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“Se o Iraque abriu um portão do inferno para o oeste, nós
abriremos sete.”

Ahmad Ibhrahim al Tahir
Presidente de Assembléia Nacional do Sudão e alguém que

pensa que manda

Com vocês: Darfur!

No correr dos últimos meses, o
Sudão testemunhou desdobramentos
quiçá tão afrontosos à segurança
internacional e à saúde humanitária
regional quanto aqueles do Iraque
ocupado. A crise sudanesa recebeu, não
obstante, atenção midiática bastante
mais tímida e, sobretudo, caiu vítima de
insípidos esforços políticos da
comunidade internacional que visassem a
estancar o vazamento de seus efeitos.

E o que se passa naquela
esquina do continente esquecido? O
choque entre agricultores negros e
árabes nômades, arraigado no tecido
social sudanês e emblemático das
relações de poder entre o governo e os
rebeldes no país, ensejou um conflito
armado pela posse de terras e recursos
naturais, sem que se prescindisse de
doses de rivalidade étnica, de apoio do
governo à milícia de sua predileção e do
lamentável extermínio de civis, fosse pela
força das armas ou dos azares da fome
imposta. Em Darfur, zona focal dos enfre
registra-se um saldo de mortes de mais 
pessoas e mais de 1,2 milhão de refugia
fevereiro de 2003, quando as hostilidades s
alarmantes.

O Sudão é filho da África subsaar
com o Magreb árabe islâmico – de maioria s
forte influência de seu vizinho Egito. Foi, orig

de Cairo e, portanto, colônia de Londres, até 1956,
quando logra ser o primeiro país do continente a
desamarrar-se dos laços neocoloniais. Formado nas
técnicas européias de traçado fronteiriço, é mais um
país de várias nações. Com uma população de quase 40

milhões de pessoas e a maior extensão
territorial do continente africano, há
quem acredite que seja um microcosmo
perfeito do próprio todo, uma metonímia
política: “geographically, socially and
culturally it is a microcosm of Africa (...)
perhaps the most representative of the
continent as a whole.”1 No presente, é
governado  por um junta militar de
orientação islâmica desde 1989, sob o
General Omar al-Bashir desde 1993.2

Suspeitou-se que abrigava uma célula
central da Al-Qaeda e seu mentor Osama
bin Laden, e que de lá foram
orquestrados os atentados terroristas
contra as embaixadas norte-americanas
em Nairóbi e em Dar Es Salaam em
agosto de 1998. Sofreu sanções e
bombardeios como represália da
administração Clinton e tem-se visto na
qualidade de pária light da comunidade
internacional – imagem paulatinamente
polida desde o 11 de setembro, até que
deflagrada a crise em tela.

A revolta dos darfuris negros

FILIPE NASSER
     editor-executivo
                                                  filipenasser@odebatedouro.com.br BRASÍLIA
“O Sudão foi vítima
dos humores do

sistema e de seus
agentes mais
afluentes e

poderosos. Mesmo
se a reunião de

Nairóbi lograr emitir
uma resolução, o
cronograma de

atividades ter-se-á
mostrado

demasiado
extemporâneo. As

estatísticas de
violação dos direitos
humanos podem até
exagerar, mas não

mentem.”
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contra o governo de Cartum espoletou a
recente onda de violência civil, com a reação
desproporcional da milícia Janjaweed – de origem árabe
e apoiada subterraneamente pelo governo. Os
guerreiros árabes não se furtaram de lançar uma
campanha de assassinatos, pilhagem e estupros. “O que

                                                
1 RAHIM, Muddathir ‘Abdel. Imperialism and Nationalism in the Sudan. Khartoum
& London: Khartoum University Press & Ithaca Press, 1969.
2 CIA World Factbook, Sudan:
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/su.html#Intro
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nós estamos naturalmente vendo e o que tem sido
publicado são as ações do Janjaweed. Mas é óbvio que
os rebeldes também violam os direitos humanos. O
interesse agora é o foco no governo sudanês, ou seja,
na responsabilidade estatal com a observância das
normas”,3 relata-nos o Prof. José Henrique Fischel,
oficial do Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados (ACNUR), que chefia um ponto de
assistência a refugiados. Os deslocados buscaram
refúgio em outras regiões do país ou no Chade vizinho.
Além dos assassinatos deliberados, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) calcula a razão de 10.000
mortes/mês por fome.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas
emitiu algumas resoluções, nenhuma enfática ou com
medidas executivas claras. Ensaiou a imposição de
sanções econômicas à indústria petrolífera sudanesa e o
envio de comissões de averiguação dos fatos. Nada de
muito concreto nas resoluções 1547 (2004) e 1569
(2004); a Resolução 1556 (2004), sob o Capítulo VII
das medidas de enforcement, prescreve ações mais
claras, não obstante insuficientes ao não despachar
uma missão com um componente militar e outro de
peacekeeping.4 Aguarda-se a chegada de tropas da
União Africana (UA) que possam oferecer maior
assistência à população civil e facilitar a apartação dos
beligerantes. Em meados de novembro será realizada
uma sessão especial do Conselho de Segurança em
Nairóbi, somente a 11ª reunião na história do CSNU a
tomar lugar fora de Nova Iorque, para encontrar uma
solução mais firme para o tema. De toda forma, as
negociações entre as milícias e Cartum continuam
travadas e a violência se perpetua: “some fear that the
rebels are being deliberately intransigent, in the hope
that the dire humanitarian crisis will force the world
powers to send in troops.”5

A situação esbarra no absurdo quando
tomamos conhecimento de que até eleito para a
próxima composição da Comissão dos Direitos Humanos
(CDH) da ONU o Sudão foi. O que parece claro até
agora é que nenhuma intervenção multilateral foi
acionada e a comunidade internacional, talvez
concentrada em outros esforços beligerantes, furtou-se
de prover uma solução prática para impedir o caos
humanitário.

Analisaremos nas respectivas seções seguintes
se uma intervenção humanitária capitaneada pelas
Nações Unidas cabe e, finalmente, que tipo de cenário
sistêmico coibiu uma ação mais incisiva por parte da
comunidade internacional.

Intervenção humanitária: é o caso?

À luz da força de argumentação das estatísticas
e da constatada ausência de mecanismos judiciais
sudaneses que garantam a integridade dos civis,
caberia uma intervenção humanitária ordenada pelos

                                                
3 Violência é generalizada em Darfur, diz ONU. In Folha de S. Paulo, 16/10/2004.
4 Isto é, sem um componente de law-enforcement, nem de assistência humanitária e
post-conflict peace-building.
5 Crisis in Darfur. In The Economist, 20/09/2004.

membros do Conselho de Segurança das Nações
Unidas?

Antes de mais nada, definamos intervenção
humanitária: “humanitarian intervention [is] the use of
armed force by a state (or states) to protect citizens of
the target state from large-scale human rights violations
there.”6 Cumpre ressaltar que o monopólio de
legitimidade para este uso da força, em nossos tempos,
está concentrado no multilateralismo e no respeito pelos
direitos humanos: “international law no longer forbids
military intervention altogether when a government
massacres its own people.”7

O quadro atual de intervenção humanitária
multilateral inscreve-se no contexto de mudança de
natureza dos conflitos armados no pós-guerra fria e nas
respostas de uma comunidade internacional mais
multilateralista e consciente de sua crescente
interdependência - já livre das correntes bipolares. Isto
é, em um contexto em que o conceito bruto de
soberania viu-se relativizado e que forças primais
dormentes durante a era do equilíbrio do terror foram
despertadas, averigua-se que os conflitos armados
passam a ser essencialmente intra-estatais (em
oposição a conflitos inter-estatais). Para garantir a
preservação da segurança internacional e proteger os
direitos humanos - progressivamente percebidos como
uma obrigação da comunidade internacional -, o
princípio da não-intervenção nos assuntos estrangeiros
sofreu abalos sísmicos em seus limites, permitindo que
fosse delegada maior legitimidade de ação para as
instâncias multilaterais (não obstante estas também
sejam freqüentemente sabotadas pelas grandes
potências, seja em legitimidade política ou de dotação
técnica). O aparato das Nações Unidas para atuar em
crises de paz e segurança internacionais também
evoluiu, sobretudo no que afeta às operações de paz
que deixaram de ter um perfil essencialmente militar e
passaram a contemplar, precipuamente, serviços de
assistência humanitária e de reconstrução de nações.

Antes que prossigamos, fique esclarecido que,
ao contrário do que se pode pensar, não há uma
doutrina de intervenção humanitária positivada no
ordenamento jurídico internacional. Nem a Carta das
Nações Unidas nem acordos posteriores mostram-se
explícitos quanto à definição do que é, em magnitude
ou gravidade, uma crise humanitária que demande e
legitime uma intervenção humanitária multilateral. O
que orienta a possibilidade da comunidade internacional
intervir em um determinado país em nome da proteção
humanitária de sua população ou da preservação dos
direitos humanos é simplesmente a noção de poderes
implícitos das Nações Unidas, a jurisprudência
experimentada mormente nos anos 1990 e o state
practice no âmbito das Nações Unidas. Em última
análise, é a própria capacidade de arregimentação de
recursos e a legitimidade moral construída pelas
potências que determinam a viabilidade da empresa,

                                                
6 AREND, Anthony Clark & BECK, Robert J. International law and the use of
force. London & New York: Routledge, 1993. p. 113
7 Idem.
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sobretudo na ausência de um aporte jurídico. Por ora,
fica que não há uma doutrina de intervenção
humanitária bem definida.

Se é na constituição de precedentes que a
intervenção humanitária aparece como alternativa
política, o principal deles sacramentado no repertório de
ação das Nações Unidas é a Resolução 688 (1991) que
assegurou a proteção dos curdos e xiitas do regime de
Saddam Houssein no arremate da Guerra do Golfo I:
“some observers saw SCR 688 and the action that
followed as a global turning point in forcible
humanitarian intervention, in which, at last, statist non-
intervention norms were giving way before a new
international consensus that minimum humanitarian
standards within states would be enforced by the
international community.”8 (grifo nosso)

Na Somália (1993), no Haiti (1994), na Bósnia
(1995) há razoáveis indícios de que, para além do
apartamento das partes beligerantes, a provisão de
assistência humanitária constituiu motivação central na
decisão de enviar missões e parte significativa dos
esforços em campo. Quanto a Kosovo (1999): “some
claimed that a new right to humanitarian intervention
was emerging; others that the NATO action was a
flagrant breach of the UN Charter.”9

Como pode ser atestado, a História oferece-nos
exemplos suficientes em que a comunidade
internacional lançou mão de esforços e recursos para
estancar a gravidade das crises humanitárias
estouradas. Não é o que vem ocorrendo no Sudão, a
despeito da fartura de evidências de que a extensão da
guerra civil e o peso da mão de força do Estado
excederam os limites aceitos pela comunidade
internacional em casos anteriores, não há ação
multilateral destinada a atingir qualquer objetivo
político.

 Letargia sistêmica: entre a negligência e a
impotência

Alguns analistas atribuem a fragilidade do
direito internacional à anarquia do sistema internacional
– a ausência de uma instituição supranacional que
exerça o monopólio legítimo do uso da força e que sirva
de um garantidor de última instância para regular a vida
internacional por meio de um marco legal. Outros,
contudo, transferem o foco da falta de eficácia desse
direito internacional para sua falta de isonomia. Isto é,
funciona quando é conveniente para os detentores dos
recursos do poder. No caso em exame, não foi
conveniente, ou não havia suficientes interesses em
jogo para disparar uma ação concertada.

