça e assimétrica: ocorre a cada dia, e todos
os dias. Mas a principal lição de Furet, que julgo
indispensável gravar nestas páginas, diz respeito não
à forma, mas à essência da revolução: ela é
ideológica, cultural e simbólica. A revolução é uma
convenção, ainda que não se desprezem as suas
manifestações físicas. A revolução per se dificilmente
poderia ser definida, delimitada. É fluida, fugidia,
informe. E quer dizer, antes de qualquer outra coisa,
a continuidade – e não a brusca ruptura com tudo e
todos. Não nos enganemos com o triunfalismo
revolucionário que se vende nas telas de cinema,
tampouco com a usurpação dos referenciais surrados
e anacrônicos para a análise de contextos políticos
específicos da contemporaneidade. Não nos
confundamos com o velho conteúdo imagético de
outrora. Não desta vez...

Alarmismo, semiologia e “desencaixe”

“...the theory of international politics is written in terms
of the great powers of an era. It would be ridiculous... to

construct a theory of international politics based on
Malaysia and Costa Rica.(...) A general theory of

international relations is necessarily based on the great
powers”

Kenneth Waltz (grifo nosso)8

Não são poucos os que atravessam a vida a
semear o medo da revolução. Os semeadores vêm a
público para alarmar – com todos os cacoetes a que o
conservantismo dá direito – a iminência e os riscos de
uma viravolta global. “Acautelai-vos!” – eis a
recomendação. “Aproxima-se a barbaria!” – avisam-
nos, com temor. James Hoge, Jr., editor da
conceituada publicação americana Foreign Affairs, não
resistiu à tentação do alarmismo. Em ensaio veiculado
no último número da revista, intitulado “A Global
Power Shift in the Making”, a mensagem a reter foi
clara: se os Estados Unidos da América pretendem,
de fato, congelar o status de potência única, em um
mundo de polaridades indefinidas, é importante que
se apercebam dos “perigos” que os rondam. Os
“perigos amarelos”: China, Japão, Coréia do Norte,
Índia, toda a trupe.9

O argumento de Hoge é simples, linear,
estereotípico. Alega o autor que, no curso histórico,
os câmbios de poder, no sistema internacional,

                                                
6 Id., p. 138.
7 Id., p. 139.
8 in Theory of International Politics, 1979.
9 HOGE, Jr., J. “A Global Power Shift in the Making” in Foreign Affairs, jul/ago
de 2004.

dificilmente ocorreram. E que um grande câmbio, com
o deslocamento do centro do poder da
América/Europa para a Ásia, se avizinha. O editor da
Foreign Affairs é mais um na fileira de seus patrícios.
É consciente, lúcido, bem-informado. Sobretudo, é
teórico de mainstream. Importam-lhe os indicadores
de hard power (ou de raw power, segundo James
Rosenau): capacidade econômica, militar, política,
diplomática, tecnológica. Ao escrever o seu discurso,10

o autor deixa explícita sua preocupação com o
alegado “global power shift”. Mais uma vez, a
revolução no sistema internacional é o elemento a ser
combatido e evitado. Nos confins deste editorial, não
adentraremos o mérito do ponto de James Hoge.11

Exploraremos, sim, a sua metodologia.

Muito do que se produziu em literatura de
relações internacionais, até o momento, buscou
explanar a etiologia dos fenômenos internacionais,
partindo-se de um modelo eurocêntrico: as duas
Guerras Mundiais, a Guerra Fria, as relações EUA-
URSS. Durante todo esse tempo, os países da Ásia (o
que incluiria China, Japão, Índia e Rússia, talvez a
metade da população mundial) foram capazes de
gerar impacto apenas ocasional no sistema, mas
nunca como forças primárias. Nas últimas décadas,
contudo, as coisas se alteraram substancialmente. A
Ásia emerge como uma região cujo poderio
econômico, militar e diplomático começa a rivalizar e
até mesmo a exceder o da Europa.

Resvala no etnocentrismo, entretanto, o
modo com que alguns analistas se apropriam de
dados referentes aos países asiáticos para “explicar” a
sua ascensão no contexto relacional das nações.
Afinal, ler e interpretar as imagens (índices e sinais)
emitidas por países asiáticos, contra um pano de
fundo analítico do mundo desenvolvido euro-
americano, pode ludibriar. Para explicar um ocorrido
qualquer, mister é, antes, que se tenha um bom
palpite sobre a cadeia de orientações, valores,
preferências, regras, idiossincrasias, enfim, das
circunstâncias que se impõem a uma ação /moção. Ao
menos, assim reza a boa teoria sociológica...

Max Weber, nos primeiros anos do século
passado, lançava a idéia de Vertenhen. Empregou o
verbete para significar a tentativa de um cientista
social de entender a intenção e o contexto da ação
humana – de qualquer ação humana. Daí decorre
que, em Weber, para se apreender a verdadeira
motivação de um líder asiático, assim como o
contexto que o circunda, não haveria meio outro que
não adentrar o seu próprio modelo mental. Condição,
por si, inalcançável. É, em verdade, mostra cabal de
etno/sociocentrismo a imputação aos asiáticos de um
padrão de ação política à sombra e à semelhança dos
modelos forjados no “Norte”.12 Contra isso, têm-se

                                                
10 O referido texto é uma transcrição de palestra proferida pelo autor na Johns
Hopkins University, em abril deste ano.
11 Sobre a questão da ascensão asiática nas relações internacionais
contemporâneas, ver: LOPES, D. “Superando o Orientalismo – a irrefreável
marcha asiática rumo ao protagonismo” in O Debatedouro, ed. 24, 08/05/2003.
12 Ver BOUDON, R. La place du désordre, 1984.
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insurgido alguns setores da Academia. As queixas,
dirigidas ao eurocentrismo recorrente no estudo das
relações internacionais contemporâneas, começam a
ganhar fôlego.

Por algum tempo, a “reação acadêmica” a
uma teorização assaz etnocêntrica esteve confinada a
rincões periféricos. Pensadores de África, América
Latina e países muçulmanos insistiam em diagnósticos
engendrados “desde o Sul”. Equivocadamente,
contudo, valiam-se dos mesmos instrumentos
metodológicos e concepções epistemológicas de seus
pares do “Norte”. Exemplos dessa tendência
apropriativa não são escassos: o “quarto-mundismo”,
de Samir Amin; o “realismo periférico”, de Carlos
Escudé; e o “realismo subalterno”, de Ayoob –
tentativas de se adaptar um arcabouço primeiro-
mundista aos casos terceiro-mundistas.13

O apropriacionismo, recentemente, passou a
dar lugar à maior flexibilização das velhas premissas
– esse, sim, um real avanço metodológico-
epistemológico. Autores – anglo-saxões, inclusive –
têm dado contribuições consistentes à reformulação
das teorias de relações internacionais. O professor
David Kang, de Darmouth College, entende que a
crescente influência da Ásia (ou dos países asiáticos)
nas relações internacionais contemporâneas dá aos
teóricos, tanto em termos de política internacional,
quanto mais especificamente em termos em
segurança asiática, a oportunidade de elaboração de
modelos mais rigorosos e sofisticados, que
possibilitem melhor assimilação dos fenômenos
internacionais. “A abordagem eurocêntrica tem sido,
na melhor das hipóteses, problemática”, adverte
Kang. As idéias eurocêntricas guiaram a inúmeras
conclusões equivocadas sobre a possibilidade de
conflito e de alinhamentos militares na Ásia. Por
exemplo, desde o início dos anos 1990, muitos
analistas ocidentais previram cenários sangrentos, de
enfrentamento militar, ao passo que os especialistas
asiáticos vaticinavam um quadro de grande otimismo
e crescente cooperação para o futuro. Para além
desse aspecto, resta em aberto se a Ásia, com a sua
política econômica, demografia, história e cultura,
algum dia funcionará como um sistema de Estados
tipicamente europeu.14

Victoria Hui, professora da Universidade de
Illinois, na mesma toada, denuncia que a maioria
absoluta das teorias de relações internacionais
contemporâneas recorre às velhas imagens européias
para se constituir. Argúi que não se deve presumir a
experiência do velho continente como a norma, e
tratar-se, por exemplo, o caso chinês como desviante.
Em sua teoria dinâmica da política internacional, Hui
sugere que o chamado “sistema de Richelieu”,
assentado no mecanismo da balança de poder, é
inadequado para uma aproximação teórica da China

                                                
13 Há bons insights sobre a temática no ensaio de GAMA, C. F. “O realismo nas
relações internacionais – os críticos” in O Debatedouro, ed. 32, 19/08/2003.
14 KANG, D. “Getting Asia Wrong: the Need for New Analytical Frameworks”
in International Organization, n.º 27, Spring 2003.

antiga – cujo processo de formação nacional está
muito mais relacionado à dinâmica da dominação do
que à de balanceamento. Apesar de reconhecer a
balança de poder e os custos crescentes da expansão
territorial como fatos da vida internacional, a
professora argumenta que, diferentemente da
experiência européia, a balança de poder e os custos
da dominação não foram suficientes para conter o
ímpeto expansionista dos cinco estados inclinados à
dominação (domination-seeking states) no antigo
sistema chinês. A resultante “dominação” de um deles
(Qin), que deu origem à China de hoje, foi possível
através de estratégias de “dividir-para-governar”,
táticas espúrias e manobras de auto-reforço – como
salienta a autora. Logo, Victoria Hui aduz: a julgar
pela experiência chinesa, em um teorização de
relações internacionais menos tendenciosa, o
balanceamento (balança de poder) e a dominação
universal são possibilidades igualmente plausíveis e
prováveis, ao contrário do que faria supor um exame
isolado do caso europeu.15

À guisa de encerramento: Anthony Giddens
apresenta-nos a idéia de “desencaixe”. E é nela que
nos vamos escorar. O sociólogo inglês faz menção,
por tal figura de linguagem, à capacidade auto-
reflexiva de o indivíduo emergir de um dado contexto
social em que se encontre imerso (ou seja,
“encaixado”). A possibilidade de “desencaixar-se”, de
sobrevoar mentalmente o tempo e o espaço, ao que
nos afigura, é a missão a ser perseguida pelos
analistas mais comprometidos das relações
internacionais. É o que buscamos, por suposto.
Convém repetir: não se trata de adotar os mesmos
instrumentos de outrora, trocando-lhes os sinais
apenas. Novos ângulos e abordagens são necessários.
A descontrução/reconstrução dos antigos edifícios
teóricos é o preço a se pagar.

O tempo passa, o tempo voa...

AA  pprrooppóóssiittoo,,  aass  ppaallaavvrraass  ddee  KKeennnneetthh  WWaallttzz,,
rreepprroodduuzziiddaass  nnaa  eeppííggrraaffee  ddaa  ssuubbsseeççããoo  aacciimmaa,,  ggrraaffaaddaass
vviinnttee  ee  cciinnccoo  aannooss  aattrrááss,,  ddããoo  aa  eellooqqüüeennttee
ddeemmoonnssttrraaççããoo  ddooss  ffeennôômmeennooss  aa  qquuee  nnooss  vviimmooss
rreeppoorrttaannddoo  ppoorr  ttooddoo  oo  eessccrriittoo..  PPoorr  iinnccrríívveell  qquuee  ppaarreeççaa,,
aaiinnddaa  ssooaamm  aattuuaaiiss..  OO  pprraaggmmaattiissmmoo  ccoonnttiinnuuaa  oo
mmeessmmoo..  AA  aarrrrooggâânncciiaa,,  ttaammbbéémm..

                                                
15 HUI, V. “Toward a Dynamic Theory of International Politics: Insights from
Comparing Ancient China and Early Modern Europe” in International
Organization (2004), 58: 175-205. Cambridge University Press.
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ROBERT B. J. WALKER
Rob B. J. Walker, um dos mais proeminentes teóricos de relações
internacionais da atualidade, é, como seria de se esperar, um polemista.
Em sua obra mais conhecida, Inside/Outside: International Relations as
Political Science (1992, Cambridge University Press), o britânico sustenta
a corajosa tese de que a disciplina de relações internacionais tenha se
apropriado mimeticamente dos instrumentos de estudo da ciência política.
Para tanto, promove uma verdadeira “desconstrução” do conceito
histórico de soberania. Rob Walker, além de lecionar nas Universidades de 
Keele, na Grã-Bretanha, é editor da revista Alternatives: Global, Local,
encontra-se em estágio adiantado de elaboração a sua nova obra – After the 
com lançamento previsto para breve.

Em passagem pelo Brasil, Walker falou sobre política internacional, Brasil no
Modernidade. Acompanhe conosco esta especialíssima conversa.

O Debatedouro: Qualquer um de seus leitores
poderá perceber o grande interesse – manifesto em
seus escritos – por pontos de partida normativos –
em especial, aqueles referentes ao estudo da política
da Modernidade. O Sr. diria que as leituras canônicas
de Maquiavel e Hobbes ainda propiciam insights úteis
para a compreensão das condições em que se faz
possível a política na Modernidade?