De fato, há alguma provisão de assistência
humanitária, quase heróica, por parte de agências de
alívio das Nações Unidas e por meio de financiamento
originado de países. Os Estados Unidos, por exemplo, já
destinaram cerca de US$ 300 milhões para atenuar os

                                                
8 RAMSBOTHAM, Oliver & WOODHOUSE, Tom. Humanitarian intervention in
contemporary conflict: a reconceptualization. Cambridge: Polity Press, 1996. p. 79.
9 GRAY, Christine. International law and the use of force. Oxford: Oxford
University Press, 2000. p. 24.

efeitos do conflito.10 O secretário de Estado norte-
americano Colin Powell classificou apressadamente o
drama sudanês de “genocídio” (cumpre ressaltar que a
afirmação é tecnicamente improcedente). O embaixador
dos EUA na ONU (cotado para secretário de Estado em
uma eventual administração de John Kerry), John
Danforth, declarou que : “the crisis in Darfur is uniquely
grave. It is the largest humanitarian disaster in the
world.” Não é que não haja ciência do que se sucede em
Darfur; o que se ambiciona demonstrar neste editorial é
que não foram prescritas linhas de ação por meio do
encaminhamento de uma missão robusta.

Se, por um lado, é válido recordar que os
esforços beligerantes dos Estados Unidos,
inequivocamente a maior potência militar da História,
estão desviados para Iraque e Afeganistão, por outro,
as Nações Unidas tampouco estão dotadas de
aparelhagem suficiente para empregar em caráter de
urgência visando a proteger a população civil quando da
eclosão de catástrofes humanitárias. A tomada de ações
depende exclusivamente do capital político e
diplomático que potências do primeiro time resolvam
investir na capacidade operacional da ONU e em
mandatos sólidos para suas missões. Não havia
unidades militares e recursos financeiros acionáveis em
um curto interregno, nem tampouco foram emitidas
resoluções diplomáticas que permitissem o engajamento
multilateral indispensável. A fragilidade técnica e
política da ONU chega a tal ponto que mesmo a
constatação de uma crise humanitária de altíssima
octanagem não é instantânea, como podemos observar:
“after much stonewalling by the Sudanese government
the UN’s fact-finders were finally allowed into Darfur last
month [April] (...)”. Duas palavras resumem a fábula
darfuri: negligência sistêmica e impotência operativa
das Nações Unidas.

Richard Haas, presidente do Council on Foreign
Relations e membro do Departamento de Estado norte-
americano de George W. Bush entre 2001 e 2003,
aconselha os tomadores de decisão: “Darfur is a
humanitarian tragedy that continues to unfold while the
world debates whether what is going on is genocide.
The question is what more the United States and others
are prepared to do, whether to stop the killing or to
assist those whose lives have been devastated. America
should make intelligence, logistics, training and
equipment available to the African Union, and push for
targeted sanctions against Sudan's leaders.”11

Ao final, o Sudão foi vítima dos humores do
sistema e de seus agentes mais afluentes e poderosos.
Mesmo se a reunião de Nairóbi lograr emitir uma
resolução clara, executiva e politicamente sustentada,
ainda assim o cronograma de atividades ter-se-á
mostrado demasiado extemporâneo. As estatísticas de
violação dos direitos humanos podem até exagerar, mas
não mentem.

                                                
10 Não foi possível averiguar se os recursos chegaram ao seu destino. A informação é
divulgada pelo site do Departamento de Estado dos EUA em: http://www.state.gov
11 By invitation: Richard Haas. The world on his desk. In The Economist, 4/11/2004.
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Diplomata, escritor, jornalista; um dos mais importantes intelectuais viv
Osvaldo Meira Penna notabilizou-se como integrante de uma influente g
tendo como colegas de ofício – e de credo liberal – ninguém menos qu
Campos e José Guilherme Merquior. Formado nos quadros do Itamaraty, c
exterior e publicou mais de 20 obras. Meira Penna recebeu gentilmente
uma CONVERSA, ao longo da qual proporcionou opiniões muitíssimo
internacional...

O Debatedouro: O Sr. percebeu, no início da década
de 1980, o surgimento da "Idade do Crime", em
contraposição à "Idade da Guerra". Iniciava-se,
portanto, um período em que terrorismo e crime
organizado assumiriam um lugar de destaque nas
relações internacionais. Vinte anos depois, parecemos
viver a "Idade do Crime" em sua forma mais cruel e
bem-acabada. Que perspectivas vê o Sr. para a
flexibilização do atual estado de tensão entre, de um
lado, Estados-nacionais e, de outro lado, atores
erráticos e diluídos no cenário internacional, como as
redes terroristas?

José Osvaldo Meira Penna: Em primeiro lugar, muito
obrigado pela menção ao meu ensaio sobre a Idade do
Crime. Hoje mesmo, em discussão com uma senhora de
São Paulo, que me acusava de cegueira face às
supostas barbaridades cometidas pelos norte-
americanos no Iraque, veio-me aos ouvidos o "fato" de
que milhares de iraquianos haviam sido mortos após a
invasão militar anglo-americana. Não pôde ela, porém,
distinguir entre os iraquianos que mataram outros
iraquianos (e apenas Saddam Hussein é acusado da
morte de mais de um milhão nas guerras e atrocidades
que cometeu ao longo de um quarto de século de
tirania); tampouco se recorda a senhora de que, apenas
em São Paulo, mais de 15.000 pessoas foram
assassinadas em 2003...

OD: Ainda s
contemporâneas:
civilisatrice" dos 
que se dissemina
redor do globo (v

Meira Penna: N
ensejo formidáv
situações como a

OD: Chegamos a
democráticos e
relações internac
John Ruggie?

Meira Penna: 
tampouco creio 
"Fim da História".

OD: Sobre o B
interpreta a orien
brasileira, sobrem
Nova República, 
das administraçõ
Luiz Inácio Lula d

Meira Penna: So
Universalismo ad
externa brasileiro
soldados ao Ha
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um assento perm
Nações Unidas. A

a
d

os deste país. O embaixador José
eração de pensadores brasileiros,
e os também diplomatas Roberto
hefiou 7 embaixadas brasileiras no
 a equipe de O Debatedouro para
 intrigantes sobre a conjuntura

obre as relações internacionais
 como o Sr. analisa a "mission
Estados Unidos da Américas hoje, ao
m as democracias procedimentais ao

ide as democracias afegã e iraquiana)?

o que toca à "missão civilizadora",
el ceticismo no que diz respeito a
 iraquiana.

o "fim da História"? Os valores liberal-
stão realmente “incrustados” nas
ionais contemporâneas, como aponta

Não conheço o Sr. John Ruggie, e
nessa construção-mito denominada

...

rasil, agora: de que forma o Sr.
tação universalista da política externa
aneira fortalecida após o advento da

e, de forma mais conspícua, a partir
es de Fernando Henrique Cardoso e
a Silva?

u extremamente cético em relação ao
otado pelos formuladores de política
s. Talvez o envio de mil e duzentos
iti perfaça uma demonstração de
 forma tal a justificar o desidério de
anente no Conselho de Segurança das
“veio-me aos ouvidos o ‘fato’ de que
milhares de iraquianos haviam sido
mortos após a invasão militar anglo-
mericana. Apenas em São Paulo, mais
e 15.000 pessoas foram assassinadas

em 2003...”
“tampouco creio nessa construção-mito
denominada ‘Fim da História’....”
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inda assim, é muito pouco...
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OD: Como o Sr. enxerga a atual movimentação do
Itamaraty no intuito de se alçar o Brasil ao condomínio
das potências que detêm assento permanente no
CSNU? Quão plausível é o tal pleito? Em sendo bem-
sucedido (i.e., se o Brasil se tornar membro
permanente do CSNU), quão benéfica poderá mostrar-
se tal conquista às nossas pretensões nacionais?

Meira Penna: Se de fato nos propusemos a uma
missão universalista, o que nos impediu de intervir em
Angola e Moçambique, países africanos lusófonos nos
quais, em cada um, algo em torno de um milhão de
pessoas perderam suas vidas ao longo das respectivas
guerras civis? É plausível ambicionar um assento
permanente no CSNU. Mas será plausível seguir tal
programa paralelamente a uma macro-orientação
política anti-americana, porquanto os Estados Unidos
poderão, simples e pontualmente, vetar ou ao menos
interpor obstáculos insuperáveis às nossas ambições?

OD: Na obra Opção Preferencial pela Riqueza, o Sr.
trabalha o fato de que, no Brasil, a riqueza e sua
maximização são tidas na conta de quase-pecados,
condutas veladamente depreciativas e que atentam
contra o senso comum da Nação. Qual é a razão pela
qual a riqueza, no Brasil, é tida em tão baixa estima
moral? Por que, afinal, os Bandeirantes não lograram o
mesmo êxito material dos Pioneiros?

Meira Penna: A respeito da tese de meu Opção
Preferencial pela Riqueza, tornei claro na argumentação
que o problema reside em uma tradição pseudo-católica

de opção pela pobreza franciscana, condimentada, nos
últimos anos, com doses cavalares de marxismo. Em
suma, muita hipocrisia... Hodiernamente, alguns dos
principais marxistas são ou foram fransciscanos;
querem o melhor dos dois mundos possíveis, qual já
escrevi alhures: uma hóstia na boca e uma Mercedes na
garagem.

Queremos igualdade e "justiça social", ao mesmo tempo
em que a burocracia, instrumentalizada pela classe
dominante, inerentemente patrimonialista, ora sob
controle do Partido dos Trabalhadores (PT), posta óbices
intransponíveis ao desenvolvimento da economia de
mercado, por meio de toda sorte de atos legislativos
estatizantes e restritivos...

No caso norte-americano, o avultar do pioneirismo foi
quase que exclusivamente uma empresa PRIVADA
[ênfase de J. O. Meira Penna], porquanto os
bandeirantes se embrenharam em uma empreitada
coletivista patrocinada pelo Estado onipresente e
sedento pelo seu "dízimo"...
“Queremos igualdade e ‘justiça social’,
ao mesmo tempo em que a burocracia,

instrumentalizada pela classe
dominante, inerentemente

patrimonialista, ora sob controle do
Partido dos Trabalhadores (PT), posta

óbices intransponíveis ao
desenvolvimento da economia de

mercado.”
cionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta
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aannáálliissee
AA  ccaammiinnhhoo  ddoo  ccaaddaaffaallssoo
Yasser Arafat é “liberado” de seu cativeiro por Israel par
derradeira jornada

“O prisioneiro, cuja morte anseiam,
 Sentado está,

 O prisioneiro, que outro sol no ocaso
 Jamais verá!

 Contudo os olhos d’ignóbil pranto
 Secos estão;

 Mudos os lábios não descerram queixas
 Do coração.

 Mas um martírio, que encobrir não pode,
 Em rugas faz

 A mentirosa placidez do rosto
 Na fronte audaz!”

(GONÇALVES DIAS, I-Juca Pirama – “O que vai
morrer”)

Yasser Arafat, 75 anos, amparado
por seus correligionários Abu Mazen e Ahmed
Korei, deixa a Mukata (sede da Autoridade
Palestina em Ramallah, Cisjordânia). Segue
rumo ao elísio médico francês, graças à
providencial ajuda da Jordânia, fornecedora
dos helicópteros que providenciarão seu
transporte (melhor, translado).

A figura trôpega, frágil, do líder
palestino, inexoravelmente carregado rumo a
um helicóptero, deixando para trás a pátria
(“terra de nossos pais”) guarda consigo um
simbolismo cruel, como se perdido estivesse
o último ás na manga de um jogador que
caminhou por anos com galhardia pelo fio da
navalha do improvável. Como um exemplar
contemporâneo das admoestações de Nicolau
Maquiavel acerca da volatilidade da fortuna.

Não haveria mais tempo para jogadas
inusitadas como a Paz de Oslo de 1993, na qual
Arafat tentou oportunamente converter a derrota do
apoio a Saddam Hussein (na Guerra do Golfo de
1991) numa vitória, mesmo que de Pirro, do esboço
de um Estado palestino. Óbvio que os ventos eram
outros, o do entusiasmo do pós-Guerra Fria, da

“nova ordem mundial” de George Bush
desgosto dos democratas e incômod
republicanos, verdadeiro estadista). 
dependência em relação aos Estado
vulnerabilidade militar) fora demonstrad
na mesma Guerra do Golfo, aceitara 
trade-off “terra por paz” sob a as asas

época, quem duvidaria, in
Osama Bin Laden ainda 
“nosso valioso aliado no Af

Em nossos dias
parece ter voltado sua f
aos israelenses. Uma ve
Yitzhak Rabin na pira d
político-religioso, os reve
se seguiram em quantidad
proporção das concessões
por um Arafat cioso da
diplomáticas de então), 
no deserto de Neguev – W
Al-Aqsa, a nova Intifada, 
Sharon, Jenin, o Muro, o M

A jornada de 
deserto político da déca
teria, para muitos 
similaridade com as narra
de tentações entre a
provações as quais o líder

teria sabido enfrentar. Nos anos 60, 
proverbial “homem mais procurado do 
descontado Fidel Castro) que, no oc
arabismo, deu consistência e coerência a
robustos movimentos nacionalistas do pl
all odds. A OLP, surgida nas convulsões
sobreviveria aos Seis Dias, ao Yom
Setembro Negro, à guerra civil libanes
mais profundo da invasão israelense n
1982. Arafat tornou-se um profission
Obtendo respaldo internacional para 

“O esvaecer de
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estrangeiro,
surge como
peça final do
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estado palestino ao longo dos anos 70 e 80, Arafat
foi alçado à condição de peça-chave no xadrez da
política internacional (uma façanha para quem, nos
anos 60, era tido e havido como um mero gendarme
do terrorismo internacional, marionete dos governos
árabes de então).

Fazendo referência à obra de Ernest
Kantorowitz, podemos delinear a trasmutação do
cacife político de Arafat, o sobrevivente, no corpo
político que conhecemos por Estado Palestino.
Arafat, como os reis medievais, incorporando “a
nação”,  passa a ser possuidor de dois corpos, o
corpo físico, perecível, e o corpo transcendente,
equivalente ao corpo político de toda a sociedade (e,
diriam os mais cínicos, daí viria o “direito natural” de
governar).12 É nesse sentido que o confinamento de
Arafat por Israel na Mukata, no começo do século
XXI, implica não apenas a desconstrução da figura
mítica do Arafat-guerreiro temerário, sobrevivente
de mil batalhas – mas, principalmente, a separação
entre a nação e o “soberano” que a construiu, com
efeitos devastadores para ambos.

Na Europa dos séculos XVIII e XIX, tal
processo (a quebra do “complexo Rei-sociedade”)
origina o Estado de Direito, com a soberania sendo
retirada do corpo transcendental do Rei, passando a
constituir o cerne de um corpo político de cidadãos
livres – a comunidade política. A personificação do
poder na figura do monarca perde toda a sua
legitimidade e o Estado assume os elementos de
legitimação do poder e de explicação desse poder,
através de um ordenamento jurídico de conotações
abstratas. No caso palestino – calcado nas
conquistas políticas (mais, simbólicas) de Arafat –
Israel promove astutamente o esfacelamento do
processo de constituição de um Estado palestino. No
seio dessa desconstrução, torna-se fundamental
empregar um simulacro, arremedo do processo de
“ruptura modernizante” que teve lugar na Europa,
propugnando a democratização das instituições
palestinas e, por tabela, condenando Arafat por sua
“autocracia”. O duplo fogo do descrédito (interno,
pelas concessões cada vez maiores feitas a Israel; e
externo, pela suposta ausência de credenciais
democráticas, já que a eleição de Arafat em 2000
parece não ter tido qualquer relevo – e a ação cada
vez mais intensa dos grupos “terroristas” palestinos,
para além do controle da OLP, transformada em
Autoridade Palestina) consumiu o capital político de
Arafat. A ascensão dos neoconservadores nos
Estados Unidos e o 11 de Setembro infligiram golpe
decisivo na direção do surgimento, a fórceps, de
“lideranças moderadas palestinas”, promovendo o
congelamento indefinido da “paz por terra”.

                                                
12 KANTOROWICZ, Ernest H. Os dois corpos do rei - um estudo na teologia
política medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Vide também GAMA,
Carlos F. P. S. A Soberania, essa estranha – refletindo sobre os alicerces da
análise em Relações Internacionais. O DEBATEDOURO 37, Outubro 2003.

O esvaecer de Arafat, no estrangeiro, surge
como peça final do intrincado quebra-cabeça político
israelense, na tarefa simultânea de construção de seu
Estado e inviabilização de um similar palestino,
processo que remonta à segunda metade do século
XIX. Ambos os lados fizeram seguidas exibições de
robustas ações coletivas (colonos israelenses e Intifada
como exemplos mais candentes), empregaram o
terrorismo à la carte, buscaram aliados de vulto para
seus projetos nacionais, esgrimiram nos palcos da
diplomacia de cúpula e demonstraram sua indiferença
perante o Direito Internacional em ocasiões diversas
(ainda que a balança das violações penda
consideravelmente para o lado israelense). O Estado
palestino, porém, cada vez mais se assemelha a um
bebê retirado prematuramente do ventre e forçado a
correr uma maratona. Double-standard tornou-se a
palavra-chave no vernáculo político palestino.

Arafat, oportunamente autorizado por Israel,
vai cambaleante a caminho do cadafalso francês,
deixando atrás de si o território tão duramente
“conquistado” (ou cedido?), que seu povo habitou por
séculos. Da forma que seria mais adequada para as
aves de rapina do Likud – esvaziado de simbolismo,
um amainado aliado dos EUA e de Israel, sob pesadas
críticas de seus compatriotas, ex-guerreiro confinado
por anos, como uma princesa dos contos de fadas, nas
ruínas do castelo de Ramallah. Sharon, nesse ínterim,
não deixa dúvidas quanto a quem dá as cartas no atual
contexto, na retirada unilateral (cirúrgica) dos colonos
de Gaza e na manutenção do novo Muro da vergonha.

Arafat, o sobrevivente, busca o ar que lhe
restou em plagas francesas, ou mais ainda, a virtú que
lhe escapou lentamente ao longo de uma década de
concessões – sabedor de que escasseiam as
oportunidades de converter derrotas profundas em
vitórias improváveis. Enquanto isso, o Estado palestino
agoniza ainda mais profundamente. Abu Mazen e
Ahmed Korei, prováveis cabeças coroadas do porvir, se
entreolham com pesar, mais por desconfiança mútua
do que em homenagem a Arafat.

“Digo por que se vê um príncipe hoje em
franco e feliz progresso e amanhã em ruína, sem que
tenha mudado sua natureza ou as suas qualidades;
isso resulta, segundo creio, primeiro das razões que
foram longamente expostas mais atrás, isto é, que o
príncipe que se apóia totalmente na sorte arruína-se
segundo as variações desta. Creio, ainda, seja feliz
aquele que acomode o seu modo de proceder com a
natureza dos tempos, da mesma forma que penso seja
infeliz aquele que, com o seu proceder, entre em
choque com o momento que atravessa.”13

A fortuna, mais uma vez, está lançada.

                                                
13 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo, Editora Cultrix, 1977, p. 35.
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aannáálliissee
DDeevveemmooss  tteemmeerr  uummaa  nnoovvaa
ccrriissee  ddoo  ppeettrróólleeoo??

A recente alta do preço do petróleo
ressuscita no nosso imaginário um fantasma do
passado: as crises do petróleo da década de 1970.
Apesar de os diagnósticos sobre a alta
dos preços variarem desde os mais
catastróficos cenários até outros, um
pouco mais otimistas, que afirmam que o
recente aumento de preços consiste em
uma bolha especulativa passageira, o
fato é que, assim como nos anos 70, o
mundo ainda depende sobremaneira do
petróleo como fonte de energia e a
estrutura de sua oferta na economia
internacional é dada de forma
oligopolística.

Estes dois fatores, quais sejam, a
demanda crescente e inelástica por
petróleo e a estrutura concentrada de
sua oferta, por si só já ensejariam
grandes preocupações quanto à formação
de seu preço no mercado internacional,
que poderia ser, e de fato é, facilmente
manipulado pelos produtores. No
entanto, se levarmos em consideração
que a razão entre a velocidade da
extração do petróleo e a reposição de
suas reservas naturais prevê a
diminuição drástica ou mesmo
esgotamento deste recurso em um
horizonte de tempo não muito distante, como
veremos no final deste texto, então de fato teremos
um cenário temeroso para o mundo inteiro. Neste
contexto, vale a pena dar uma breve olhada para o
passado e analisar as causas dos dois choques do
petróleo na década de 1970. Depois traçaremos um
cenário sobre a produção petrolífera atual, fazendo
algumas asserções acerca de seus aspectos políticos.

A crise dos anos 1970

Até os anos 60, a oferta mundial de petróleo
era controlada por um oligopólio
formado por sete multinacionais, as
chamadas “sete irmãs”.14 Estas
multinacionais dividiam o mercado
internacional e manipulavam o preço
do petróleo de modo que, por um lado,
mantivessem-no economicamente
atraente; por outro, não o
aumentavam exageradamente, de
modo a não estimular a busca por
fontes alternativas de energia. A
atividade destas multinacionais era
facilitada pela preponderância política
de seus países-sede sobre as grandes
regiões produtoras de petróleo (Oriente
Médio, América Latina e Indonésia).

No entanto, a partir dos anos
60, o predomínio das sete irmãs é
enfraquecido pela entrada de novos
atores no mercado internacional de
petróleo e por uma mudança de atitude
por parte dos países produtores. Nesta
década é formada a Organização dos
Países Exportadores de Petróleo
(OPEC). Composta inicialmente por
Iraque, Kuait, Arábia Saudita e

Venezuela, a OPEC, em sua primeira década de
existência, passou a ter treze membros, que
respondiam por 85% do suprimento internacional do
produto.

                                                
14 A saber, a Exxon, Chevron, Mobil, Texaco (americanas), British Petroleum
(inglesa) e a Royal Dutch-Shell (anglo-holandesa). Mais sobre este tema, ver:
SAMPSON, Anthony. As Sete Irmãs: as multinacionais do petróleo e o mundo que
elas dominam. Arte Nova, São Paulo, 1977.