Rob Walker: Eu realmente passo bastante tempo
tratando de pontos de partida, já que eles são sempre
difíceis. Se alguém escreve sobre a Soberania e os
efeitos, como eu faço, não se poderá evitar uma
apreciação dos princípios e dos fins, além do que
ocorre nos meios. A teoria das relações
internacionais, a meu ver, está muito mais
preocupada com os fins – quais sejam, o
estabelecimento de sociedades democráticas e
pacíficas internamente -, ainda que para tal seja
necessária a guerra. As pessoas costumam chamar a
essa abordagem de canônica.

Na tradição política da Modernidade, Hobbes
e Maquiavel estavam particularmente preocupados
com princípios, com pontos de partida. Então,
naturalmente, penso que seja válido despendermos
um bom tempo com eles. Não que devamos seguir as
leituras convencionais que se fazem deles, as suas
conceituações estáticas, mas, sim, buscar perceber o
que se encontra por trás de suas prescrições – ou
seja, os pontos de partida normativos, dadas as
ambições e visões de mundo das sociedades em que
se encontravam imersos. É interessante acompanhar
a maneira como eles tentaram estabelecer novas
fundações, novos pontos de partida, a partir dos quais
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OD: Em seu polêmico ensaio “Inside/Outside:
International Relations as Political Science”, o Sr.
afirma que a teoria de relações internacionais (TRI),
partindo de uma dada configuração espaço-temporal
(isto é, da idéia moderna de Soberania), não seria um
bom “lugar” para encontrarmos respostas – ao
contrário, a TRI poderia ser melhor concebida como
um importante elemento do “problema político da
Modernidade”. Elabore algumas considerações sobre a
dinâmica entre teoria política e relações
internacionais.

RW:  Em meu livro, sustento que a teoria das
relações internacionais (TRI) não é um bom lugar
para procurarmos respostas sobre as relações
internacionais modernas. É uma afirmação
provocativa, que provavelmente foi
superdimensionada. Emerge da minha insistência em
que a TRI é produzida a partir de uma configuração
espaço-temporal muito particular, atada a um
contexto histórico e situacional. De fato, a TRI
expressa nada mais que as “grandes narrativas” sobre
princípios e fins, sobre origens e limites. Eis a
característica da própria idéia de soberania moderna,
que é uma projeção de uma dada identidade espaço-
tempo.

A rigor, todas as teorias de relações
internacionais estão, de um certo modo, conectadas
ao grande debate entre realistas e idealistas – que
embute as duas grandes formas de idealização do
Estado moderno. Desse modo, eu tento ler as teorias
de relações internacionais, antes, como um efeito da
idealização do Estado soberano moderno, mas não
como um lugar donde se extrair respostas para o
“problema” das relações internacionais. Cada vez
mais eu me encontro persuadido em relação a este
tipo de leitura. Entendo que quanto mais as pessoas
tentem disciplinar a disciplina – em nome de uma
autoridade convencionada –, mais a TRI tratará do
“dever-ser”, e menos do “ser”.

OD: Durante o tempo de sua estada no Brasil, o Sr.
mencionou algumas vezes que este é um local
privilegiado para observarmos “o global penetrando o
local”. Como o Sr. costuma dizer, “o mundo está aqui,
e o Brasil também está lá”. Desenvolva a sua
reflexão.

RW: Estar no Brasil, como estar em muitos outros
lugares (não necessariamente em lugares
identificados com pertencentes ao Terceiro Mundo),
oferece uma imagem interessante do que é
permanecer fixado a categorias estanques como
“internacional” ou “nacional”, “local” ou “global”. O
“grande discurso” encoraja-nos a fazer uma distinção
dualista entre um e o outro: ou você é globalista, ou é
localista; ou é nacionalista, ou é internacionalista. E,
curiosamente, não existe espaço entre as duas
categorias.

Boa parte de meus trabalhos teóricos e de
minhas observações empíricas busca assinalar como

as disjuntivas [“ou-ou”] podem ser enganosas. No
nível observacional, é simples perceber, no Brasil,
como o internacional penetra as fronteiras do país.
Caminhando nas praias do Rio [de Janeiro], pelas
favelas, conhecendo os modos de comércio que se
estabelecem nas ruas, percebe-se o global
penetrando o local de uma maneira totalmente
imprevista pelos teóricos das “grandes narrativas” de
relações internacionais. Uma análise mais complexa e
sofisticada poderia deixar isso ainda mais evidente.
Há formas políticas que exorbitam a concepção
soberanista schmittiana de inclusão/exclusão. As
jurisdições estão entrelaçadas. Há inúmeros casos de
hibridismo local/global, nacional/internacional, para
os quais devemos ser sensíveis. Parece difícil para os
teóricos de relações internacionais perceber que
podemos, simultaneamente, estar “aqui” e, também,
“lá”.

Isso não importa dizer, por outro lado, que os
Estados estejam ficando mais fracos, ou que os
nacionalismos se tenham tornado irrelevantes para
um teórico, ou que as fronteiras estejam
desaparecendo. Não nos podemos deixar levar por
esse tipo de chantagem discursiva, pois, como já
afirmei, os códigos das relações internacionais podem
ser bastante enganosos para o propósito de uma
fidedigna apreensão do mundo ao nosso redor. Eu
derivaria de minha análise que, ao contrário, o Estado
e a nação têm-se tornado elementos teóricos ainda
mais importantes. Contudo, a questão das divisas
estanques entre o interno e o externo, o nacional e o
internacional, não tem a mesma simplicidade de
outrora.
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D: Observando a cena contemporânea internacional,
filósofo francês Paul Virilio chegou a vaticinar que a
ronopolítica” estaria substituindo a tradicional
eopolítica” (ou seja: a dimensão do tempo seria,
je, mais importante do que a dimensão do espaço).
bidamente, tempo e espaço são dois elementos
ntrais à sua teorização. Como o Sr. analisa as
lavras de Virilio?

W: Esta é uma temática comum nos dias de hoje.
ão é nova, certamente. Marx tinha uma versão para
l. Muitos dos teóricos do desenvolvimento, também.
uma visão particularmente interessante dessas

lações espaço-tempo há de ser encontrada nos
abalhos de Max Weber. Muito de minha própria
odução acadêmica está referenciada a como
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entender a soberania moderna e as suas relações com
as dimensões do tempo e do espaço.

Há um modo fácil de se traçar as conexões
entre o tempo, o espaço e a política. Possivelmente,
Virilio cai nessa categoria. “Era uma vez o Espaço... e
agora, há o Tempo!” Para esses pensadores, a
Modernidade foi organizada espacialmente, ao passo
que a pós-Modernidade é organizada temporalmente.
Considero essa versão simplista. A Modernidade
européia do século XV não está calcada somente na
dimensão espacial, e sim em uma apropriação muito
específica das inter-relações espaço-tempo (legatária
das concepções euclidianas, galiléicas e newtonianas),
que tornou possível a emergência da noção de tempo
linear. Atentar para o fato de que, entre os
renascentistas, são forjados os instrumentos de
medição do tempo linear, como os relógios, em
substituição à vela (instrumento comum nos
monastérios medievais). Doravante, a noção de
tempo linear é transplantada para as fábricas, para a
vida urbana, etc. Logo, cumpre perceber que, na
Europa do século XV, não se dava propriamente a
predominância do espaço sobre o tempo, mas uma
relação muito específica entre o tempo e o espaço.

Assim, eu não acho que estejamos nos
movendo na direção do tempo. Já no século XVIII,
pudemos observar uma reconstrução do tempo como
História. De Kant a Hegel a Marx, passamos a
trabalhar com uma noção de história linear. É
necessário que não tentemos substituir o espaço pelo
tempo, e, sim, que busquemos identificar as novas
relações entre tempo e espaço. Há novas formas e
fenômenos tomando lugar no mundo, o que torna
extremamente difícil a distinção entre as duas
dimensões. Há uma rearticulação dessas duas
categorias. Mas não se deve depreender, daí, que
estejamos migrando de um mundo de fixidades para
um mundo de fluxos.

OD: O Sr. freqüentemente recusa que rotulem os
seus trabalhos de “pós-modernos” ou “pós-
estruturalistas”. Em sua opinião, que contribuição,
afinal, os teóricos (ditos) “pós-” têm a prestar ao
estudo acadêmico da Soberania moderna?

RW: Sou um pós-estruturalista? Sou um pós-
modernista? Sou isso? Sou aquilo? Eu não sei. Em
verdade, acho que não me importo com isso. Mas há
algo a que eu quero resistir. Quero resistir a um tipo
de rotulação que faz com que as pessoas me
enquadrem em categorias. O meu trabalho é
profundamente influenciado por autores tidos como
pós-estruturalistas. Mas não somente eles. Também

me sinto influenciado por minhas leituras sobre a
história européia e a história da ciência, por
fenomenologistas como Husserl e Gaston Bachelard,
pelos escritos de Michel Foucault. E absorvi essa
carga antes de a indústria de massas transformar o
rótulo “pós-[alguma coisa]” em uma das marcas mais
vendidas no mercado, lá pelos fins da década de
1980, início dos anos 1990.

No contexto das relações internacionais, eu
reajo fortemente a todo o tipo de manual (textbook)
que intente caricaturar as posições dos teóricos – não
apenas dos pós-estruturalistas, dos teóricos críticos
ou dos pós-modernistas, mas também dos
neoliberais, dos neo-estruturalistas, dos neo-
institucionalistas, e assim por diante. São maneiras
de conferir fixidade a formas muito complexas de
argumentação que, obviamente, admitem muitas
variações ontológicas entre elas e dentro delas
mesmas. Eu reajo ao modo como esse rótulos são
relacionados aos “ismos”, às posições pré-fabricadas.
Pessoalmente, eu preferiria ser identificado com a
imagem de alguém preocupado em dissecar o
conceito de soberania, os seus elementos subjetivos e
as inter-relações resultantes, dentro de um quadro de
circunstâncias sociais e históricas.

ÉÉ  iinntteerreessssaannttee  nnoottaarr  qquuee  oo  ““jjooggoo  ddooss  rróóttuullooss””
éé  uumm  ddeessddoobbrraammeennttoo  ddoo  ““jjooggoo  ddaa  ssoobbeerraanniiaa””..  EEmm
HHoobbbbeess,,  tteemm--ssee  qquuee  ppooddeerr  ppoollííttiiccoo  eessttáá  ccllaarraammeennttee
ccoonneeccttaaddoo  ccoomm  oo  ccoonnhheecciimmeennttoo..  HHoobbbbeess  rreellaacciioonnaa  aass
ffoorrmmaass  ddee  aauuttoorriiddaaddee  ppoollííttiiccaa  ààss  ffoorrmmaass  ddee
ccoonnhheecciimmeennttoo  qquuee  ddeevveemm  eexxiissttiirr  ppaarraa  aa  ccoonnffiigguurraaççããoo
ddaa  ppoollííttiiccaa  mmooddeerrnnaa..  EEllee  ssaabbee,,  mmeellhhoorr  ddoo  qquuee
nniinngguuéémm,,  oo  qquuee  iimmpplliiccaa  ddeeffiinniirr  aallggoo  ccoommoo
““vveerrddaaddeeiirroo””..  OO  qquuee  iimmpplliiccaa  ddeeffiinniirr  aallggoo  ccoommoo  ““ppóóss--
eessttrruuttuurraalliissttaa””..  OO  qquuee  iimmpplliiccaa  ddeeffiinniirr  aallggoo  ccoommoo
““rreeaalliissttaa””..  EE  ssaabbee  ttaammbbéémm  qquuee  aass  ddeeffiinniiççõõeess  nnããoo  ssããoo
ffoorrmmaass  ddee  rreessoollvveerr  ooss  pprroobblleemmaass  ddaa  ppoollííttiiccaa,,  ee  ssiimm  ddee
eevvaaddii--llooss..  EEuu  iimmaaggiinnoo  qquuee  éé  eexxaattaammeennttee  iissssoo  oo  qquuee  ooss
mmaannuuaaiiss  ffaazzeemm  qquuaannddoo  ddiissppõõeemm  uummaa  lliissttaa  ddee  ttiippooss  ee
rróóttuullooss,,  ee  eennccaaiixxaamm  ppeessssooaass  ee  iiddééiiaass  ddeennttrroo  ddeessssaass
ccaatteeggoorriiaass::  eelleess  eessttããoo  ffuuggiinnddoo  ddoo  pprroobblleemmaa..

“Sou um pós-estruturalista? Sou um
pós-modernista? Sou isso? Sou

aquilo? Eu não sei. Em verdade, acho
que não me importo com isso. Mas há
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com que as pessoas me enquadrem
em categorias.”
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DDeeppooiiss  ddoo  MMuurroo,,  aanntteess  ddaass  TToo
Dez anos de conjuntura internacional pós-Guerra Fria (19

Com a dissolução da União Soviética em
1991, deixa de existir a ordem internacional vigente
desde o final da Segunda Guerra Mundial (no
período denominado “Guerra Fria”), uma ordem
bipolar que tinha na sua base uma contradição
ideológica: o socialismo real (União Soviética) em
disputa com o capitalismo (capitaneado pelos
Estados Unidos). A luta das duas
superpotências por áreas de influência e
pela hegemonia no nível do sistema acabou
por abafar as demais tensões
internacionais, “congelando” por 40 anos as
Relações Internacionais e trazendo uma
certa estabilidade, ainda que as “batalhas”
mais importantes da Guerra Fria tenham
sido travadas não em território soviético ou
norte-americano, mas em países das suas
respectivas áreas de influência,
manipulados por ambos os lados e, não
raro, arcando com os ônus do conflito. À
queda da superpotência soviética se seguiu
um período de instabilidade e incerteza, de
emergência de fenômenos globais
geradores de tensão, fazendo com que
diversos meios de informação julgassem
que uma “desordem” internacional tivesse
passado a vigorar. Na realidade, a
inexistência de paz e igualdade não
significa necessariamente a inexistência de ordem
no sistema internacional. Pode significar que uma
ordem internacional mais complexa se instaurou; é
essa complexidade que deve ser compreendida.

A nova ordem internacional apresenta
duas contradições principais: a rivalidade entre três
pólos ou centros econômico-tecnológicos (Estados
Unidos, Comunidade Européia e Japão) e a
disparidade crescente entre países ricos (“Norte”) e
pobres (“Sul”). Não há mais uma hierarquia rígida
centrada num único eixo, como havia sido a
bipolaridade na Guerra Fria. A nova ordem se
apresenta como uma teia complexa de conflitos,
contradições e tensões, muitas vezes sobrepostos.
Tampouco existe mais a primazia de dois modelos
de sociedade mutuamente excludentes. A oposição
ideológica entre socialismo real e capitalismo já não

é o princípio configurador da ord
não graças a um triunfo absolut
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tecnologias poupadoras de mão-de-obra e o setor
de serviços (que necessitam de um número limitado
de trabalhadores, bem-qualificados).

O próprio Terceiro Mundo é um emblema
da nova ordem internacional, pois em seu seio
coexistem países em estágios de desenvolvimento
bastante desiguais, muitos deles, longe de se
encontrar em situação de cooperação e ação
conjunta, possuindo divergências e rivalidades
sérias. Alguns, como os “primos pobres” da
Comunidade Européia (Espanha, Grécia, Portugal),
estão integrados ao Primeiro Mundo e cada vez
mais dele se aproximam. Outros, como Brasil, Índia
e Argentina, se encontram num estágio
intermediário, já possuindo um grau inequívoco de
desenvolvimento, porém convivendo com
problemas estruturais ainda por ser resolvidos. Os
países restantes (a grande maioria) estão fadados,
no curto prazo (talvez também no médio e longo), à
pobreza e à dependência, como os países da África
Negra e América Central. Esses últimos são os mais
prejudicados pela desvalorização das suas
matérias–primas e mão-de-obra barata.

Uma tendência forte na década de 90 é a
da constituição de blocos regionais. Trata-se de
mercados supranacionais onde as barreiras
alfandegárias progressivamente desaparecem,
incentivando a união econômica dos países-
membros. O objetivo dos blocos regionais é a
ampliação do comércio externo dos estados,
incrementando a produção e o consumo. São,
portanto, um instrumento da internacionalização da
economia. As diferenças entre os blocos são
visíveis; na Comunidade Européia, a unificação
econômica foi acompanhada de uma crescente
unificação política, fato que não ocorre nos outros
exemplos de blocos (Mercosul, NAFTA, APEC etc). O
grau de institucionalização dos blocos é também
desigual, sendo alto na Comunidade Européia,
pequeno no Mercosul e praticamente ausente nos
demais.

Sobre os blocos há duas teses diferentes:
a primeira sustenta que eles serão a preparação
para a unificação econômica de todo o mundo. Essa
tese, chamada de “economia-mundo”, sustenta que
o mundo se tornará um espaço internacional
extremamente unificado, mais importante do que os
blocos regionais separados. Os mercados
supranacionais, dessa forma, a princípio integram
países vizinhos e, num segundo momento, nações
distantes. A segunda tese afirma que os blocos
serão a ponta-de-lança para a regionalização do
poder, com diversos blocos regionais competindo
entre si por mercados, havendo um fechamento ao
redor de cada bloco (na idéia da competição entre
os três “megablocos”, estão embutidos conceitos
como o Imperialismo leninista). O bloco americano
seria liderado pelos Estados Unidos; o bloco
europeu, pela Alemanha; e o bloco asiático, pelo
Japão. As duas teses possuem elementos

verdadeiros –  ao mesmo tempo que a
mundialização avança, avança também a formação
de blocos regionais que muitas vezes têm
interesses divergentes. Empiricamente, verifica-se
que o avanço da mundialização é maior do que o
fechamento dos blocos; um país pode fazer parte
de mais de um bloco. Os Estados, dessa forma,
constituem blocos regionais que são importantes
para suas economias, entretanto cada vez mais
aumentam seu comércio com o resto do mundo. O
provável surgimento de novas potências (como a
China e a Rússia) indica igualmente que a tese dos
três megablocos fechados em competição não tem,
até o presente momento, muito fôlego.

A nova ordem internacional afetou o
papel dos Estados-nação, ao criar uma vasta rede
de interdependências entre eles, através do
comércio, investimentos externos, empréstimos,
cooperação nas mais diversas áreas. A idéia do
desenvolvimento autônomo passa a ser
impraticável; o novo caminho passa pela integração
no mercado mundializado, e isso requer uma
reformulação do papel do Estado-nação e um novo
conceito de soberania, agora compartilhada. Um
dos agentes mais importantes nesse processo de
integração são as corporações que, para uns, são
GLOBAIS (ainda que possuam filiais em todo o
mundo, continuam tendo suas decisões tomadas
em um país-sede) e, para outros, são
TRANSNACIONAIS (já estando muito integradas ao
mercado global, não mais possuem pátria). Essas
empresas, geralmente com sede e origem nos
países de Primeiro Mundo (ainda que não
exclusivamente), são economicamente mais fortes
do que a maioria dos países e, muitas vezes, têm
diretrizes de “política externa” diferente dos países
onde têm sede. Não são apenas firmas industriais,
mas principalmente bancos, prestadoras de
serviços, criadoras de software etc. Isso ocorre
porque o poderio econômico, no capitalismo do pós-
Guerra Fria, se transferiu do setor industrial para o
de serviços (incluindo o setor financeiro), assim
como no final do século XIX a indústria passou a ser
a atividade econômica predominante em detrimento
da agricultura. O capitalismo dos anos 90 deixa de
se basear numa utilização intensiva de mão-de-
obra, para se tornar cada vez mais intensivo em
capital, graças à tecnologia. O fenômeno do
desemprego já não pode ser considerado
conjuntural, mas sim estrutural. Essa passagem da
supremacia da indústria para a supremacia dos
serviços, nos países desenvolvidos, teve
conseqüências como a robotização industrial, a
transferência de indústrias para países do Terceiro
Mundo, o desemprego estrutural amenizado pela
explosão do setor de serviços. Os países que não
podem investir grandes somas em tecnologia, com
economias baseadas em mão-de-obra ou em
matérias-primas, tendem a se empobrecer ou a
aumentar seu grau de dependência.
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A economia norte-americana, a maior em
volume de produção e em nível de investimentos
externos, passou por situações desiguais a partir
dos anos 80. O governo Reagan (1980-88) foi um
dos mais radicais na aplicação das políticas
neoliberais, retirando o Estado da esfera econômica
através de diminuição de gastos públicos, aumento
de impostos (prejudicando os setores de menor
renda) e vultosos gastos militares, re-aquecendo
uma Guerra Fria que se encontrava então em
processo de "hibernação", graças às dificuldades
econômicas vividas pelos governos soviéticos do
inicio da década (Brejnev, Andropov, Tchernenko).
Com a ascensão de Gorbatchev a liderança da
União Soviética em 1985, a corrida armamentista é
arrefecida e Reagan pode se dedicar mais à "Guerra
Comercial" com o Japão (a economia japonesa teve
um crescimento tão vigoroso da década de 80 que
ameaçou se tornar a maior do planeta, já sendo a
mais avançada tecnologicamente). Após o "crash"
da bolsa de Nova York, em 1987, a batalha
comercial foi efetivamente perdida – o Japão se
tornou, senão a maior, a mais dinâmica economia
do planeta, realizando volumosos investimentos nos
Estados Unidos e se tornando credor dessa
potência. A divida publica norte-americana,
aumentada graças aos gastos militares e aumento
de juros (com o objetivo de captação de recursos),
cresce absurdamente. O sucessor de Reagan, Bush
sênior (1988-1992), pouco pôde fazer para
modificar essa situação, preferindo investir em
aventuras militares (Guerra do Golfo) e desfrutar
das glorias que se seguiram a dissolução da União
Soviética. As políticas neoliberais, cujas
conseqüências negativas foram sentidas durante
toda a década de 80, fizeram com que Bush
perdesse a eleição de 1992 para o democrata
Clinton. Este, em sua primeira gestão, realizou
grandes volumes de investimentos governamentais
(principalmente em saúde e  educação), saneou as
finanças publicas (diminuindo o déficit das contas
internas de 250 bilhões anuais, em 1992, para 123,
em 1995) e colheu os frutos dos lucros das
multinacionais americanas no exterior e da
estagnação da economia japonesa a partir de 1989,
fazendo a economia norte-americana crescer
vigorosamente a partir de 1992. Graças igualmente
a sucessos no plano externo (acordo de paz entre
Israel e OLP, 1993), Clinton foi reeleito em 1996,
mantendo a mesma linha básica de política
econômica. Nem as crises do México em 1995
(fazendo os Estados Unidos realizarem empréstimos
volumosos de emergência a seu vizinho e parceiro
comercial) e da Ásia em 1997 impediram o contínuo
crescimento da economia dos Estados Unidos, sem
paralelo nos países desenvolvidos nessa década.
Inclusive o Fed (banco central norte-americano),
preocupado com a possibilidade de uma recessão
inflacionária se seguir ao contínuo crescimento da
economia norte-americana, realiza constantes
aumentos nas taxas de juros, objetivando controlar
a inflação e o consumo, possibilitando a
manutenção do crescimento.

Além da Economia, os avanços nas
telecomunicações, nos transportes e na informática
permitiram que os hábitos e as culturas locais
igualmente sofressem modificações, adquirindo
elementos globais ou de sociedades distantes. Uma
“civilização da imagem e da informação” se
disseminou pelo planeta, fazendo dos eventos
políticos e sociais muitas vezes um grande
espetáculo de consumo. Ao mesmo tempo, surgem
organizações internacionais, formadas pelos
Estados-nação, e organizações não-governamentais
(ONGs), formadas por indivíduos de diversas partes
do mundo, cujas ações (ou pressões), impondo
normas comuns aos Estados, diminuem sua
capacidade de agir. Ou seja, o Estado-nação vê sua
ação dificultada, e seu poder, diminuído em algum
grau. Já não consiste no agente único e privilegiado
das Relações Internacionais, tendo que dividir
espaço com organismos internacionais, corporações
e ONGs.

Não só a Economia e a Cultura se
mundializaram, mas igualmente os problemas
foram projetados, via interdependência entre
Estados, do nível nacional para o global. Sua
solução não mais depende do voluntarismo de um
ou vários Estados, mas da ação conjunta de todos
os agentes do sistema, sejam estatais ou não.
Questões como pobreza, lutas étnicas, fluxos
migratórios, tráfico de entorpecentes, crime
organizado, terrorismo, meio ambiente, armas
nucleares e direitos humanos tendem a ser cada
vez mais objeto de debate geral no sistema
internacional. O problema ambiental e os
armamentos nucleares, na medida em que
ameaçam a própria sobrevivência da raça humana,
adquirem destaque especial. Alguns afirmam que a
existência de problemas comuns e o reforço das
instâncias de cooperação no sistema indicam um
futuro onde a Humanidade, desvinculada dos
Estados, resolveria seus problemas através do
diálogo. Indícios dessa “Assembléia Mundial” seriam
as intervenções da ONU, como mediadora em
conflitos ao redor do planeta, cada vez mais
freqüentes depois da dissolução da União Soviética
(cujo poder de veto no Conselho de Segurança
impedia diversas ações da entidade, patrocinadas
pelos Estados Unidos – estes, por sua vez,
tomavam a mesma atitude com as iniciativas
soviéticas).