“O cenário atual
sugere que a

recente alta dos
preços do petróleo

tem origem em
fatores

conjunturais,
diferente do que

aconteceu nos dois
choques da década

de 1970. Além
disso, o Brasil se

mostra mais
preparado para
enfrentar um

aumento
sustentado do

preço do
petróleo.”
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A organização e cooperação dos países
produtores no âmbito da OPEC, o enfraquecimento
das sete irmãs e a crescente dependência dos países
ocidentais pelo petróleo como fonte de energia – por
exemplo, o petróleo era 60% da fonte de energia na
Europa Ocidental – aumentaram consideravelmente
o poder de barganha dos países produtores sobre o
controle das reservas, bem como do preço do
produto. Adiciona-se a este cenário o forte
ressentimento que os países árabes tinham contra o
Ocidente, devido ao apoio a Israel nas guerras
árabe-israelenses, e o resultado foi que os países
produtores iniciaram um vertiginoso processo
unilateral de aumento dos preços do petróleo.

Este processo de aumento brusco, embora
iniciado pelo governo líbio de Muammar al-Qaddafi,
que recentemente havia tomado o poder naquele
país, foi coordenado entre os países da OPEC sob a
liderança da Arábia Saudita, que tinha a maior
capacidade de produção e volume de reservas. O
resultado desta coordenação foi o aumento dos
preços, que saltaram de menos de 10 US$/barril, no
início dos anos 1970, para mais de 30 US$/barril em
meados desta década. Ainda, no final desta década,
ocorre o segundo choque nos preços do petróleo, no
qual o preço do produto atinge a casa dos 50
US$/barril. Este segundo choque foi causado
principalmente pela Revolução Iraniana e o aumento
da demanda pelo produto, estimulada pela formação
de estoque nos países consumidores, cujas previsões
sobre o comportamento do preço do petróleo para
anos então seguintes eram as mais negativas
possíveis.

As conseqüências dos dois choques do
petróleo para países em desenvolvimento não-
produtores, o que inclui o Brasil, foram drásticas.
Estes países sofreram graves desequilíbrios em seu
balanço de pagamento, já que financiaram seu
déficit na balança comercial, ocasionado pelo
petróleo que importavam, com empréstimos
externos a juros flutuantes. Este endividamento, por
sua vez, teve como efeito a crise da dívida externa
dos países em desenvolvimento na década de 1980,
grande responsável pelas dificuldades econômicas
enfrentadas por estes países, das quais destacam-se
o baixo crescimento econômico durante a “década
perdida”.15

O cenário de hoje

A nossa pergunta então é: à luz dos
acontecimentos dos anos 1970 e de suas
conseqüências, que cenários podemos desenhar
sobre o futuro próximo do mercado mundial de
petróleo e de que modo o Brasil se insere neste
cenário?

                                                
15 HART, J. ESPERO, J. The Politics of International Economic Relations. St.
Matin, New York, 1997.

A recente evolução dos preços do barril
causam preocupação, mas nos parece lícito afirmar
que tanto as circunstâncias políticas que afetam a
produção petrolífera quanto as condições da oferta e
demanda pelo produto diferem substancialmente das
presenciadas na década de 1970.

Quanto às condições políticas, vejamos
inicialmente o Oriente Médio. Se por um lado não se
vislumbra, em um horizonte próximo, uma resolução
da questão palestina e uma normalização da situação
no Iraque, estes dois pontos nevrálgicos do Oriente
Médio também não sinalizam que haverá uma
deterioração drástica de suas situações. Em Israel,
podemos assumir que continuarão os atentados
terroristas de pequena ou média proporção, seguidos
por retaliações de Israel. Talvez a situação melhore
marginalmente com o desmantelamento dos
assentamentos judeus na Faixa de Gaza e na
Cisjordânia, que Ariel Sharon visa a implementar. No
Iraque, o pior parece já ter passado. Os EUA
provavelmente continuarão tendo dificuldades com
grupos insurgentes, mas uma grande reviravolta
nesta situação nos parece improvável e o país,
antigamente proibido de exportar petróleo por
sanções das Nações Unidas, já retoma a sua
produção e tende a incrementar a oferta mundial do
produto. Desta forma, apesar de o Oriente Médio
tender à continuação de sua instabilidade e da
dinâmica atentados/retaliações, parece-nos incerta
uma grande convulsão de sua situação geopolítica. O
cenário fica um pouco mais positivo se
considerarmos os recentes entendimentos entre
Muammar al-Qaddafi, da Líbia, com o Ocidente
(diga-se, EUA e Grã-Bretanha).

A Rússia, também grande supridora do
produto no mercado mundial, não parece ensejar
grandes preocupações quanto a distúrbios sociais
domésticos de grande significado. A situação na
Chechênia segue não-resolvida e os instrumentos do
governo russo de prevenir atentados terroristas não
gozam de grande prestígio quanto a sua
competência, o que denota que novos atentados
terroristas são esperados. No entanto, o braço firme
e politicamente habilidoso com que Vladimir Putin
administra o regime russo, apesar de causar graves
preocupações quanto à degradação dos direitos
fundamentais dos habitantes daquele país, parece
afastar a possibilidade de crises políticas que afetem
significativamente a produção de petróleo no país.

Na Venezuela, Hugo Chávez parece ter
consolidado sua posição –após ter sobrevivido ao
que pode ter sido a última chance de sua oposição
tirá-lo do poder – com o recente plebiscito no país.
Na Nigéria, o abalo dos preços foi ocasionado por
uma greve no setor petrolífero, um problema de
resolução não muito complexa, se comparado com
os distúrbios políticos enfrentados no Oriente Médio
ou mesmo na Rússia.
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Dado este panorama político, vejamos agora
a estrutura da oferta e da demanda no mercado
internacional do petróleo. A Agência Internacional de
Energia (AIE), em seu Relatório Mensal do Preço do
Petróleo,16  dá indicações relativamente positivas
sobre o que podemos esperar da oferta mundial do
petróleo, que se recuperou em setembro da queda
sofrida em agosto.

Esta recuperação é atribuída aos países da
OPEC, que acordaram um incremento da produção
em reunião Ministerial em Viena em 15 de setembro.
O considerável aumento das exportações iraquianas,
segundo a AIE, foi o principal responsável por este
aumento na oferta. Há que se adicionar, entretanto,
que os países da OPEC trabalham com quase a
totalidade de sua capacidade instalada de produção,
o que significa que, no curto prazo, eles não serão
capazes de aumentar significativamente as suas
exportações.

Em mais um sinal positivo, a AIE aponta que
a queda na produção de países não-OPEC se deve a
fatores conjunturais, como o furacão Ivã, que
prejudicou a produção no Golfo do México, e a
fatores sazonais, como as dificuldades de
manutenção da produção do Mar do Norte, devido às
circunstâncias climáticas próprias do verão. Esta
queda na produção, portanto, não se dá por causas
estruturais, não ensejando preocupações sobre a
queda na produção de países não-OPEC.

Do lado da demanda, a AIE aponta que a
crescente procura chinesa por petróleo, devido ao
seu vertiginoso crescimento econômico, dá sinais de
arrefecimento. A demanda chinesa diminui o ritmo
de crescimento de 25%, no mês de junho, para 6%
em agosto. Ainda, os estoques do produto nos países
da OCDE fecharam em 12.3 milhões de barris acima
do estoque de 2003. A Agência também aponta que,
apesar de as perspectivas sobre a demanda pelo
produto em 2004 terem aumentado, o prognóstico
para a demanda em 2005 foi ajustado para baixo.

E quanto à situação brasileira frente a estas
oscilações do mercado internacional de petróleo? O
Ministério das Minas e Energia (MME) apresenta
dados que mostram um aumento significativo e
constante da produção nacional do petróleo,
concomitante ao decréscimo da dependência
externa. Em 1979, 85% do petróleo usado no país
era importado. Em 2002, este montante cai para
12,5%. Ademais, a participação do petróleo na
matriz energética nacional também se reduziu, hoje
correspondendo a 43,1% do consumo de energia do
país. As reservas de petróleo do país equivalem a
cerca de 18 anos da atual produção, uma situação
confortável se comparada às reservas dos países da

                                                
16 Disponível em www.iea.org.

OCDE, equivalentes a 9,7 anos. A outra vantagem
brasileira quanto à produção energética, aponta o
MME, é que 41% da oferta interna de energia têm
origem em fontes renováveis, principalmente
derivadas de hidrelétricas. No mundo, a média desta
taxa é de 14%, caindo para 6% nos países
desenvolvidos. Desta forma, resume o Ministério, “foi
forjado um perfil da oferta de energia no Brasil, cuja
evolução mostra uma forte alteração de estrutura,
em função da redução da dependência externa de
energia e da permanência ainda significativa das
fontes renováveis de energia”.17

Não há com o que se preocupar?

Os cenários e os dados apresentados acima
sugerem que a recente alta dos preços do petróleo
tem origem em fatores conjunturais, diferente do
que aconteceu nos dois choques da década de 1970.
Além disso, o Brasil se mostra mais preparado para
enfrentar um aumento sustentado do preço do
petróleo, devido à redução da participação deste
produto em sua matriz energética e de sua
dependência externa de energia.

No entanto, embora não vejamos fortes
razões para temer um aumento vultoso e sustentado
do preço do petróleo no curto prazo, como os dois
choques da década de 1970, há justificativas para
preocupações acerca do futuro do petróleo como
fonte de energia. Como aponta Rubens Ricupero, o
aumento populacional e o desenvolvimento
econômico dos países pobres ocasionarão um grande
choque na demanda mundial por energia e apenas
parte deste aumento na demanda poderá ser
atendida pelo petróleo. Adiciona-se a esta
constatação o fato de que as reservas de petróleo
são limitadas, com as previsões para o alcance do
ponto máximo da produção petrolífera, e
subseqüente declínio desta, variando entre os mais
pessimistas, que defendem que este ponto máximo
ocorrerá ainda nesta década, e o mais otimistas, que
apontam para meados deste século.

     Portanto, este duplo choque de demanda e
oferta no longo prazo deve ser motivo de profundas
preocupações e razão para ações preventivas, seja
por meio de coordenação entre diferentes governos
ou ações individuais dos países. E, para o Brasil,
investir no desenvolvimento de fontes alternativas
de energia seria uma grande oportunidade para
angariar vantagens competitivas no longo prazo.

                                                
17 Balanço Energético Nacional de 2003, disponível em www.mme.com.
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     A soberania moderna emergiu em meio a
um processo que compreendeu três fases: a
descoberta revolucionária do plano da
imanência, a reação contra estas forças
imanentes e a resolução parcial dessa
crise na formação do Estado moderno
como um locus de soberania que
transcende e medeia o plano de forças
imanentes.

     A primeira destas três fases  se
refere à descoberta do plano da
imanência nas origens da modernidade
européia, fruto do humanismo
revolucionário do Renascimento. Espinosa
foi o maior expoente intelectual desta
tendência em virtude de suas
considerações acerca da democracia. É
importante lembrar que a modernidade
européia surgiu como um processo de
secularização que negou a autoridade
divina sobre os negócios mundanos, ou
seja, os poderes de criação que
anteriormente tinham sido consignados
exclusivamente aos céus são agora
trazidos para a terra.

    Posteriormente, houve uma reação a essas
novas forças na tentativa de dominá-las. O
objetivo era contrapor o movimento em direção a
um poder constituinte imanente a partir da
afirmação de um poder constituído transcendente,
relativizando a reapropriação do poder pela
multidão. A melhor expressão desta concepção se
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Marx,18 as principais potências capitalistas
realizaram este processo a partir do espólio
colonial e dos benefícios que os setores financeiros
privados tiravam das dívidas governamentais. Do
lado do trabalho, a preparação de terreno para a
implementação do capitalismo se deu sob a forma
da abolição de todas as outras formas de
subsistência que não a venda da força de trabalho
por parte daquelas pessoas que não detinham os
meios de produção e não participaram diretamente
do processo de acumulação primitiva.