Inúmeros focos de tensão irromperam
com o fim da Guerra Fria, baseados em conflitos
étnicos, nacionais, religiosos, territoriais, e mesmo
em situações de desigualdade econômica ou social
que geram fluxos migratórios (e repressão intensa
desses movimentos) e trazem instabilidade para o
sistema internacional. Grande parte deles já existia
no período anterior, estando inseridos no contexto
do confronto das superpotências. Agora eles se
voltam contra seus antigos patrocinadores – por
exemplo, o tráfico de drogas na América do Sul,
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apoiado pelos Estados Unidos nos anos 60-70 sob o
pretexto de combater os guerrilheiros comunistas,
hoje causa prejuízos volumosos à economia norte-
americana e, ironia maior, aliou-se às guerrilhas na
Colômbia e no Peru, aumentando a força dessas
organizações e multiplicando os níveis de tensão.
Os conflitos étnicos sempre estiveram presentes na
História, entretanto, na ordem bipolar, estiveram
“espremidos” entre as duas superpotências em
conflito, dependendo da sua ingerência, tendo
assim pouca capacidade geradora de tensões.
Livres das amarras ideológicas, das pressões
militares e aproveitando o desabamento da União
Soviética, nacionalismos reprimidos e
fundamentalismo brotam por todo o Leste Europeu
e países da ex-União Soviética. Na África e em
parte da Ásia, os conflitos desse tipo estão
diretamente relacionados com o processo de
colonização realizado pelas potências européias nos
séculos XIX e XX (até 1945-65), que separou etnias
afins e obrigou rivais históricos a viver num mesmo
território. Após a descolonização, os novos países
foram afetados por guerras civis crônicas que só
contribuíram para agravar sua situação de pobreza
e dependência. Os conflitos religiosos têm no
Islamismo (em suas versões mais radicais, que não
separam Religião e Política), agindo através de
grupos terroristas, a força mais presente, porém
não exclusiva; os fundamentalismos hindu, judaico
e cristão igualmente promovem tensões e conflitos
onde a negociação, se existe, é tortuosa e muitas
vezes frustrante. A “guerra santa”, independente de
qual seja a religião abordada, é cada vez menos
promovida por Estados (exceção feita, por exemplo,
à Revolução Islâmica do Irã), cabendo a grupos
sociais, insatisfeitos de diversas formas com suas
condições de vida, levá-la a cabo. Os movimentos
migratórios (de indivíduos dos países do “Sul” para
os do “Norte”), cada vez em maior escala graças ao
progresso dos transportes, são ferozmente
combatidos pelos países do “Norte”, tendendo a
agudizar as contradições entre países ricos e
pobres. O problema nuclear, uma tecnologia restrita
a um pequeno grupo de países, que possui
potencial para simplesmente aniquilar o planeta
diversas vezes, é com razão um dos temas mais
graves e urgentes da nova ordem internacional, já
que não existe mais o rígido controle de americanos
e soviéticos sobre os arsenais dos demais países. A
disseminação do armamento nuclear pelo Terceiro
Mundo – onde, como já foi mencionado, existem
rivalidades e divergências profundas, além de
condições de vida inferiores e menor tradição
democrática – pode tornar conflitos regionais uma
ameaça ao sistema como um todo.

A complexidade e a variedade de
problemas suscitou, nos estudiosos, diferentes
pontos de vista sobre o entendimento do que se
poderia chamar de nova ordem mundial. Para
alguns, a nova ordem seria unipolar – com o
desaparecimento da União Soviética, só haveria
agora uma superpotência, os Estados Unidos.

Outros defendem a idéia de uma ordem multipolar,
a já mencionada situação de três megablocos
econômicos em competição. E outros, finalmente,
crêem na existência de uma apolaridade, não
havendo assim centros dominantes. Quanto ao
caráter ideológico da mudança, uns enfatizam a
derrocada do socialismo real, outros, a vitória da
social-democracia e outros, ainda, o triunfo do
neoliberalismo. Ainda há a questão de quem teria
sido o artífice da nova ordem, os estudiosos se
dividem entre o ex-presidente norte-americano
George Bush (que cunhou a expressão “Nova
Ordem Mundial”, após a Guerra do Golfo de 1991) e
o ex-líder soviético Mikhail Gorbatchev. Essa
questão tem importância muita vezes menor do que
as duas anteriores, e sua resposta (se houver)
interessa menos à compreensão da ordem
internacional do que à defesa de interesses
privados, ou à simplificações históricas pouco úteis.

A idéia de uma ordem unipolar se baseia
em critérios militares, que, isolados, não são
capazes de resolver os problemas do pós-Guerra
Fria, ainda que continuem sendo importantes. Se a
capacidade militar caracterizasse uma potência na
ordem atual, países como o Japão seriam poderes
menores e países como a Ucrânia seriam potências,
o que é absurdo. Os gastos bélicos, ao contrário,
mostraram ser entraves ao desenvolvimento dos
países (ainda que os Estados Unidos consigam
equacionar gastos militares com crescimento
econômico). E, mais importante, os Estados Unidos
relutam em tomar atitudes que seriam esperadas
de uma superpotência única, como intervenção
ativa e contínua nos conflitos mundiais – tarefa que
os norte-americanos não executaram com muita
freqüência após a Guerra do Golfo e, quando o
fizeram, sempre estiveram acompanhados por
dezenas de países aliados com engajamento
equivalente ou superior. Tal “política de xerife do
mundo”, ademais, arruinaria a economia norte-
americana, diminuindo sua importância diante de
europeus e japoneses, além de suscitar perigosos
confrontos com a Rússia e a China. A composição
multinacional das forças de “reforço da paz” da
ONU, os esforços no sentido da construção de um
sistema militar exclusivamente europeu, a
redefinição da OTAN (com a entrada de países do
Leste Europeu) e as tendências de aumentos dos
gastos militares japoneses (ainda tímidos)
confirmam que a tese da “monopolaridade” não é
consistente. A teoria da apolaridade enfatiza o
declínio do poder dos Estados-nação e a ascensão
dos demais agentes do sistema internacional. O que
configuraria o sistema seriam relações e processos,
geradores de interdependência e cooperação.
Substituindo os Estados e suas economias
nacionais, teríamos as corporações, as organizações
internacionais e as ONGs. Essa tese, ainda que seja
confirmada em alguns pontos, subestima o papel
dos Estados no sistema internacional e o caráter
local da sua ação. Os lugares ainda não são todos
iguais e ainda existem pólos econômico-



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.

13

tecnológicos e político-militares caracterizados
como Estados. Na verdade, a ordem internacional
atual é multipolar, cada vez se torna mais
mundializada, com o crescimento da importância de
agentes não-estatais, ao mesmo tempo em que
alguns Estados exercem influência decisiva. Uma
ordem, enfim, complexa.

Finalmente, quanto à questão ideológica,
esta suscita uma discussão em grande parte
desnecessária, porque baseada em princípios da
ordem anterior (bipolaridade, oposição entre
capitalismo e socialismo real). Apesar de haver
fragmentos de verdade nas opiniões de defensores
da derrocada do socialismo real, da vitória da
social-democracia e do triunfo do neoliberalismo,
nenhuma das opiniões está completamente com a
razão. O socialismo real efetivamente se esgotou,
porém tal fato não inviabiliza uma experiência
socialista futura (no caso, não representando uma
continuação da experiência do socialismo real, mas
algo radicalmente novo). O capitalismo mundial não
triunfou definitivamente, mas se vê às voltas com
contradições internas e desafios globais agudos. A
social-democracia e o neoliberalismo não foram
triunfantes, pois na ordem atual não há um único

modelo vitorioso. A social-democracia há décadas
vinha se afundando em problemas como fuga de
capitais e insuficiência de recursos públicos, até ser
substituída na maior parte dos países europeus por
governos de centro-esquerda que aplicam políticas
econômicas neoliberais. O que não impede que a
social-democracia possa ter seus problemas
corrigidos, o que já ocorre em alguns lugares. A
solução passa pela diminuição da intervenção
estatal, substituída por maior participação popular.
Quanto ao neoliberalismo, economicamente esse
sistema se revelou falacioso, contribuindo para o
pior desempenho do mundo desenvolvido nas
últimas décadas. Seu fôlego revela-se mais uma
conseqüência da queda do socialismo real do que
resultado dos próprios méritos. As economias mais
bem-sucedidas das últimas décadas (Japão,
Alemanha, Tigres Asiáticos, China) são exemplos de
um meio-termo, onde o Estado nem é o
“empresário da nação”, nem é mínimo, sendo o
coordenador de políticas industriais, o garantidor da
qualidade da força de trabalho. Essa constatação
poderá evitar que as conseqüências graves das
políticas neoliberais ou estatizantes se prolonguem
pelas próximas décadas.

A Escola de Copenhague e os praticantes
de Washington
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A orquestra dos asnos e o triunfo da ideologia
sobre a razão

O chanceler cubano Felipe Pérez Roque
condenou, logo no início da ação militar anglo-
americana no Iraque, o que chamou de  “agressão
ilegal, injusta e inútil contra o Iraque, apesar do
repúdio unânime da opinião pública mundial”.16

Jimmy Carter disse coisa parecida quando
da invasão soviética ao Afeganistão, em
dezembro de 1979, e o simbolismo norte-
americano não foi mais longe do que o
boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou, em
1980. O glorioso Leonid Brejnev se
expressou de forma semelhante quando
Lyndon Johnson ordenou o aumento dos
bombardeios ao Vietnã do Norte e ao
Camboja, em 1967. Eisenhower, com o
respaldo de Kruschev, não fugiu muito ao
padrão quando, em nome da mesma
“opinião pública mundial”, repreendeu a
intervenção anglo-francesa no Canal de
Suez, em 1956.

Não há exemplo melhor do que o
da Polônia para ilustrar os grandes serviços
prestados pela “opinião pública mundial” à
paz. O tal “mundo em coro”, emulação de
uma grande orquestra de asnos, aplaudiu a
declaração de guerra anglo-francesa à
Alemanha nazista em 3 de setembro de
1939, dois dias após a invasão da Polônia pelas
divisões da Wehrmacht. Essa voz do mundo – de um
mundo que excluía alemães, italianos e japoneses –
havia, um ano antes, achado justo entregar a
Tchecoslováquia de bandeja aos alemães. Mas daí a
entregar a Polônia, já seria demais. Durante a II
Guerra Mundial, os britânicos descobriram que o
massacre de Katyn, responsável pela execução de
mais de trinta mil oficiais poloneses, havia sido
perpetrado pelos soviéticos, e não pelos alemães.
Mesmo quando a notícia veio a público, a “opinião
pública mundial” não fez nenhum estardalhaço em
cima do fato. Pois que não nos surpreende que, em
1945, com o fim dos combates na Europa, os Aliados

                                                
16 Divulgado no website da RTP Multimédia:
http://www.rtp.pt/index.php?article=48638&visual=5 .
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britânica ou italiana (nacionalmente delimitada).
Sem mencionar, obviamente, o fato de que os
cálculos da opinião pública mundial excluem os
norte-americanos, nos passando a impressão de que
os Estados Unidos não fazem parte do mundo.
Incompreensivelmente, o mundo reconhece estar
repudiando a ação de algo que ele mesmo diz não
existir (os E.U.A.).

Estando esclarecido não existir uma “opinião
pública mundial”, mas opiniões públicas nacionais,17

resta distinguir em quais nações há de fato uma
opinião pública. Longe da associação, liberal por
conveniência, de Eric Hobsbawm, segundo quem a
opinião pública surgiu a partir das pesquisas de
opinião promovidas pelo Instituto Gallup nos Estados
Unidos, na década de 1930,18 o conceito de opinião
pública nos E.U.A. é quase tão antigo quanto a
própria Nação, o que resta nítido no caráter
jornalístico e por vezes panfletário dos Federalist
Papers (sem nenhum demérito de seu valor político e
filosófico) de Madison, Hamilton e Jay e na obra de
Alexis de Tocqueville,19 da primeira metade do século
XIX. Não é minha intenção, entretanto, discursar
sobre o caráter ou sobre a formação histórica dos
Estados Unidos. Ao ponto: Estados Unidos da
América, Grã-Bretanha, França, Itália, Alemanha e
os demais países europeus onde o Estado de Direito
e a liberdade de imprensa sejam concretudes de
longa data (Áustria, Suíça, países escandinavos,
Holanda, Bélgica)20 possuem uma opinião pública no
sentido crítico do termo (sem prejuízo da
superioridade crítica característica dos países anglo-
saxões, onde o culto ao indivíduo e à limitação do
governo os protege das paixões coletivistas e
despóticas da democracia de massas). A cultura
política das jovens nações africanas, somada à sua
proverbial capacidade de administrarem
pessimamente a si próprias, não os permite
desenvolver as premissas de uma opinião pública
nacional e crítica; o mesmo é válido para os países
asiáticos, exceção feita talvez ao Japão. Não há
opinião pública na Rússia, assim como não havia na
União Soviética, e como também não há na China.
Os países latino-americanos, à exceção talvez do
Chile pós-Pinochet, seguem uma postura histórica de
endossar o relativismo e se alinharem,
subconscientemente, à posição euro-afrancesada;
raras são as circunstâncias em que o grosso da
massa latino-americana diverge dos posicionamentos

                                                
17 Sobre a distinção, ver Hans J. Morgenthau. A Política entre as nações : a
luta pelo poder e pela paz. Brasília: Edunb, IPRI, 2003. Cap. XVII, pp. 483-
501.
18 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2.
ed. São Paulo: Cia das Letras, 2001.
19 Ver, da obra de Tocqueville, a 2ª parte do Livro I (Leis e Costumes), em
especial o caps. VII e VIII. Do Livro II (Sentimentos e Opiniões), dedicar
atenta leitura à 2ª e 3ª partes.
20 À exceção da Grã-Bretanha, dos países escandinavos, dos Países Baixos e
da Bélgica, todos os demais países europeus têm uma tradição democrática
ininterrupta não superior a 60 anos.

franceses. Não possuem, portanto, uma opinião
pública no sentido crítico do termo.

A opinião pública nacional

Para explicar a definição de opinião pública
nacional de que ora faço uso,  empregarei exemplos
históricos e prescindirei das ferramentas teóricas e
conceituais, que primam pelo preciosimo acadêmico
na mesma medida em que obscurecem a clareza da
idéia.21 Em 1792, uma proto-opinião pública norte-
americana enfeixou os ânimos para que os Estados
Unidos entrassem na guerra européia ao lado da
França revolucionária. Tivessem os americanos
ingressado no conflito ao lado dos franceses, ter-se-ia
a pedra de toque para que os ingleses ignorassem o
Tratado de Paris e tentassem novamente subjugar os
norte-americanos, e o resultado em 1792 poderia
muito bem ter sido diferente daquele de 1812.
George Washington ponderou e impôs sua prudência
à ação externa norte-americana, mantendo os
Estados Unidos neutros em face do conflito europeu e
desmantelando as pretensões das facções francófilas
(ou propriamente anglófobas). Não havia, nos E.U.A.
de 1792, uma opinião pública capaz de discernir
claramente os prós e contras de um alinhamento
norte-americano à França, mas uma paixão imatura
pela causa revolucionária, que ignorava os elementos
do contexto e via na Revolução Francesa uma
emulação da Revolução Americana. Embalada pela
“solidariedade” francesa aos colonos ianques à época
da Independência  e pela hostilidade aos ingleses, é
provável que a maioria da população norte-americana
fosse a favor do ingresso dos E.U.A. no conflito. A
questão é saber se esse ingresso seria frutífero ou
danoso aos interesses dos Estados Unidos, e  G.
Washington estava certo da ruína em caso de
alinhamento aos franceses. Foi necessário que a
sabedoria das lideranças amainasse as paixões
populares para que os interesses da nação como um
todo não fossem estraçalhados pela esquadra
britânica. O que ideólogos e agitadores da época
poderiam ter chamado de “clamor da opinião pública”
pelo auxílio das armas aos franceses apresenta-se-
nos, tanto hoje quanto à época da ruína da França
revolucionária, como um suicídio. Podemos também
definir tal atitude como uma incapacidade das massas
em discernir as melhores opções em matéria de
política externa.

Da mesma forma, apenas com o vetor
invertido, poderiam ter agido alguns camponeses da
Prússia germanizada de 1866, quando Bismarck
resolveu fazer a guerra contra a Áustria. Para o
escárnio dos pan-germanistas, a Prússia pegava em
armas contra uma nação irmã, talvez tão “alemã”

                                                
21 Justa exceção deve ser feita à obra de Morgenthau, cujo cap. XVII – mas
também os caps. XV, XVI e XX – oferecem uma explicação clara e bem
argumentada sobre o conceito de opinião pública nacional aplicado à política
externa. MORGENTHAU, Hans. Op. cit.
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quanto a própria Prússia. O que dizer, então, das
reações da opinião pública britânica diante das
intervenções e mediações da Grã-Bretanha na
manutenção do equilíbrio de poder europeu, no
século XIX; do espanto das opiniões públicas
francesa, britânica e mesmo norte-americana
quando os exércitos alemães rasgaram a Bélgica em
1914; do afã da opinião pública norte-americana, a
partir de 1971, para que se procedesse com a
retirada incondicional das forças dos E.U.A. do Vietnã
do Sul;  das reações suscitadas nas opiniões públicas
das nações democráticas do Ocidente quando os
soviéticos invadiram o Afeganistão; e, enfim, das
reações que parecem ter criado a so-called  “opinião
pública mundial” que protesta incansavelmente
contra George W. Bush e as operações militares
anglo-americanas no Iraque. Em que medida
podemos falar na aprovação ou reprovação da
“opinião pública”, e que dimensão devemos dar a tal
opinião pública?

Houve, do fim da Guerra dos Trinta Anos ao
início das guerras napoleônicas, uma espécie de
uniformidade moral e de padrões de conduta entre
os povos e nações européias, que primeiro foi
observada pelas classes aristocrática e política, e
enfim alcançou a burguesia e mesmo as classes mais
humildes. Essa uniformidade poderia ter permitido o
desenvolvimento de uma opinião pública – se não
“mundial”, ao menos ocidental, no que tange ao
sentido civilizacional do termo -, não fosse o fato de
que as massas eram mantidas alheias ao processo
político e que a própria uniformidade devia sua
existência ao trato mais ponderado e desapaixonado
dos aristocratas. As “democracias de massa”, em
contraste com o republicanismo e mesmo com a
monarquia parlamentar britânica ou, em menor
escala, as monarquias constitucionais da Europa
continental, parecem dotadas de um desapego à
análise crítica e ao individualismo, cedendo à
“coletividade” a faculdade de julgamento e ao ethos
metafísico da “nação”, hegelianamente concebida,  o
destino de todo o povo. Essa conduta das
democracias de massa, onde o primado da maioria
suprime a minoria quantitativamente – e apenas
quantitativamente – obtida, onde 51% da população
decidem o destino dos outros 49%, é o principal
inimigo do espírito crítico que define a opinião
pública (sendo esta deduzida da capacidade que os
indivíduos de uma determinada nação têm de
conciliar suas divergências e suas abordagens
distintas de um mesmo problema, para, enfim, pôr
os cidadãos em uma espécie de “acordo reticente”
com as ações do Estado). Em outros termos, a
democracia de massas representa a manifestação
uníssona de uma maioria despótica que, legitimada
por razões quantitativas, suprime a voz da minoria e
se auto-intitula a voz da nação, chancelando
cegamente as ações dos homens de Estado. E isso, é
imperioso dizer, não é o que se pode chamar de
opinião pública.

Razão pela qual não há, no Brasil e em outros
países recém-ingressos na “democracia formal”, em
que as massas insufladas por alguma paixão (o anti-
americanismo no caso dos latino-americanos, o anti-
americanismo somado ao apego aos valores culturais
atrasados das nações árabes-islâmicas, a emulação
mal-feita de nacionalismo nas nações afro-asiáticas e
mesmo nas latino-americanas, o igualitarismo social-
democrata fracassado das nações da Europa
continental e, enfim, a orientação una e autoritária
das ditaduras chinesa, cubana, norte-coreana, etc.)
se auto-intitulam porta-vozes da nação, uma opinião
pública, mas convergências de opinião das massas,
apoiadas pela mídia e transformadas em verdades
absolutas. A liberdade de expressão – nos países
onde ela existe – se encarrega, com efeito, de
difundir as idéias da minoria, tarefa esta que é
facilitada pela Internet.

Já se expôs o fato de que os cidadãos
oriundos de nações anglo-saxãs são dotados de um
senso de discernimento mais acurado e relativamente
isento dos imediatismos desastrosos, fato este que
deriva de sua própria formação sócio-político-cultural.
Um brasileiro poderia achar um absurdo que Sir
Winston Churchill e um punhado de britânicos
empedernidos no Gabinete de Guerra fossem loucos
ao ponto de fazer resistência a uma Alemanha que já
havia conquistado toda a Europa, da Polônia à França,
da Noruega aos Bálcãs. E, mais ainda, que Churchill
fosse capaz de esclarecer ao povo britânico as razões
vitais pelas quais a Grã-Bretanha não poderia se
render ao negociar com a Alemanha hitlerista. Os
britânicos entenderam (talvez porque a segurança
física da nação estivesse em jogo), a Grã-Bretanha
resistiu, os Estados Unidos entraram na guerra e o III
Reich veio a pique. Mas – contra-factualidade
tentadora – e se Churchill ou qualquer outro gabinete
britânico, liderado por um Halifax ou por um Mosley,
tivesse lavrado a paz com Hitler?22 Um sucesso
diplomático-militar na frente ocidental não teria
demovido Hitler da frivolidade de invadir a União
Soviética, e, cogitemos mais!, de se aliar a Stalin e
compor um bloco germano-soviético capaz de fazer a
guerra contra as potências ocidentais? Churchill
contribuiu para transformar a opinião pública nacional
britânica, em detrimento dos coros pacifistas que
suplicavam por uma paz com a Alemanha e para que
Londres se abstivesse, de uma vez por todas, da
contendas continentais.

Em matéria religiosa – e principalmente no
tocante a sociedades constituídas com base em
imperativos religiosos, sem distinção clara entre o

                                                
22 Para fins de diversão intelectual, vale a pena conferir as abordagens
históricas contra-factuais da obra “More What If? Eminent historians imagine
what might have been” (Pan Books, London, 2001), editado por R. Cowley.
Ver o ensaio de Andrew Roberts, “Prime Minister Halifax” (pp. 279-290),
onde é desenvolvido um cenário no qual a Grã-Bretanha havia lavrado a paz
com a Alemanha em 1940.
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clericalismo e o laicismo, como as sociedades
nacionais dos países muçulmanos -, não é possível
destacar, na coletividade, uma opinião pública, pela
razão de que esta prerroga a existência de um
espírito crítico e cético e a fé é, per se, um anátema
à crítica e à exposição de evidências contrárias; em
termos outros, a opinião pública baseia sua crítica
em concretudes lógicas, capazes de resistir às
evidências contrárias; porquanto a religião é meta-
racional e avessa ao espírito crítico de matriz
racional. A opinião pública, bem entendido, nem
sempre (ou quase nunca, talvez) age de forma
estritamente racional, mas a espinha dorsal que lhe
permite existir – a sociedade organizada laica23 – é
uma eminência da razão, ou, ainda, um construto
que o Iluminismo legou ao Ocidente. Cada um dos
elementos constitutivos da opinião pública é uma
opinião pessoal, donde deriva a necessidade do
primado do individualismo e da liberdade de
pensamento e expressão para que a opinião pública
venha a ser formada. Por ser um amálgama de
opiniões individuais, mais ou menos padronizadas e
destituídas de algumas particularidades
(particularidades estas que, no escopo individual,
identificavam a opinião), a opinião pública é um
produto coletivo imperfeito, uma pseudo-ética de
grupo, que, ironia teórica, depende do individualismo
e da liberdade de expressão e pensamento para ser
formulada.

A guerra do Iraque e os lugares-comuns que a
justificam

Não irei me deter nas especulações sobre os
motivos que levaram o governo norte-americano a
intervir militarmente no Iraque e derrubar o governo
de Saddam Hussein. Há uma vasta gama de
explicações, que oscilam em compasso com o
espectro ideológico, para explicar a intervenção
militar no Iraque, e procuraremos abordar tanto as
mais difundidas quanto as parcialmente reais:

a) A questão do petróleo - O imperativo de que
Bush, Cheney, Rumsfeld e outras figuras teriam de
satisfazer à companhias petrolíferas norte-
americanas, o que só poderia ser obtido através do
controle dos poços iraquianos. Segundo essa
interpretação, amplamente difundida entre as
massas e particularmente vulgar, porque tributária
de uma leitura estreita e infantil das relações
internacionais, de matriz globalista-marxista, o
principal argumento da intervenção era econômico: o
desmedido apetite energético da sociedade norte-
americana, somado à ganância das petrolíferas
texanas, lançaram os Estados Unidos numa onda
intervencionista-preventiva que parece remontar aos
bons tempos da Guerra Fria, com a C.I.A.