Consolidado o capitalismo, é interessante
observar de que forma ele se associa com o
imperialismo.19 O capitalismo, segundo Rosa
Luxemburgo, é o único sistema de organização da
atividade humana que não vive por si só; o
capitalismo depende, inexoravelmente, da
existência dos não-capitalistas.

Esta dependência do capitalismo em
relação ao seu exterior se daria sob a forma da
necessidade de realizar o capital. Desde Malthus,
sabe-se que o capitalismo possui uma forte
inconsistência encravada em seu coração: a falta
de demanda da sociedade capitalista para os
produtos por ela produzidos. A produção total dos
trabalhadores compreende o montante que
compõe os seus salários e a mais-valia. Os
trabalhadores somente podem consumir o
equivalente em valor à parte da produção que
corresponde ao montante dos salários. Resta a
parte da mais-valia que, se consumida
integralmente pelos capitalistas e seus
dependentes, impediria a acumulação de capital, a
mola-mestra da reprodução do sistema capitalista.

Havendo acumulação, a mais-valia não é
consumida integralmente e sobra um resíduo desta
que precisa ser vendido para haver a acumulação
de capital. Pois bem: se a sociedade é composta
por produtores e capitalistas (com seus
dependentes) e estes dois setores não têm
condições de consumir o total da produção, este
resíduo deve ser vendido para uma área não-
capitalista. Desde Malthus, Marx e Keynes já
expuseram esta questão. Ao contrário de Malthus
e Keynes entretanto, Marx levou esta
inconsistência às últimas conseqüências e
vislumbrou o fim do capitalismo enquanto sistema
a partir desta crise. Para que se elucide a forma
como isto se dá, é preciso analisar o movimento

                                                
18 A obra de referência neste ponto é O Capital.
19 Vale lembrar que o imperialismo neste trabalho tem um sentido mais amplo do
que o fenômeno descrito pelos teóricos marxistas. Em suma, o significado do
imperialismo é uma  forma de conquista que anexa e destrói os outros poderes que
encontra, na definição de Hardt e Negri em Império. Dessa forma, o imperialismo
não se liga necessariamente à idéia de capitalismo, podendo-se falar, por exemplo,
na expansividade da União Soviética comunista como imperialismo. O que
queremos demonstrar neste ponto é o oposto, ou seja, apesar de o imperialismo não
remeter necessariamente ao capitalismo, o capitalismo acaba por degenerar em
imperialismo, quando, de fato, convergimos com aqueles teóricos marxistas.

do capitalismo para a obtenção de maior
quantidade de capital variável (trabalho).

À medida que o processo de acumulação
de capital avança, os capitalistas aumentam a
quantidade de capital fixo, ou seja, meios de
produção que não o trabalho. Ocorre que este
aumento em capital fixo deve ser correspondido
por um aumento em capital variável (trabalho).
Por mais que os capitalistas consigam aumentar a
massa de trabalhadores dentro da sociedade
capitalista e por mais que eles aumentem a carga
de trabalho destes trabalhadores, há, obviamente,
um limite natural para esta expansão.20 Este limite
natural impõe a necessidade de se adquirir mão-
de-obra em áreas não-capitalistas. Ocorre que a
aquisição de trabalhadores em áreas não-
capitalistas implicava anexar as novas áreas ao
paradigma capitalista de produção.

Há uma contradição patente entre os
movimentos de realização do capital e de obtenção
de uma maior quantidade de capital variável. Uma
vez anexando uma área ao sistema capitalista de
produção, esta não servirá mais aos propósitos de
realização do capital; também será criado um
resíduo para o qual não há demanda interna
nestas novas áreas, intensificando rapidamente o
problema.21 Essa contradição é o motivo para o
otimismo dos marxistas: o imperialismo acabaria
por levar o capitalismo a um termo final, sendo um
remédio que, ao final, “matava o paciente”.

O imperialismo também desempenhava
importante papel sob o ponto de vista político; as
últimas décadas do século XIX22 foram marcadas
por uma forte crise econômica que levou a uma
intensa agitação social, com a emergência dos
movimentos de massa socialistas e trabalhistas em
muitos países capitalistas pela Europa. O
imperialismo foi um eficaz instrumento destinado a
dirimir o conflito de classes dentro dos países
capitalistas.

Nas palavras de Hobsbawm: “Na verdade,
o surgimento dos movimentos operários ou, de
maneira mais geral, da política democrática, teve
uma relação nítida com o surgimento do novo
imperialismo. A partir do momento em que o
grande imperialista Cecil Rhodes observou, em

                                                
20 Interessante expor a forma como isso se deu no caso da Revolução Industrial.
Uma maior quantidade de trabalhadores era obtida com a expropriação dos
camponeses através dos cercamentos. Forçados a vender a sua força de trabalho
para se sustentarem, os novos trabalhadores, homens, mulheres e crianças, eram
submetidos a cargas cada vez  maiores de trabalho, não sendo raro ter notícias de
cargas horárias de 19 horas diárias (inclusive para mulheres).
21 Deve-se citar, neste momento, o fato de os escritores marxistas clássicos terem
subestimado o fato de que estas novas áreas não são integradas ao sistema
capitalista em pé-de-igualdade, ponto que será desenvolvido posteriormente pelas
teorias estruturalistas. Entre estas, destaque para a teoria da dependência.
22 Refere-se, principalmente, ao período que vai da década dos 1880s até a metade
dos 1890s, quando parece ter havido uma retomada econômica em nível mundial,
propiciando, inclusive, a eclosão da chamada belle époque na virada do século.
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1895, que, para evitar a guerra civil, era preciso se
tornar imperialista, a maioria dos observadores se
conscientizou do chamado imperialismo social”.23

Neste sentido, o imperialismo teria atuado
como remediador das lutas de classes internas a
partir da exportação das contradições do sistema
capitalista para áreas não-capitalistas.

Além disso, deve-se dizer que o
imperialismo exerceu outra relevante função em
termos políticos: o expansionismo era um
excelente aglutinador ideológico. Novamente nos
valendo de Hobsbawm: “De forma mais geral, o
imperialismo encorajou as massas, sobretudo as
potencialmente descontentes, a se identificarem ao
Estado e à nação imperiais, outorgando assim,
inconscientemente, ao sistema político e social
representado por esse Estado justificação e
legitimidade.”24 O imperialismo teria inflamado,
dessa forma, o nacionalismo romântico, um dos
motores da Primeira Grande Guerra.

Em suma, esta seção apresentou três
aspectos da soberania moderna característica dos
Estados europeus: a crise que se encontra
associada a ela, os fatores econômicos que estão
por trás da expansão imperialista e o papel político
desempenhado pelo imperialismo.

A soberania norte-americana e o império

       Hardt e Negri alegam em Império que a
natureza da soberania norte-americana seria
distinta do paradigma observado na soberania dos
países europeus, ensejando a distinção entre os
conceitos de imperialismo e império. Para eles, a
formação do Estado norte-americano representaria
uma redescoberta do humanismo revolucionário da
Renascença a partir de seu projeto imanentista.

Sendo assim, a complexa disposição dos
poderes que regulam a si próprios e se organizam
em redes abriria espaço para o exercício de uma
soberania que se subordinaria ao movimento
criativo da multidão.

     Nas palavras desses autores: “Em oposição
ao fatigado transcendentalismo da soberania
moderna, apresentado seja na forma hobbesiana,
seja na rousseauniana,  os constituintes
americanos acharam que só a república pode pôr
em ordem a democracia, ou, verdadeiramente,
que a ordem da multidão precisa nascer não de
uma transferência do título de poder e direito, mas
de um arranjo interno da multidão, de uma
interação democrática de poderes reunidos em
redes”.25

                                                
23 Hobsbawn, Eric. A era dos impérios,  5ª ed., pág. 105, Paz e Terra (1998).
24 Idem, p.106.
25 Império, p.180.

    Na base desta nova concepção de soberania
estaria a retomada de um conceito maquiavélico
de poder, o poder constituinte,26 isto é, um
produto da dinâmica social interna e imanente.
Para Maquiavel, o poder é sempre republicano,
sendo produto da vida das massas e constituindo
seu tecido de expressão.

Ocorre que a base social dessa soberania
democrática é sempre conflituosa, o que demanda
o estabelecimento e a interação de contrapoderes,
ou seja, os múltiplos conflitos sociais que
compõem o poder constituinte são articulados em
contínuos processos constitucionais. Além disso, o
conflito na base do poder constituinte é o
responsável pela lógica da expansão. Na ausência
de expansão, a república se expõe a ser absorvida
no círculo de corrupção, o que significa que a
alternativa à expansão é a degeneração da
república.

Entretanto, Hardt e Negri defendem que o
expansionismo relacionado à soberania norte-
americana não se confunde com o expansionismo
de caráter imperialista típico das potências
européias. “A diferença fundamental é que a
expansividade do conceito imanente de soberania
é inclusivo, não exclusivo. Em outras palavras,
quando se expande, essa nova soberania não
anexa ou destrói os outros poderes, mas, pelo
contrário, volta-se para eles, incluindo-os na
rede”.27

Outra referência intelectual para a
compreensão da estrutura da soberania norte-
americana é traçada por Políbio em seu modelo da
Roma imperial. Segundo este teórico, a forma
ideal de governo para um império deve ser uma
síntese entre os poderes monárquico, aristocrático
e democrático.28  Qualquer desequilíbrio entre
estes três poderes significaria a corrupção do
império, ou seja, a degeneração do mesmo.

A crítica: projeto constitucional norte-
americana como soberania imperialista

Esta seção tem como objetivo questionar
e/ou relativizar a afirmativa segundo a qual a
natureza da soberania norte-americana seria
imperial e não imperialista. Esta tarefa será
realizada em três frentes.29

                                                
26 Este conceito, aliás, serve de título à obra de Negri em que o autor melhor
disseca os caracteres dessa nova concepção de soberania. Trataremos desta obra
adiante.
27Império, p.185.
28 Na Roma imperial, os poderes mencionados se referem, respectivamente, ao
Imperador, ao Senado e as Comitias populares.
29 Estas três frentes correspondem aos três aspectos da soberania moderna
analisada na parte I.



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

15

Na primeira delas, alegaremos que a crise
presente no conceito da modernidade pode ser
relacionada com o processo de translatio do poder
constituinte do povo para a máquina constitucional
na formação do Estado norte-americano. Na
segunda frente, alegaremos que peculiaridades
dos Estados Unidos acabaram por tornar este
Estado menos sensível às necessidades que levam
ao imperialismo. Entretanto, estas peculiaridades,
dado a sua finitude, apenas postergariam a
necessidade de os norte-americanos engendrarem
aventuras de caráter imperialista. Por fim,
alegaremos que posturas de cunho imperialista
acabaram por exercer, nos Estados Unidos, papel
semelhante àquele exercido nas potências
européias, o que evidenciaria a importância de se
relacionar a política exterior dos Estados Unidos ao
imperialismo.