                                                
23 Não somente, deve-se dizer. O caráter laico da sociedade civil não basta
para que a opinião pública nacional tenha o caráter crítico já desenvolvido
neste artigo.

derrubando Mossadegh no Irã e frustrando as
pretensões soviéticas de obtenção de uma saída para
o Oceano Índico. Os soldados lutam em nome do
petróleo; civis são massacrados em nome do
petróleo; a “legitimidade” de Saddam Hussein é
desrespeitada pela ganância do petróleo. Tudo se
encerra na mediocridade conspiracionista orquestrada
pelas esquerdas revolucionárias, e que enxergam no
capitalismo a razão de todos conflitos do mundo.
Trata-se de uma versão moderna e (ainda) mais pop
do livrinho panfletário de Lênin24 sobre o imperialismo
e sua roupagem que oculta o estágio final do
capitalismo industrial.

b) A arrogância imperial -  Essa tese sustenta que os
Estados Unidos fazem a guerra porque são uma
potência imperial arrogante e minada por crises
internas, presumivelmente derivadas das
“contradições intestinas do capitalismo”, que o
empurram para o extravasamento de tais crises. A
secularmente anunciada crise do capitalismo
financeiro, as tensões raciais no seio da sociedade
norte-americana, a obsolescência das indústrias
pesadas, a ameaça chinesa adensada por seu
crescimento econômico, a crise institucional, a
normalização da violência individual e institucional e,
segundo o Sr. Michael Moore, as fraudes ocorridas na
eleição presidencial de 2000, que de acordo com o
corpulento diretor de Fahrenheit 11 de setembro
representam uma mácula insuperável nas instituições
norte-americanas: essas seriam as causas reais que
fomentam a “arrogância do Império”. A guerra é,
assim, uma projeção diversiva de tais desconfortos
domésticos. Em uma arguta manobra intelectual, os
Estados Unidos da América são postos em nível de
igualdade com a União Soviética stalinista, com a
Alemanha hitlerista e mesmo com o Iraque de
Saddam Hussein ou com a África do Sul
segregacionista. A tese de arrogância imperial ignora
cinco séculos de ciência política e trata a ação não
como objetivando um fim, mas como uma expulsão
de energia caótica interna; a razão de Estado se
desintegra, pois as guerras não visam a nenhum
objetivo estratégico particular, mas apenas à
protelação dos conflitos domésticos, mesmo que essa
tese insista em encontrar justificativa em uma nação
cujo crescimento econômico indexado em 2003 foi da
ordem de 8,2%.

c) A missão civilizadora dos E.U.A. – A tese preferida
dos “neocons”:25 os norte-americanos interviram no
Iraque munidos de propósitos elevados, de um
humanitarismo insuspeito e de total desinteresse.
Tinham pouco ou nenhum interesse no petróleo, na
manutenção do equilíbrio geopolítico regional,  na
segurança física dos E.U.A. e seus aliados, na queda

                                                
24 LÊNIN, V. I. El imperialismo, fase superior del capitalismo.
25 Neoconservadores que estão sobejamente representados na administração
Bush por Paul Wolfowitz, Richard Pearl e Donald Rumsfeld, sem falarmos
nos think-tanks conservadores como a Heritage Foundation ou o Hudston
Institute.
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de regimes que patrocinam organizações terroristas
ou no aquecimento das encomendas militares do
Pentágono. É a vertente franciscana das relações
internacionais, que vê na América um poço de
virtudes e nenhum vício, e nos republicanos toda a
sapiência política, econômica e moral de que o
Mundo Livre necessita. Incorrem na mesma
ingenuidade dos defensores da tese do petróleo: a
de creditar à ideologia a razão que levou os E.U.A. à
guerra. Fazem vistas grossas à tirania de Fidel
Castro em Cuba, de Robert Mugabe no Zimbábue e
de Kim Song-Il na Coréia do Norte, ao passo que
comercializam e investem capitais diretos na China
de forma mais voraz do que nas nações ocidentais. O
Iraque de Saddam Hussein assemelhava-se a um
inferno político, e a Cuba de Castro e a Coréia do
Norte de Song-Il por certo não são melhores. Aos
herdeiros do “white man´s burden”, cumpre uma
análise mais realista das relações inter-estatais, sob
pena de proceder com uma leitura quase tão estreita
e infantil quanto a dos globalistas-marxistas que
conferem o ônus da guerra à sede de petróleo.

d) O establishment industrial-militar – Herança
maldita e mal-interpretada do deslize verbal do
Presidente Eisenhower, que, em seu discurso de
despedida da Casa Branca, alertou os novos
mandatários sobre o perigo de se instaurar nos
E.U.A. um domínio do setor industrial-militar sobre
as ações da sociedade e do Estado. Eisenhower
temia que a América se convertesse em uma Prússia
continental e democrática, estando a sociedade civil
submetida às necessidades militares do Estado e da
promoção do interesse nacional. Os defensores
dessa tese, porém, envergam argumentos
tendenciosos, aos quais Eisenhower jamais fez
menção, e tratam o processo de militarização da
sociedade norte-americana como se fosse algo em
curso, com a natureza civil do governo tendo sido
suprimida por inescrupulosos diretores de empresas
de armamento e homens de Estado que servem a
esses interesses. Os Estados Unidos não são, nem
jamais foram, uma nação militarista. Sua tradição
institucional lockeana permanece e a orientação civil
do governo é reiterada a cada quatro anos, quando,
ininterruptamente, é realizado o pleito presidencial.
Nações militaristas costumam justificar seu
desrespeito à periodicidade eleitoral e às instituições
como uma necessidade do interesse nacional;
relativizam as leis e subvertem a constituição;
baixam leis de exceção que se prorrogam
indefinidamente e substituem o individualismo da
sociedade civil pelo atomismo hobbesiano inspirado
pelo militarismo. Os civis da Rand Corporation que, à
época da administração Kennedy, fizeram a festa na
reformulação do pensamento estratégico norte-
americano, herdado da dupla Eisenhower-Dulles, não
foram totalmente esquecidos, e muitas de suas
idéias continuam a orientar as ações do
Departamento de Estado e do Departamento de
Defesa. Na década de 1960, criticava-se a dupla

Kennedy-McNamara por estes estarem militarizando o
Estado norte-americano, em uma época em que os
civis jamais foram tão influentes na política externa e
de defesa dos E.U.A.;26 no início do século XXI,
critica-se a dupla Bush-Rumsfeld por estarem
cedendo aos interesses da indústria bélica e
escravizando a sociedade norte-americana. Trata-se,
com efeito, de um erro clássico de informação (ou de
uma tática deliberada de desinformação): tanto em
1962 quanto em 2004, o primado dos civis sobres os
militares é nítido; no fim da década de 1960, os
Estados Unidos dispunham de uma fração de 8% do
PIB para o orçamento de defesa; em 2003,
dispuseram de uma fração inferior a 5% do PIB para
a defesa; os “falcões” ou “neoconservadores” que
predominam na administração de G. W. Bush são em
sua maioria civis com fortes vínculos em think-tanks
conservadores como o Heritage, o Hudson Institute e
outros; a indústria bélica norte-americana há muito
se conformou em sua função geradora de tecnologia e
por sua interação com os centros de excelência
científica e tecnológica, mas também com o futuro
uso civil de tais tecnologias; a dependência da
economia norte-americana em relação ao que se
convencionou a chamar de “establishment militar-
industrial” é uma ficção tacanha, vez que a substância
da pujança econômica dos E.U.A. são o mercado
interno e o fluxo de investimentos de empresas norte-
americanas no exterior, bem como a geração de
tecnologias de ponta conjugada à agilização da
aplicação industrial de tais tecnologias. O papel
desempenhado pela indústria bélica em tal conjunto é
coadjuvante e secundário, não correspondendo aos
fatos os coros que dizem que os Estados Unidos
interviram no Iraque porque precisavam de um
escape ativo para sua produção militar-industrial, e
para que as encomendas feitas junto às empresas de
armamentos fossem renovadas e aumentadas.

e) O conspiracionismo e o “espírito cruzado” – Duas
correntes explicativas distintas, e em larga medida
complementares. O conspiracionismo pode ocorrer de
duas formas: em sua versão mais extremada e
“alternativa”, a de que as lideranças dos E.U.A.
conspiram para dominar todo o mundo e criar uma
relação de vassalagem entre a América e os
protetorados ou hinterlands (que, na fase final da
conquista norte-americana, abrangeria todo o globo).
Em sua vertente conservadora, crê haver um grande
complô globalista liderado contra os E.U.A., financiado
pela União Européia e arquitetado pelos muçulmanos
e por outras sociedades inerentemente anti-
ocidentais. Tal vertente faz sentido na medida em que
diz haver um masterplan islâmico contra os E.U.A.,
mas pecam pela fantasia e pela estreiteza quando
apontam os europeus como principais agentes
conscientes de tal processo. Na esteira da
interpretação conspiracionista dos conservadores,

                                                
26 ARON, Raymond. República Imperial: Os Estados Unidos no Mundo do
Pós-Guerra. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. pp. 290-314.
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adensa-se o “espírito cruzado” e um fervor
metafísico de que os Estados Unidos são o último
bastião cristão capaz de salvar o Ocidente.
Porquanto sensata se houvesse no Ocidente a
totalidade indissociável entre Estado e Religião que
existe no Islã, é panfletária e de pouca utilidade
quando levamos em conta que o principal estandarte
do Cristianismo é a Santa Sé, e que esta mesma
Santa Sé tem se posicionado veementemente contra
a intervenção militar anglo-americana no Iraque. O
Cristianismo não é mais do que uma face, de
expressividade intermediária, do Ocidente; os alvos
primários do fundamentalismo muçulmano são as
liberdades individuais, civis e econômicas do
Ocidente, sua meritocracia individualista e seu
contínuo sucesso no domínio dos meios técnicos e
científicos; em suma, o Islã brada contra aquilo que
não consegue emular, e drena forças do seu próprio
fracasso para erigir uma postura destrutiva e niilista
em relação à civilização Ocidental. Mercê do que a
tese que sugere uma contraposição “cruzada” do
Ocidente perante o fundamentalismo muçulmano é
desprovida de realidade e completamente inviável.

Todas as abordagens sugeridas nos chamam
a atenção para a simplificação das relações inter-
estatais. São, ainda, em larga medida imprestáveis
para fins utilitaristas. Os Estados Unidos fizeram a
guerra no Iraque por uma única razão: porque
podiam. As massas globais, intelectualmente
educadas na mais simplista tradição jus-
internacionalista, viram nisso um “atentado contra a
soberania iraquiana”, uma “demonstração de
arrogância”, um “desrespeito intolerável ao Direito
Internacional”, e se apressaram em reproduzir
retratos de G. W. Bush com o bigode de Hitler,
clichês gráficos com a suástica, etc. A memória
popular é mesmo curta: doze anos antes do início da
ação militar anglo-americana no Iraque, Saddam
Hussein havia invadido e anexado o Kuwait, e, uma
década antes, havia deliberadamente iniciado as
hostilidades contra o Irã de Khomeini. Certo é que,
durante o conflito Irã-Iraque, os Estados Unidos
proveram ajuda substancial ao regime de Saddam
Hussein, o que não inclui, todavia, uma chancela de
Washington aos bombardeios químicos sobre os
curdos, por parte dos iraquianos. É imperioso
sublinhar que a ação militar liderada pelos E.U.A. de
G. W. Bush só foi possível porque a ação militar
formalmente liderada pelas Nações Unidas, em
janeiro de 1991, deixou a tarefa pela metade e não
marchou rumo a Bagdá com o fito de derrubar o
regime de Saddam Hussein.27 A responsabilidade
pode, assim, ser atribuída aos E.U.A. de George H.
Bush, que, detendo o comando real das operações

                                                
27 Penso que tenha faltado a George H. Bush tanto a vontade ativa (que
implica danos colaterais) quanto um melhor levantamento das
probabilidades por parte de sua equipe. Por certo o establishment de Reagan
e a determinação de Caspar Weinberg não teriam deixado o “trabalho
iraquiano” inconcluso, bem como teriam feito uso de uma conjuntura moral
favorável a essa ação.

militares, empreendeu um serviço incompleto. Não
obstante, a mesma “opinião pública mundial” que
“condena” o “absurdo” de G. W. Bush ofereceu um
apoio muito mais discreto – se algum – às forças da
Operação Tempestade do Deserto.

Ao fim das especulações, desvelam-se semi-
verdades, motivos quase-plausíveis, em cada uma
das abordagens sugeridas. Na mais direta tradição da
Realpolitik, já enfatizei: os E.U.A. fizeram a guerra
porque tinham os meios e a vontade para fazê-la.
Prioritariamente inspirados por razões realistas,
vinculadas à segurança dos Estados Unidos, em todas
as suas acepções, o establishment decidiu agir com a
força das armas para resguardar os interesses norte-
americanos relacionados ao suprimento energético, às
relações econômicas, às considerações geopolíticas,
ao equilíbrio de poder e à projeção do poder norte-
americano em todas as paragens do globo.
Observando as disposições jus-internacionalistas na
extensão do possível, a razão de Estado extraída por
Washington sacrificou o princípio da não-intervenção
e alterou – o que não significa a introdução de uma
novidade - o mosaico descentralizado do direito
internacional ao sugerir – e implementar – o princípio
da ação preventiva. Uma leitura realista jamais pode
condená-los por agir de tal forma.

Massas e política externa: uma combinação
catastrófica

A maior participação das massas
(principalmente a das massas de países não-
democráticos) na política externa apresentou
resultados desastrosos nos últimos cem anos.
Argumentavam tanto os marxistas quanto os liberais-
internacionalistas que o fim da diplomacia de gabinete
e das intrigas de chancelaria,28 junto à conquista do
poder pelas massas para a formulação da política
externa, poria termo às guerras. A condenação moral
da guerra pelo povo e os interesses complementares
dos grupos sociais acabariam de uma vez por todas
com o choque dos exércitos regulares. Todavia, às
Conferências de Paz de Haia, de 1899 e 1907, seguiu-
se a I Guerra Mundial; à febre wilsoniana e ao jus-
internacionalismo da década de 1920, seguiram-se a
ascensão de Hitler, o fracasso retumbante da Liga das
Nações e a II Guerra Mundial; à Conferência de São
Francisco e à criação da ONU seguiram-se guerras de
libertação nacional, conflitos ideológicos, guerras civis
adornadas por genocídios e limpeza étnica,
prolongamento indefinido de conflitos locais e a
difusão do terrorismo em escalas jamais vistas, até a
apoteose de 11 de setembro de 2001. Aponta-se,
assim, o prejuízo que a participação das massas
confere não apenas ao interesse nacional e ao
sucesso de uma política externa, mas às próprias

                                                
28 Embora os regimes de orientação marxista-leninista jamais tenham
renunciado à política de poder e às intrigas de chancelaria, o que parece ter
sido uma constante na história diplomática soviética.
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conseqüências humanitárias, materiais e irrestritas
que a percepção rasa do homem comum ignora
quando absorvida na paixão ideológica ou no
romantismo ufânico do nacionalismo. Os homens de
Estado ponderam; os homens comuns se
enlouquecem na paixão nacional ou ideológica – eis
a diferença entre os soldados de Frederico “O
Grande” combatendo na Guerra dos Sete Anos e os
soldados de Hitler combatendo na II Guerra Mundial.
Enquanto aqueles eram mantidos sob controle pela
ponderação do estadista, os últimos eram incitados à
paixão virulenta pelo demagogo venerado pelas
massas. Nos séculos XVIII e XIX, a política externa
era um esporte de Estado e a moderação prevalecia;
o século XX fomentado pelo nacionalismo a entregou
na mão das massas que deificavam líderes tão
medíocres quanto verbalmente inflamados.

A perspectiva ampla de que dispõem os
estadistas lhes permite articular o pragmatismo à
ponderação, o senso de oportunidade ao cálculo
racional que contrapõe benefícios e prejuízos. A
massas não devem ser totalmente alienadas da
formulação da política externa, mas as minúcias e
especificidades estratégicas que confrontam a
moralidade lhes devem ser ocultadas. Não se trata,
ainda, de alienar o Legislativo e a sociedade civil dos
caminhos externos que toma a Nação, mas de
participar-lhes apenas o que o senso comum pode

digerir sem opor obstáculos moralistas e
impedimentos dos quais a própria sociedade irá se
ressentir no futuro. A limitada capacidade da opinião
pública de apreciar o interesse nacional deve, pois,
ser compensada pela ampla visão das lideranças, da
mesma forma que os excessos que a guerra moderna
– condenada ou defendida pelas massas – devem ser
dirimidos por essas mesmas lideranças. Pautar uma
orientação externa com base em eufemismos anti-
weberianos como “ética coletiva”, “espírito nacional” e
“destino da pátria” perfaz o caminho mais breve para
se erigir uma política externa medíocre e passiva ou
uma política externa agressiva, ensandecida e
indiferente a quaisquer considerações éticas e morais.
O primado da opinião pública nacional sobre a
fantasia teórica e propagandística da “opinião pública
mundial” corrobora com tal argumento, no sentido de
que as massas não são politicamente apaixonadas
porque são vulgares, mas o contrário. Prudência e
pragmatismo – eis a combinação que o homem na
esquina da 5ª Avenida, na Trafalgar Square, na
Potsdamer Platz ou na Avenida Paulista não é capaz
de conceber no xadrez das relações inter-estatais.



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.

21

eeffeemméérriiddee
OOss  3300  aannooss  ddaa  RReevvoolluuççããoo  ddooss  CCrraavvooss

eemm  PPoorrttuuggaall
Por Joelson Vellozo Jr.

Terra da fraternidade
O povo é quem mais ordena

Dentro de ti, ó cidade
[...]

Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade

Grândola, vila morena
Terra da fraternidade”.

Poema-Canção de Jose Afonso: Grândola, Vila Morena

1974.

25 de abril de 1974, 00:20 horas. A canção “Grândola, Vila Morena” anuncia no rádio o início da ação militar
contra o regime salazarista instalado. A partir desse momento, os valores da democracia seriam testados nas ruas,
avenidas, estações de rádio e televisão, etc. O lugar comum ao povo seria ocupado - por ele próprio - em questão de
horas. O Movimento das Forças Armadas – M.F.A. – seria o “diretório” no qual todo o esforço político e militar da
revolução estaria concentrado. Aos poucos, as forças adversas à democracia seriam derrotadas: paramilitares; líderes
políticos e cidadãos comuns partidários do regime recém-desapossado, todos eles foram rendidos. Uma “Junta de
Salvação Nacional” era formada e o General António de Spínola, chefe-adjunto do Estado-Maior das Forças Armadas,
assumiria, assim, a condução de Portugal rumo a uma nova era democrática.

antecedentes.

Em 1926, um golpe militar instala em Portugal um regime autoritário que irá governa o país por 46 anos.
António de Oliveira Salazar tornou-se a maior das figuras políticas desses tempos, ao assumir o posto de primeiro-
ministro e de ministro das Finanças. A Constituição portuguesa de 1933 institui o Estado Novo que se apropria do
aparelho estatal, limita as liberdades individuais e tira do povo o seu direito de interferir na vida política da nação. Um
único partido, a União Nacional, é reconhecido. Anos de opressão interna e em larga medida nas colônias portuguesas
da África fizeram com que inúmeros movimentos guerrilheiros de libertação fossem organizados, principalmente, em
Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. No início da década de 1960, a presença militar portuguesa em solo africano
torna-se ainda mais forte. Portugal colhe parcos resultados econômicos e o desgaste de sua imagem internacional
torna-se cada vez mais agudo.  Já no final da década de 1960, Marcelo Caetano assume o governo de Portugal depois
da saída forçada de Salazar, devido a problemas de saúde. É cada vez mais vigoroso o movimento contra a ditadura.
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desdobramentos.

Após 1974, Portugal vive aproximadamente dois anos de agitação política e de mobilização. O movimento que
derrubou o regime salazarista em Portugal tentou restabelecer as liberdades democráticas e impulsionar um conjunto
de transformações sociais. A Constituição promulgada em 1976 representou um avançado em direção à democracia. O
parlamentarismo, a nacionalização da indústria nacional e a reforma agrária são temas de destaque na carta
constitucional portuguesa. O unipartidarismo deu lugar à legalização de novos partidos políticos, a polícia repressora
do Estado é extinta e a questão relativa às colônias portuguesas na África é revista.  Até o início da década de 1980,
muitas questões (principalmente, as econômicas) ainda necessitariam de melhores respostas do governo. Tanto no
plano interno quanto no plano internacional, as mudanças ocorridas foram em grande medida motivadas por pressões
internacionais. No caso das relações internacionais de Portugal, isso foi muito claro. A questão das colônias africanas
foi o centro daquilo que representou a revisão de rumos da política externa portuguesa. Ao conceder a independência
às suas colônias africanas, Portugal deixaria de ser, assim, o último império colonial do mundo ocidental.
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AARRSS
LLAARR,,  AAMMAARRGGOO  LLAARR

Por Guilherme Casarões e Luiz Feldman29

Difícil imaginar quantas histórias a década de 1940 tem
para contar, especialmente ao se tratar do curso de eventos nos
ainda protetorados do Oriente Médio. A proteção, contudo, era
apenas formalidade para indicar que potências européias ainda
detinham as rédeas da região. Na prática, o que se observou
durante aqueles anos foi o declínio do Reino Unido e da França,
mandatários de grande parte daqueles territórios, e a
construção de um mundo árabe independente.

E o Oriente Médio inicia sua história recente com
grandes abismos entre vizinhos. De um lado, o Líbano, modelo
do sucesso pós-colonial e tido como grande exemplo de
tolerância religiosa. Dos outros, países tomados pela violência e
pela instabilidade. Naturalmente, havia certa fragilidade nas
relações entre cristãos maronitas e muçulmanos, os dois
principais grupos religiosos libaneses, mas ela seria somente
evidenciada em 1958, momento da primeira insurreição civil
naquele país. Neste ínterim, a imagem do Líbano para seus
vizinhos e para o mundo permanecia positiva.

Nada mais natural, portanto, que o Líbano se tornasse
um pólo receptor de refugiados árabes da região da Palestina, à
medida que a situação deteriorava-se entre estes últimos e o
povo judeu que lá se firmava na esteira do sionismo. Entre 1946
e 1949, num momento anterior e logo após a independência de
Israel, muitos encontraram refúgio em território libanês, fazendo
daquele o seu segundo lar. Nesse contexto que nasceu, em 1952, a artista plástica Mona Hatoum, libanesa de
família palestina, sobre cujo trabalho este ARS lança luz.

A obra de Mona Hatoum apresenta uma boa medida da situação atual de sua região de origem. Seu
trabalho, de significativa repercussão na cena artística internacional contemporânea, reflete seu background de
exilada na Europa desde o início da guerra civil libanesa em 1975.

Homebound, instalação do ano 2000 exposta na Documenta 11 (exposição quadrienal na cidade de
Kassel, Alemanha), é obra que pode parecer informada tão-somente pela causa palestina, com contornos
panfletários alusivos à necessidade de paz ou do Estado árabe da Palestina. No entanto, esta avaliação perde força
imediatamente após uma análise mais detida sobre o propósito da obra, a qual fornece insumos para uma ampla
interpretação do contexto dos assuntos árabes da atualidade. Homebound é uma instalação na qual se compõe um
ambiente mobiliado com peças de quarto e sala, todas as quais são interligadas por fios de alta tensão. O espaço é
protegido da interação do público por cabos de aço dispostos horizontalmente em relação ao espaço ocupado pela
instalação.

                                                
29 Os autores agradecem a contribuição de Walter José de Aguiar Mendes, das conversas com quem se beneficiaram para a produção desse artigo.

Homebound (2000)

Incommunicado (1993)
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Uma breve avaliação do título da obra pode levar-nos a algumas especulações. Tem-se, aqui, a volta para
casa, para o lar. Seria o lar de Mona Hatoum a região palestina – numa interpretação mais imediata – e o retorno
o desejo da criação de um Estado árabe no local? Um segundo olhar sobre Homebound poderia indicar a vontade
da volta ao Líbano, país que acolhera sua família e do qual a artista exilou-se devido à violência que se instaurou
desde meados da década de 1970. Talvez, indo além das visões mais óbvias, a artista esteja paulatinamente
trilhando um caminho de volta ao lar, um lar ideal, que ainda não foi construído ou estabelecido. Isso porque não
é possível afirmar que sua instalação Homebound seja a representação de seu ambiente familiar, mas sim de seu
oposto, entendendo que duas coisas que permeiam a imagem criada pela artista são o estranhamento e a
dificuldade/impossibilidade de acesso.

Há dois elementos fundamentais nesta obra que se reproduzem vigorosamente na cena regional do
Oriente Médio. A impraticabilidade de acesso representada pelos cabos de aço parece atestada pelo
sensacionalismo recentemente feito sobre um agente de viagens inglês que planeja levar turistas para regiões
conflituosas do Iraque, ou pelo conjunto de impedimentos impostos a palestinos e judeus sob forma do muro
construído pelo governo de Israel na Cisjordânia com o alegado propósito de diminuir atentados terroristas em seu
território. E o ambiente de risco doméstico, inequivocamente representado pela corrente elétrica transportada
pelos fios que perpassam todos os elementos constitutivos do ambiente da instalação, pode ser relacionado às
tantas instabilidades e incertezas que pautam a agenda política, econômica e social no Oriente Médio. O terrorismo
em Israel, a opressão na Palestina, o conflito no Iraque e os desenvolvimentos incertos no Irã são exemplos.

É possível, similarmente, focar a análise de Homebound em elementos-chave da experiência pessoal da
artista. A repressão e o isolamento vivido pelo povo palestino, principalmente dentro do território israelense, são
traduzidos pelos cabos de aço, e o estranhamento torna-se claro a partir dos fios de alta tensão. Partindo-se deste
ponto de vista, é possível visualizar a dificuldade de Hatoum, como uma metonímia dos palestinos, em sentir-se
em casa mesmo em seu próprio lar.

Em outra obra, Incommunicado, de 1993, um berço de bebês é reconstruído com barras de metal, algo
que é descrito pela legenda da obra, pertencente à coleção do museu britânico Tate Modern, como uma
“transformação de um símbolo de conforto e de refúgio em um espaço claustrofóbico que sugere um lugar de
tortura e prisão”.30 Hatoum utiliza percepções corporais e a experiência do deslocamento como fio condutor de sua
obra, sem descurar do elemento catalítico central que é a crítica política. Nesse sentido, para além do drama
pessoal vivenciado pela artista, algumas analogias entre sua obra e o Oriente Médio são inevitáveis.