 Antes de prosseguirmos, é útil fazer uma
qualificação; não será sugerido nesta comparação
que a soberania dos Estados Unidos tem natureza
idêntica à soberania dos países imperialistas
europeus, afirmação esta que negligenciaria uma
série de contingências históricas e peculiaridades
do caso norte-americano. Apenas buscamos
demonstrar que há diversos aspectos similares
entre as duas soberanias, fornecendo subsídios
para uma contestação da separação rígida entre a
natureza das soberanias dos Estados europeus e
dos Estados Unidos em imperialista ou imperial.

A formação do Estado norte-americano como
crise

Como já fora exposto quando da análise
da soberania moderna, havia, no seio da
modernidade, uma crise entre a proposta
imanentista resultante do humanismo
revolucionário da Renascença e as forças de
reação que pregavam um caráter mais
transcendente do poder soberano. Pretendemos
estabelecer uma analogia entre este processo e a
gradativa retirada do poder constituinte das mãos
do povo norte-americano, fenômeno este último
que pode ser aferido de diversas formas:30 na
questão do embate entre democracia e república,
na centralização do poder, na prática dos poderes
implícitos, entre outros fatores.

A forma como o projeto imanentista e
democrático nos Estados Unidos deu lugar a uma
espécie de acomodação com os mecanismos de
“filtragem” que retirariam parcialmente o poder do
povo pode ser captada a partir da seguinte
colocação de Marienstras: “A revolução
democrática teve dois anos de vida... não após a
Declaração de Independência, mas antes... A

                                                
30 Esta análise é baseada na obra Poder constituinte (Rio de Janeiro, DP&A, 2002),
de Antonio Negri, particularmente no capítulo IV do livro, cujo título é: A
emancipação política na constituição americana.

Independência é o encerramento da fase
democrática da revolução.”

De fato, a temática principal de Federalist
é a translatio do poder constituinte em uma série
de mecanismos constitucionais que tencionam
restringir o espírito democrático e domesticar o
poder constituinte. A república se encarrega da
tarefa de tornar o espírito democrático compatível
com a estabilidade a partir de uma série de
mecanismos institucionais, complexos e
contrapostos, que reduzem o homo politicus da
revolução ao espaço da Constituição ao invés do
espaço livre da fronteira.

A obra de John Adams fornece um rico
manancial para críticas; muitos críticos observam
nos escritos deste autor uma forte nostalgia
aristocrática que seria manifestada, por exemplo,
nas filtragens presentes em Thoughts, bem como
na adesão explícita ao modelo de constituição
mista em Defense.31

Thomas Jefferson, por sua vez, adotou
como programa político uma síntese entre o
populismo democrático e a Constituição liberal e
aristocrática produzida em 1787, no que ficou
conhecido como o “compromisso jeffersoniano”.
Este autor será retomado quando da análise da
questão dos espaços americanos, pois acreditava
que eram estes espaços que promoveriam o
equilíbrio entre o projeto de emancipação política e
o problema da liberação social.

A questão da translatio do poder
constituinte é sintetizada na seguinte afirmação de
Negri:32 “Nessa primeira abordagem da
Constituição dos Estados Unidos, o que mais
impressiona é a autêntica translatio do poder
constituinte aqui verificada. Pela primeira vez, ele
não é concebido como algo que funda a
constituição, mas como combustível de seu motor.
O poder constituinte não é mais um atributo do
povo – daquele povo livre e capaz de reinventar
sua liberdade nos grandes espaços americanos e
através da apropriação.” E, completando, “... sem
constituição, não há mais poder constituinte”.

Em outras palavras, o poder constituinte e
a política popular são “desontologizados”. O povo é
suprimido e reinventado como sociedade política e
esta é um elemento de segunda natureza, vez que
é prefigurada e produzida pelo governo
republicano.

O processo de auto-reprodução do
governo pode ser aferido a partir da prática dos
chamados poderes implícitos, ou seja, poderes

                                                
31 Negri discorda destas críticas, apontando as relações entre o pensamento de
Adams nestas obras e o artigo X de Federalist.
32 Poder Constituinte, p. 237.
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determinados e construídos pela própria atividade
do governo, de forma independente do poder
constituinte, acabando por constituir uma reserva
de poder daquele em face deste.

A discussão acerca dos poderes implícitos
invoca outro dispositivo de contenção da
democracia popular; a centralização do poder. Este
ponto tem múltiplas facetas. A primeira delas se
refere à questão tributária; somente a autonomia
tributária permitiria ao executivo exercer suas
atribuições com independência.

 Ocorre que por detrás desta conclusão
reside a retirada do “princípio vital do corpo
político”,33 o dinheiro, das mãos do poder
constituinte, pois “dado que, no regime
republicano, a força está sempre com o povo, e
dado que há boas razões para supor que os
governos estatais geralmente exercem uma
influência mais ampla sobre a opinião pública, a
conclusão é que um eventual confronto desta
natureza provavelmente terminaria em
desvantagem para a União.”34

Este é o enclave para a submissão do
dinheiro, “o princípio vital de todo corpo político”,
ao mecanismo dos poderes implícitos do governo
central. O próprio Negri reconhece a relação deste
mecanismo com as constituições modernas e
chega a proclamar: “Sob este ponto de vista, ele
[Hamilton] é realmente um filho da Europa – não
do pensamento das luzes, mas daquela Inglaterra
que, ao termo da Glorious Revolution, reorganiza o
poder em torno do capital financeiro”.

Quando se analisa a relação entre o
aparato constitucional e os sujeitos, chega-se à
conclusão de haver uma contraposição entre a
Constituição e a Declaração de Direitos. Com
efeito, a decisão se refere à concepção de sujeito
como ente constitutivo que procura a organização
social ou a uma concepção de sujeito enclausurada
no jogo de interesses e nas legitimações
simbólicas. No primeiro caso, vence a Constituição
com a Declaração de Direitos; no segundo, a
Constituição sem a Declaração de Direitos.

A respeito da consideração da contenção
do poder constituinte como uma crise no seio da
formação do Estado norte-americano, Negri
sustenta: “A irrecuperabilidade da potência do
princípio constituinte determina, desde o início e
sincronicamente, a crise do evento constitucional,
e esta crise torna-se o verdadeiro paradigma
político americano. O exemplo mais perfeito de
estado moderno é a América do Norte, sustenta
Marx em A Questão judaica”.

                                                
33 Idem, citando The Federalist, n.30, p. 195.
34 Idem, nº 31, p.204-205.

Outro exemplo da percepção da formação
do Estado norte-americano como crise nos é dada
por Tocqueville,35 que percebe a incompatibilidade
entre a Constituição e o espírito constituinte
americanos. Tocqueville trabalha a difícil
conciliação entre uma vida política ativa e um
corpo social bem equilibrado. A liberdade, que é
restringida à esfera política, é destruída na esfera
administrativa. Além disso, Tocqueville aborda de
forma brilhante a contraposição existente entre os
princípios da liberdade e da igualdade: quando a
liberdade se transforma em igualdade, a igualdade
interrompe a tendência à liberdade e acaba por
invertê-la.

Ao finalizar sua abordagem, Negri analisa
os modelos de Hamilton, Jefferson e Madison.
Quanto ao primeiro, destaca o traço hegeliano de
conceber o Estado como “a máquina de construir a
sociedade civil” e admite a semelhança com o
modelo europeu;  “Se os direitos de liberdade são
garantidos pelo Estado, liberação e poder
constituinte são, por isso mesmo, excluídos da
vida política. Disso resulta uma imagem
autocentrada, autônoma e independente da forma
de Estado. Como voltou a ser europeu este Estado
americano que nasceu da Declaração de Direitos
do homo politicus nos grandes espaços do novo
continente.”

O modelo jeffersoniano também é
marcado pelo pessimismo em virtude da finitude
dos espaços livres, ou seja, o conceito expansivo
de liberdade encontra um limite natural. No
modelo de Madison, o poder constituinte nada
mais é do que uma simples imagem da sociedade,
sendo relevante apenas na medida em que se
identifica com os problemas de integração nacional
e mobilidade social.

Como já fora exposto, não se trata aqui de
conceber naturezas idênticas às soberanias dos
países europeus e dos Estados Unidos; nem
poderíamos fazê-lo de forma razoável. Há também
diversas diferenças. Tocqueville as aborda de
maneira precisa ao citar o papel da imprensa, a
descentralização administrativa, os júris populares,
a força das religiões, a difusão da instrução e o
bom senso popular, a ética protestante, entre
outras coisas.

Entretanto, é possível levantar sérias
objeções com respeito de ser a experiência
americana uma concretização das propostas do
humanismo revolucionário da Renascença,
particularmente da concepção de democracia de
Espinosa. Além disso é problemático pensar a

                                                
35 A obra de referência é Da Democracia na América.



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

17

experiência norte-americana sem falar em crise,
como propugnavam os próprios pais fundadores.

     Pode-se relacionar, em última instância, a
crise da modernidade, representada pela
contraposição entre as forças da imanência e da
transcendência, com o gradual processo de
encarceramento do poder constituinte na formação
do Estado norte-americano.  Sobre a alegação de
que a retomada do conceito de poder constituinte
seria um dos pilares da distinção entre as
soberanias norte-americana e européias em
imperial e imperialista, é útil citar François Guizot:
“Quer afirme a infalibilidade e dela deduza a
soberania, quer proponha a soberania em primeiro

lugar e dela derive a infalibilidade, você será
obrigado, de qualquer forma, a reconhecer e
aprovar um poder absoluto. E o mesmo resultado
será imposto, seja pela opressão de governos ou
pela razão dos filósofos, quer você faça soberano o
povo ou o rei”.

O CONVIDADO: Igor Abdalla Medina de
Souza é mestrando em Relações Internacionais
pelo IRI/PUC-Rio, bacharel em Economia pela
PUC-Rio e bacharelando em Direito pela
Universidade Federal Fluminense (UFF).
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Introdução

O Direito Comunitário, após a
consolidação da Comunidade Européia, vem
sendo muito estudado, mas pouco se tem
concluído ao seu respeito. Não identificamos
ainda uma formulação sobre o processo
comunitário, distinguindo quais dentre os
muitos grupos de integração que vêm
surgindo têm condições ou argumentos
para alcançar o patamar comunitário, e
com isso poder instituir um modelo
estrutural de Direito Comunitário. Isso
acontece porque no campo das Relações
Internacionais não se consegue instituir
normas com a mesma precisão que se é
possível fazer no Direito Interno, pois
neste a norma emana de um ente que
tem legitimidade e legalidade impositiva
para fazê-lo. No campo internacional, por
serem todos os Estados considerados
entes iguais e soberanos para decidir
sobre seu território, não existe a
possibilidade de se impor a outro Estado
fazer, ou seja, nenhum deles está subordinado a
outro ou a um grupo de Estados.

Esse paradigma se quebrou com a
consolidação do Federalismo dos Estados na
Comunidade Européia. Antes havia o total
repúdio por parte da sociedade internacional em
admitir que Estados se subordinassem a
decisões que não fossem tomadas por seus
governos. Como veremos mais adiante, o Estado
adere ao Sistema Comunitário por vontade livre,
passando, assim, a se submeter à criação
normativa derivada do órgão responsável por
essa atividade, mesmo que a norma produzida
seja contrária àquela instituída internamente.
Isso tudo é característica desse novíssimo
sistema de relacionamento internacional. Afora

as evidências de transformação no campo das
relações internas, que se refletem fortemente no
direito, tentamos elaborar, através de uma
junção de idéias, o embrionário teórico para
caracterizar a ocorrência de um novo
ordenamento jurídico, que ainda não demonstra
inequívocas evidências, mas as que são

possíveis demonstrar nos parecem
bastante indicativas.