O Líbano também se encaixa na construção visual da artista por sua história recente. No decorrer das
décadas de 1970 e 1980, além da guerra civil que abateu o país, houve sucessivas intervenções por parte do
exército sírio e de Israel e claro desrespeito à soberania daquele povo. Tomando como base o ano que talvez
tenha sido o mais dramático para os libaneses, 1982, é possível entender os cabos que contornam a obra como o
cerco israelense e sírio ao Líbano31 e a fiação elétrica sendo o símbolo da insegurança vivida pelo povo,
especialmente pelos refugiados palestinos e suas famílias. Vale lembrar que naquele mesmo ano ocorreu um dos
episódios mais dramáticos dentro do conflito no Oriente Médio, o massacre de Sabra e Chatila, em que os próprios
libaneses, com a conivência das Forças de Defesa Israelenses que ocupavam Beirute à época, assassinaram
aproximadamente 3.000 civis nos campos de refugiados palestinos acima referidos.

Os eventos de Sabra e Chatila podem ser igualmente observados em Incommunicado, de 1993. Campos
de refugiados, ou guetos, por mais precárias que sejam as condições de vida em seu interior, ainda mantêm a
unidade de um povo deslocado e, portanto, a sobrevivência do conceito de lar. O que era, então, destinado a ser
um refúgio ou um conforto, assume o caráter claustrofóbico e de medo quando há a percepção e a demonstração
da rejeição por parte daqueles que antes acolhiam. Há o grito por socorro, ou o choro – recurso natural de recém-
nascidos em situações adversas –, que não é ouvido, que é “incommunicado”.

Algo que confere ainda mais peso ao impacto dessa obra de Hatoum é a permanência, ainda em meados
da década de 1990, da condição de guerra civil no Líbano. No ano de Incommunicado, nem a situação libanesa,
nem tampouco a condição dos palestinos que ali viviam, havia melhorado consideravelmente. Israel ainda
mantinha suas tropas em pontos estratégicos ao sul do território libanês, e muito havia se deteriorado desde a
primeira Intifada palestina, seis anos antes. O título reflete, portanto, essa tensão ainda presente, contemporânea
à obra e mesmo nos dias atuais, quando a insegurança, a repressão e a ausência de comunicação continuam a
prevalecer por todas as partes.

                                                
30 Tradução livre. Tate Modern, From the display caption in November 2002. Disponível em www.tate.org.uk. General Highlights/Work/Mona Hatoum Incommunicado, 1993
31 A Síria, supostamente autorizada pelo governo libanês, mantinha posições no Líbano desde 1976; Israel, por sua vez, como forma de combater o terrorismo da OLP –
Organização para a Libertação da Palestina, realizou duas grandes incursões no Líbano: a “Operação Litani”, em 1978, e a famosa “Operação Paz para a Galiléia”, em junho de
1982, quando chegou até Beirute e manteve, por algum tempo, a cidade sob seu controle.
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De volta a Homebound, uma interpretação alternativa de seu simbolismo pode apontar para uma crítica,
ou um lamento, à dissolução dos vínculos familiares tão presentes no lar – e de seu esvaziamento. A mobília da
casa representada é exposta de forma crua, seca, sombria; não há pessoas, tampouco possibilidade de entrar ou
sair. A luta pela liberdade, ou pelos direitos de um povo, transcendeu a idéia de família: hoje, o desperdício de
vidas é corriqueiro, cotidiano; pessoas morrem, sejam elas pais ou filhos, e tudo o que resta é o vazio de uma
casa.

Homebound e Incommunicado são veementes demonstrações do legado ambivalente de vida e morte no
Oriente Médio. Entre os incontáveis esforços pela paz e os aparentemente intransponíveis obstáculos ao perene
estabelecimento desta, Mona Hatoum instiga com sua obra a reflexão sobre o conflito na região. Uma centelha de
esperança sobrevive com sua arte, na certeza de que continuará o debate sobre possibilidades de conciliação
futura.
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RREELLeeiittuurraass
NNoo  pprriinnccííppiioo,,  eerraa  oo
vveerrbboo

AASS  OOBBRRAASS::
• INSTEIN, Yoram. Guerra, Agressão e Legítima Defesa. Tradução de Mauro

Raposo de Mello. Barueri: Editora Manole, 2004.
• WALTZ, Kenneth. O homem, o estado e a guerra: uma análise teórica.

Tradução de Adail Sobral. São Paulo: Martins Fontes Editora, 2004.
• WALZER, Michael. Guerras justas e injustas – uma argumentação moral com

exemplos históricos. Tradução de Waldéa Barcelos. São Paulo: Martins Fontes
Editora, 2003.

por Dawisson Belém Lopes

Não se negue: a guerra é uma daquelas presenças marcantes na história das relações internacionais, e
em qualquer boa estória que roce o “internacional”. Peça constitutiva da atual ordem de coisas, seria mais justo
conceder. “Guerreai! Ó, povos do mundo, guerreai!” – bem serviria de slogan para alguns primeiros-ministros e
secretários de Estado mundo afora...

À guerra, acabou se reservando o posto de instituição-mestra das relações internacionais. Isso,
obviamente, na concepção de seus teóricos. No princípio, convém recordar, todo Estado-nação esteve incumbido
de duas tarefas, a saber: internamente, evitar-se o caos; externamente, promover-se a guerra. A filósofa alemã
Hannah Arendt não deixa de anotar, em seu Between the Past and the Future:

“when Plato began to consider the introduction of authority into the handling of public
affairs in the polis, he knew he was seeking an alternative to the common Greek way of
handling domestic affairs, which was persuasion; as well as to the common way of handling
foreign affairs, which was force and violence”.32

Heráclito via na guerra "a mãe de todas as coisas", interpretando-a como inevitável para garantir a sobrevivência.
Para Maquiavel, toda guerra necessária à defesa do Estado era justa e deveria ser preventiva, pois adiá-la
representava uma vantagem para o inimigo potencial. Hoje, apesar da nítida diferenciação no caráter que se
confere à guerra, as recentes invasões de Afeganistão e Iraque dão mostras salientes de que a guerra ainda é –
por infeliz que seja constatar – um tema da maior relevância. Hoje, ontem e, talvez, sempre.

É perceptível, desde logo, que há um sem-número de maneiras de se abordar tal fenômeno. Tomemos,
por exemplo, a abordagem de Santo Agostinho, para muitos o principal filósofo da Roma antiga, cuja doutrina
teológica previa a ocorrência de guerras justas e de guerras injustas. Ainda haveria espaço para esse tipo de
incursão moral no mundo atual? É certo que sim. Michael Walzer, um dos mais refinados teóricos sobre o tema da
‘justiça’ na atualidade, prestou-se ao que poderíamos chamar de revisão da “doutrina da guerra justa”. E que
excelente revisão!, poder-se-ia dizer. Walzer faz um minucioso percurso de desagregação de axiomas. Busca, ao
fim e ao cabo, compreender os valores que levam à guerra. No trajeto, encontra tempo para os exemplos, que nos
são ofertados com opulência de detalhes. Desde o ataque ateniense a Melos, passando por conflitos clássicos do

                                                
32 ARENDT, H. Between the Past and the Future.
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século XIX, atingindo os casos de “ingerência humanitária” contemporâneos, Walzer destila erudição e agudeza.
Diferencia a justiça da guerra – "jus ad bellum" - da justiça na guerra – "jus in bello". Alguém dirá,
provavelmente, que a análise de Walzer sobre a guerra como a prova moral mais rigorosa jamais enfrentada por
homens e mulheres é um trabalho atemporal de teoria moral e política. Não sem razão.

Uma outra abordagem possível se abebera das lições do direito internacional. Trata-se de Guerra,
Agressão e Legítima Defesa, do professor Dinstein – uma espécie de “novo clássico” da literatura especializada
sobre a temática. Basicamente, trata-se de um guia sobre a doutrina e a legislação internacionais concernentes à
guerra, a suas nuanças e variações.  A terceira edição, ora publicada no Brasil, abrange material novo sobre a
campanha aérea de Kosovo, a "intervenção humanitária", as recentes resoluções adotadas pelo Conselho de
Segurança e os últimos pronunciamentos da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Criminal Internacional
para a ex-Iugoslávia. Também são discutidos novos tratados, incluindo o Estatuto de Roma de 1998 sobre o
Tribunal Criminal Internacional e estudos atuais da Comissão de Direito Internacional. As seções suplementares
consideram, por exemplo, ação da força realizada por organizações regionais sob a autoridade do Conselho de
Segurança. Guerra, Agressão e Legítima Defesa é obra para generalistas das relações internacionais ou
especialistas do direito internacional. Utilíssima, além de atual e didática.

Por fim, cabe prestar bastante atenção na edição brasileira do clássico waltziano “Man, State and War”. É
essa justamente a obra que projeta o americano Kenneth Waltz ao panteão dos teóricos de RI. Para desvendar
quais seriam as causas da guerra, ele examina obras escritas por filósofos políticos clássicos, como Santo
Agostinho, Hobbes, Kant e Rousseau, e por psicólogos e antropólogos modernos, com vistas a colher idéias que
pretendam explicar a guerra entre os Estados e as correlativas prescrições para a paz.

Nesta obra, Waltz sacraliza o seu famoso esquema das três imagens: a guerra como conseqüência da
natureza e do comportamento do homem; a guerra como resultado da organização interna dos Estados; e a
guerra como produto da anarquia internacional. Os Estados são analisados como atores racionais, unitários, que
têm na segurança seu objetivo maior, buscando garantir sua integridade territorial e sua sobrevivência. Para
garanti-las, não há nenhum poder maior, mas unicamente o empenho de cada Estado nesse sentido. Na ausência
de garantias, reina o estado de anarquia nas relações internacionais e, para nele sobreviverem, os Estados
buscam estabelecer entre si um equilíbrio de poder, de forma a inviabilizar o surgimento de um poder mais forte,
que possa se tornar algoz dos demais. O pai do “realismo estrutural” inova ao transferir a ênfase de sua teorização
do Estado para o Sistema de Estados.33

Três bons lançamentos, que definitivamente remuneram o tempo da leitura. E, de volta à guerra: suspeito
que, por bastante tempo ainda, o tema continuará a nos visitar. Sob vestes as mais diversas. Oxalá esteja eu
redondamente equivocado... Oxalá!

                                                
33 Ver DORATIOTO, F. “A mãe de todas as coisas” in Folha de São Paulo, Caderno Mais!, 16 de maio de 2004.
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Teste  aqui  os seus
conhecimentos !

1. O boicote dos países da “Cortina de Ferro”
aos Jogos Olímpicos de 1984, em Los
Angeles, EUA:

a) Deveu-se à invasão estadunidense da
ilha de Granada (1983);

b) Foi motivado por “questões de
segurança”;

c) Foi uma represália ao boicote
estadunidense aos Jogos de Moscou
(1980);

d) Reduziu substancialmente os
participantes dos Jogos, em relação a
1980;

e) Contou com o apoio iugoslavo, mas não
com o apoio da China.

2. Os atletas alemães competiram como uma
única equipe, nos Jogos do pós-Segunda
Guerra Mundial, até:

a) 1948 (Londres);
b) 1952 (Helsinki);
c) 1956 (Melbourne);
d) 1960 (Roma);
e) 1964 (Tóquio).

3. Reino Unido e França:

a) Jamais boicotaram os Jogos;
b) Jamais foram o país com maior número

de ouros em uma edição;
c) Jamais sediaram os Jogos;
d) Jamais ficaram abaixo da 10a colocação

geral, nos Jogos;
e) Jamais tiveram um vencedor da prova de

100 metros rasos (Atletismo).

4. Qual é o “placar” da disputa particular das
superpotências nos Jogos (descontados
boicotes):

a) URSS 5 X EUA 3;
b) URSS 4 X EUA 4;
c) EUA 5 X URSS 3;
d) EUA 6 X URSS 2;
e) URSS 7 X EUA 1.

5. Quantas Olimpíadas foram realizadas fora
da Europa (incluindo ex-URSS)?

a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11

6. O maior percentual de medalhas para um
país-sede foi atingido em:

a) 1896;
b) 1904;
c) 1936;
d) 1980;
e) 1984.

7. A melhor colocação geral do Brasil, nos
Jogos, foi obtida em:

a) 1996;
b) 1920;
c) 1992;
d) 1980;
e) 1988.

8. Os EUA não obtiveram a medalha de ouro
no Basquete Masculino em:

a) 1972;
b) 1972 e 1988;
c) 1972, 1976, 1980;
d) 1972, 1980, 1988;
e) 1976 e 1980.

9. O Tênis esteve ausente dos Jogos:

a) De 1896 a 1948;
b) De 1928 a 1984;
c) De 1932 a 1976;
d) De 1924 a 1988;
e) De 1900 a 1996.

10. As Olimpíadas, como festa esportiva,
desapareceram:

a) Entre 776 AC e 1896 DC;
b) Entre 394 e 1896 DC;
c) Entre 476 e 1896 DC;
d) Entre 1024 AC e 1896 DC;
e) Entre 212 AC e 1896 DC.

QQQuuuiiizzz!!! por Carlos Frederico Gama

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