Destacamos que qualquer estudo
nessa área não é eficaz se se restringir
apenas à análise de uma só ciência. Não
é possível estudar a questão apenas pelo
prisma jurídico ou econômico. Faz-se
necessária a análise por todas as
múltiplas vertentes, pois é da própria
natureza das questões internacionais
esse panorama interdisciplinar.

Muito embora a temática
comunitária nos leve muito mais
próximos ao estudo do caso europeu, não
é esse o enfoque que queremos dar neste
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trabalho. Nosso objetivo é tentar mostrar o
Direito Comunitário e, assim, tentar vestir o
Sistema do MERCOSUL com esse novo Direito. O
leigo poderá afirmar que é impossível ver
possibilidade comunitária no MERCOSUL, mas tal
grupo, mesmo não tendo instituído tal propósito
no tratado que lhe deu origem ou mesmo nos
documentos que se seguiram desde 1991,
mostra-se bastante próximo ao ideário
comunitário; porém, na prática, não poderia
estar mais distante.

O que se nota é uma grande motivação
comunitária, com intuito de união dos povos dos
quatro Estados pelas inúmeras características
comuns, sendo possivelmente a economia o
ponto mais “coagulante”. Os quatro do
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MERCOSUL têm economias fragilizadas e unidos
têm a possibilidade de crescimento e
desenvolvimento, tal como aconteceu com a
Europa nos primórdios da integração. Destarte,
há muitos outros fatores que favorecem a
fortificação do MERCOSUL, das mais distintas
naturezas.

Os governos dos dois maiores e mais
fortes sócios do MERCOSUL, Argentina e Brasil,
começaram a dar sinais políticos claros de
interesse e necessidade de que o MERCOSUL
cresça fortificado o mais breve possível. Isso
porque se aproximam as grandes rodadas de
negociações da ALCA, e há o interesse político e
econômico de que estas negociações aconteçam
com o bloco já estável e atuante no cenário
internacional.

Uma das questões que são imperativas
do MERCOSUL resolver para que se efetive
realmente o bloco e se dê credibilidade e força
(e que fora até agora, mais de doze anos após
sua constituição, posto em segundo plano) é a
criação de uma Corte para o grupo. A criação
desse órgão não foi marginalizada dos planos do
grupo por acaso. Os motivos são vários, mas há
dois que se destacam: o medo de não conseguir
realizar a tão desejada integração, tal qual
aconteceu nas tentativas anteriores, o que não
justificaria a demanda que a criação de um
órgão dessa natureza carece, além da
necessidade de reformulação jurídica do grupo;
e, também, as fortes e graves crises econômicas
mundiais que afetaram violentamente as
economias dos sócios do MERCOSUL.

Muito embora a criação de um Tribunal
Permanente seja algo um pouco distante da
realidade prática do MERCOSUL, tentamos
responder quais são os motivos que impedem o
grupo de constituir esse tribunal, tendo em vista
que traria consigo força institucional e daria
maior segurança jurídica também. Além disso,
estudamos como ocorre a prestação judicial no
âmbito do MERCOSUL e descobrimos que o
aparato jurídico neste grupo de integração foi
utilizado pouquíssimas vezes, e que a grande
demanda acaba sendo resolvida politicamente,
ou seja, através da diplomacia. Essa situação é
própria do Sistema de Solução de Controvérsias
adotado, que acaba tornando impossível ao
cidadão acessar a máquina do Sistema, por ser
efetivamente barrado pela necessidade de ser
tutelado pelo seu Estado para ingressar com
alguma demanda, mesmo que ainda na fase das
discussões diplomáticas.

Demonstraremos que há patente
necessidade de reformulação das estruturas de
integração do MERCOSUL para que se possa
alcançar a integração plena, tal qual se espera.

Direito comunitário: a novidade jurídica

O século passado, como se encarregam
os historiadores de relatar, foi pautado por
grandes e numerosos acontecimentos
afirmativos no sentido de se estruturar o
entendimento sobre o Direito Internacional
Público. Muitos ainda não acreditam na sua
eficiência enquanto direito, pois partem da
premissa básica de que norma que não tem
poder sancionador, ou seja, é letra morta. É
inverídica essa afirmação no campo do Direito
Internacional, pois este parte dos princípios da
autodeterminação soberana do Estado e da boa-
fé dos contratantes.

Tratar esse ramo do direito – sim,
porque é dotado de toda uma estrutura que lhe
permite ser considerado ramo jurídico – como
mera alegoria é, dentre outras caracterizações, o
mesmo que desacreditar na democracia. Isso,
pois o processo de elaboração dos acordos em
nível internacional, ainda mais hodiernamente,
nada mais é que dispor de senso democrático e
busca da paz internacional pela via política.

O Direito Internacional é tido pelo
Direito Interno como algo imperfeito, deformado,
primitivo e muito insuficiente, pois não cria
vinculação por si só, necessitando ser agregado
ao grupo normativo interno. Essa forma de
recepção indireta é um subterfúgio utilizado pelo
Direito Interno para a insistência do Direito
Internacional, que é medida de acordo com a
abertura das culturas jurídicas às normas
geradas internacionalmente por cada Estado.

Assim, parece imprescindível investigar
sobre o secular debate entre monismo e
dualismo jurídico, mas essa imprescindibilidade
é apenas aparente, pois essas duas análises são
insuficientes para se entender os motivos do
fechamento das culturas jurídicas para o Direito
Internacional. Essas teorias demonstram o tipo
de relação existente entre Direito Internacional e
Interno, mas não desvenda os motivos do
fechamento ou da abertura dos sistemas.

Doutrinadores contemporâneos
apregoam que o que caracteriza um sistema
como mais fechado que outros ao Direito
Internacional é, como dissemos anteriormente, a
cultura jurídica e as causas dos fechamentos das
culturas jurídicas ao Direito Internacional, e não
aos Sistemas Autopoiéticos. Lembramos que é
praticamente impossível estabelecer o grau de
superioridade entre uma cultura jurídica e outra,
porém se pode estabelecer que determinadas
culturas alcançaram graus de justiça social mais
altos, pois encontraram formas de melhor
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relacionar seu Direito Interno com o Direito
Internacional.

Resta provada a importância do Direito
Internacional para a consecução da democracia
e de níveis mais elevados de justiça social. As
estruturas internacionais que favorecem o
debate e a maior integração entre os Estados
são tidas como verdadeiras formas de se
alcançar altos graus de desenvolvimento e
justiça social, pois ao consolidarem formas
diplomáticas de relação entre os povos,
fomentam as mais diversas formas de
crescimento, estabelecem normas harmônicas
entre diversas regiões do globo,
homogeneizando as Relações Internacionais.

Assim, com a crescente fortificação do
Direito Internacional, que começa a ganhar força
e respeito frente aos direitos internos dos
Estados, e que juntamente com essa
consolidação inicia um processo de criação de
novas abordagens e novos relacionamentos,
como é o caso do Direito da Integração.

Esse direito não pode ser considerado
um ramo jurídico, pois não dispõe da estrutura
necessária para se afirmar como tal e, também,
por se utilizar em grande escala dos princípios e
formas do Direito Internacional Público. Porém,
dispõe de algumas particularidades, pois ele
realiza a consubstanciação dos processos de
integração que podem, em alguns casos,
desaguar no Sistema Comunitário que, em assim
acontecendo, não mais serão regidos pelo Direito
da Integração sobre as bases do Direito
Internacional, mas sim sobre as bases de um
novíssimo ordenamento jurídico: o Direito
Comunitário. E é esse Direito Comunitário que
estudaremos nesse item.

DDoo  DDiirreeiittoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  PPúúbblliiccoo  ppaarraa  oo
DDiirreeiittoo  CCoommuunniittáárriioo::  aalltteerraaççõõeess
ppaarraaddiiggmmááttiiccaass

Vimos no tópico anterior que a
afirmação de um sistema positivo de
relacionamento interativo entre o direito interno
e o internacional é resultado da abertura jurídica
de cada Estado. Essa cultura jurídica pode ser
estabelecida por alguns parâmetros que, grifa-
se, não são necessariamente absolutos e podem
variar muito.

Hodiernamente, é patente o grau de
desenvolvimento geral das culturas jurídicas
como um todo, tendo em vista a complexa rede
de relações entre as nações. Assim, nomeamos
este subitem de ‘Alterações Paradigmáticas’ pelo
fato de entendermos que verdadeiramente os
paradigmas foram alterados. Não se trata de
afirmar que de agora em diante as estruturas

internacionais de direito serão marginalizadas,
restando somente o Direito Comunitário, pelo
contrário. O que deve ficar bastante evidente é
que são dois sistemas distintos, ou seja, dois
ramos jurídicos próprios, porém, algumas das
teorias que fundamentavam certas posições em
Direito Internacional definitivamente foram
contrapostas com uma realidade atual
inimaginável algumas décadas atrás. Podemos
citar, por exemplo, a questão da soberania
absoluta do Estado. Com a instituição e
consolidação do sistema e das estruturas
comunitárias de caráter supranacional, podemos
assistir à mudança dos paradigmas de
indisponibilidade dos interesses e competências
estatais.

Com isso, algumas culturas jurídicas se
mostram abertas a tal ponto que o Direito
Interno se vê condicionado às decisões
supranacionais, isto é, em algumas matérias
quem dispõe de competência legítima para
legislar é um órgão extra-estatal, interferindo de
maneira concreta e direta nos rumos do Estado
e, por conta disso, do Direito Interno. No caso
do Brasil, é visível o fechamento da nossa
cultura jurídica, que segue os moldes de
fechamento da cultura jurídica americana –
sendo vedada constitucionalmente esta conduta.

A jurídica sociedade argentina, cuja
cultura mostra-se mais aberta que a nossa, há
algum tempo vem se mobilizando no sentido de
que seja consagrada uma estrutura
supranacional para o MERCOSUL, sendo que só
agora o Brasil parece verdadeiramente dar sinais
de interesse, oscilando entre o discurso
governamental (bastante tímido e cauteloso) e o
de uma classe de acadêmicos e pesquisadores,
não chegando o debate até a sociedade em
geral.

O interessante disso tudo, quando
falamos de alterações de paradigmas, das
mudanças teóricas e práticas ocorridas desde a
consubstanciação do Direito Comunitário e,
também, da abertura interna às questões
jurídicas internacionais, é o fato de que esse
processo não ocorreu tendo como objetivo o
melhor relacionamento dos povos ou um maior
desenvolvimento das culturas jurídicas ou,
ainda, a busca por justiça social em nível
internacional. Essas alterações no conceito de
Estado Soberano, a possibilidade de integração
social, cultural, econômica, comercial, jurídica,
política, entre outras, é obra da nova
estruturação dos meios de produção e das
formas de escoamento dessa produção, como
veremos adiante. Questionamos se está
acontecendo uma repaginação do capitalismo,
ou, definitivamente, estamos observando a
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criação de um novo meio de produção sob novos
conceitos.

Não resta observação em contrário que
indique não haver alteração paradigmática. Mais
que isso, uma real modificação dos antigos
paradigmas para um sistema internacional novo,
ímpar, que não é mais visto com o horror de
antes, mas como uma fonte segura de se
alcançar todos os benefícios que já indicamos
exaustivamente.

Dentre as diversas alterações
paradigmáticas sentidas nos diversos níveis,
pode-se citar duas de grande importância para a
prova em concreto de tal afirmação. Primeira
delas é o fator soberania estatal e a segunda diz
respeito ao surgimento de um novo
Ordenamento Jurídico, com um novo modo de
produção, conforme analisaremos nos próximos
dois subitens. A necessidade de se estudar essas
duas grandes alterações é pelo fato de que se
seguirmos na senda – do que já afirmou
reiteradas vezes a Corte Comunitária Européia –
de que o Direito Comunitário é reflexo da
estruturação de um “novo ordenamento
jurídico”, teremos que, para tanto, aceitar que
estejam ocorrendo profundas alterações na
estrutura estatal e que estamos diante do início
elaboração de um novo modo de produção,
derivando, assim, dessas duas sensíveis
mudanças a criação de um novo ordenamento
jurídico.

Os Estados soberanos frente aos estados
federados de caráter supranacional: quebra
de conceitos ou adaptação evolutiva?

Este é um tema que vem sendo muito
debatido não só pelos juristas nacionais como
pelos juristas do mundo todo. Isso por se
mostrar um tema, além de muito interessante,
que realmente é importante para a atualidade.

Deve-se, primeiramente, informar que é
possível encontrar, dentre as muitas publicações
a respeito, três grandes teorias a respeito da
soberania quando se trata de formações
comunitárias de caráter supranacional.
Obviamente que cada pesquisador dá à sua
teoria um enquadramento peculiar, mas não
foge de um desses três grupos teóricos.

O que se estuda não é a derrubada do
conceito de soberania, mas a perda desta em
face de um sistema supranacional em que, como
o próprio nome já sugere, existe um poder
acima dos Estados, que faz com que estes
Estados, anteriormente tidos como soberanos,
tenham que se submeter, por vontade livre, às
decisões desse poder supranacional. A variante
encontrada entre os três grupos de teorias

atuais sobre soberania frente à
supranacionalidade enfrenta a questão de haver
ou não perda de soberania.

A primeira e mais forte corrente é
aquela que afirma haver, sim, perda de
soberania. Prega que há completa
descaracterização do Poder Soberano Absoluto
do Estado quando este adere, mesmo que
voluntariamente, a um sistema comunitário
supranacional. Essa afirmação é feita tendo a
forma com que as decisões tomadas no âmbito
deste interferem violentamente no corpo
normativo daqueles, podendo, inclusive, ser
decisões contrárias à Carta Política de um ou
mais Estados. A essa ação dá-se o nome de
Sistema de Aplicabilidade Imediata de Efeito
Direto, onde as normas emanadas do entre
supranacional entram no Direito Interno sem
passar pela aprovação do poder legislativo do
Estado, ao contrário do Sistema Monista. Essa é
a grande crítica desse grupo que teoriza pela
perda da soberania do Estado, tendo em vista
que ele é obrigado a alterar internamente tudo o
que contrarie as normas instituídas
comunitariamente.

Em contrapartida, identificamos uma
segunda teoria que vai de encontro ao que prega
a anteriormente indicada, trabalhando com a
afirmativa de que não há perda de soberania,
pelo contrário, o Estado se mostra afirmativo e
soberano quando decide ingressar num grupo de
Estados que tem como fundamento o
Federalismo Comunitário baseado no sistema
supranacional. Essa teoria é pouco aceita, mas
pelo que se pode notar, vem sendo muito
difundida, já que grande parte dos sistemas
jurídicos constitucionais internos dos Estados são
baseados no conceito de soberania absoluta.

Uma terceira proposta teórica para a
questão da soberania ainda é praticamente
desconhecida, sendo que a maioria dos trabalhos
sobre o tema não faz referência a essa teoria,
somente trazendo à baila de discussão as duas
anteriormente apontadas. Ela afirma que não há
que se falar em perda ou não de soberania,
sendo que a soberania continua sendo a mesma.
O que de fato acontece é que quando o Estado
ingressa num sistema comunitário
supranacional, age com sua plena capacidade
soberana em todos os momentos do processo e
posteriores a ele, pois o que caracteriza esses
agrupamentos não é a interferência nos
governos soberanos, mas, sim, a forma
Federativa. Assim, tendo em vista esse
pressuposto federativo, afirma tal vertente
teórica que, como Estados Federados, devemos
tratar como distribuição de competências e não
como perda de soberania.
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O interessante nesta teoria é que ela
aplica os conceitos de competência interna no
nível internacional, pois trata o ente
supranacional comparativamente ao poder
federal estatal interno frente aos estados e
municípios, em se tratando de configuração
interna – que são figurativamente comparados
aos Estados soberanos. Assim, afirma a teoria
que os Estados continuam com suas soberanias
resguardadas, o que acontece é que em algumas
matérias quem terá a legitimidade para legislar
não são estes, mas o ente supranacional.

Conjecturas a respeito de um novo
ordenamento jurídico

Para se ter clara a idéia de ordenamento
jurídico, ele deve ser visualizado como um tripé,
uma situação sustentada por três colunas que
são o Estado, ou suas instituições, o direito
instituído e o modo de produção. Contrariamente
ao que a grande maioria leiga possa pensar, o
ordenamento jurídico não é simplesmente
conjunto normativo disciplinado dentro de um
Estado. É muito mais que isso. É uma
combinação de elementos da realidade histórica
e econômica, que chamamos de modo de
produção, acrescidos das formas do Estado
consolidadas pelo direito.

O Estado ou suas instituições são
responsáveis pela aplicação do direito vigente
que é derivado das forças historicamente
constituídas através dos diferentes modos de
produção, isto é, como a história se encarrega
de nos mostrar, o sistema utilizado para
fomentar o agrupamento social de forma
organizada através de funções produtivas.

Os historiadores apontam três grandes
modos de produção, como se sabe, o escravista,
o feudal e o capitalista. Mas, devido às enormes
mudanças que estão se compondo no corpo da
sociedade em geral, na economia interna e
internacional, nas novíssimas formas em que o
capital está se adaptando para buscar cada vez
mais fatias mercadológicas, temos, não restem
dúvidas, mudanças, ou, no mínimo, adaptações,
quanto aos modos de produção.

O capitalismo tal qual vem sendo
praticado desde a sua instituição até certo
tempo atrás verdadeiramente não mais está
configurado da mesma maneira. Na mais amena
das situações possíveis, o sistema capitalista
está sofrendo seriadas alterações para manter-
se vivo, tendo em vista as mudanças advindas
com a Revolução Tecnológica, desde o final do
século passado. Fazemos parte de uma
sociedade que consome muitas vezes mais
informação que produtos duráveis.

Essa nova configuração de modo de
produção acrescida das formulações acerca dos
novos paradigmas estatais demonstram o que o
Tribunal de Justiça da União Européia vem
reiteradas vezes proferindo, como já tratamos,
que estamos vivenciando um novo Ordenamento
Jurídico. Esse novo ordenamento jurídico é a
combinação do novo Direito e da nova
concepção de Estado em função de um novo
modo de produção tecnológico.

Origem do Direito Comunitário e sua
diferenciação do Direito da Integração

Cumpre, primeiramente, esclarecermos
que há diferenças entre Direito da Integração e
Direito Comunitário. Essa diferenciação é
necessária para o bom e salutar conhecimento
da questão que ora é objeto deste trabalho. Os
termos supracitados não são sinônimos, como
pensam alguns, mas são normativas jurídicas
distintas e, ao mesmo tempo, complementares.

Direito da Integração é a sistemática
jurídica resultante de um processo em sede de
relacionamentos interestatais com objetivos
econômicos e comerciais. Essa conceituação sofre
uma bifurcação, isto é, há o Direito da Integração
com caráter de cooperação e com caráter de
integração em si. Sublinha-se que em ambos o
objeto fundamental é a integração comercial e
econômica com o acesso a mercados ou a
padronização das relações. Em suma, o objeto
que justifica esse novo direito é o fomento do
comércio internacional regional. Ocorre que, o
que difere um caráter de outro é, num primeiro
momento, a intenção e a intensidade das relações
que deram origem à formação do bloco.

A implementação de políticas comuns de
cunho social, como a busca de maior
homogeneidade industrial, comercial e
econômica - tendo sempre em vista o
desenvolvimento da sociedade e os primados da
democracia e respeito à identidade das Nações -
entre os Estados-Partes são indícios de que o
grupo não está interessado exclusivamente na
movimentação comercial e no aquecimento da
economia, mas, também, e principalmente, no
desenvolvimento sadio e igualitário de todos os
seus Membros.

Esse é o ponto neural da questão
comunitária. É na implantação de políticas,
delineadas no tratado de constituição ou mesmo
nas movimentações políticas futuras, que se
nota a aspiração do grupo em constituir uma
integração tendente à formação de uma
comunidade regional internacional. Ocorre que
essa diferenciação é deveras subjetiva ainda. Por
ser uma novidade que modifica as estruturas
cristalizadas dos Estados, desperta receios que



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.

23

são facilmente perceptíveis nos tratados de
constituição,  isto é, os indícios nesses
instrumentos levam à  idéia de que o desejo é
pela formação de uma união entre os Estados,
porém não o dizem a contento em virtude de se
tratar de matéria que envolve uma ruptura com
os padrões de Direito Internacional, para
adentrar num universo completamente diverso
deste e que implica a distribuição da
competência soberana interna de todos os
Estados-Partes a órgãos supranacionais com
caráter vinculante, o que até bem pouco tempo
atrás era inimaginável e rompe com o
fundamento supremo do Estado, que é a sua
independência volitiva.

Assim, Direito Comunitário é o conjunto
normativo que visa, em termos gerais, a reger
as relações dos Estados-Partes que se
encontram unidos em uma federação de
Estados, submetidos a órgãos de caráter
supranacional, isto é, há produção legislativa
comunitária afeta apenas às matérias para as

quais haja competência estipulada, que imprime
sua marca na aplicabilidade direta dos acordos,
protocolos e demais instrumentos; há um órgão
de cúpula com função executiva supranacional, e
não intergovernamental; e, para esse estudo a
parte mais importante, há todo um sistema
jurisdicional, com estrutura, procedimentos e
processualística delimitados e de caráter
permanente, que se encarrega da composição
dos diferendos e de padronizar a jurisprudência
comunitária.

Assim, fica evidente que o Direito
Comunitário não é produto de si mesmo, mas,
sim, é a continuação do processo de integração,
que vai se modificando ao logo do tempo, mas
sempre vislumbrando a união das partes.

A CONVIDADA: Vivian Cristina Muller é
bacharelanda em Direito pela Universidade
Metodista de Piracicaba (UNIMEP).
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eeffeemméérriiddee
CCiinnqquueennttaa  aannooss  ddoo

rreettoorrnnoo  ddee  TTrriieessttee  ppaarraa  aa
IIttáálliiaa  ((11995544))

por Lucas Grassi Freire

11995544..
No dia 5 de outubro de 1954, um Memorandum of Understanding

devolução de Trieste à Itália, em troca da antiga Zona B da região da Ve
Iugoslávia do Marechal Tito. No dia 26 de outubro, a cidade de Trieste (e ar
Desde junho de 1945 a localidade havia sido administrada por um gov
ocidentais da II Guerra Mundial, tendo status de território internacion
Segurança da Organização das Nações Unidas. Nesse dia, um oficial italiano
autoridades aliadas no governo local.

aanntteecceeddeenntteess..
A questão territorial relacionada a Trieste remonta a acordos e trat

a Itália assinou um tratado secreto em Londres que lhe concedia a região de
do país. Os tratados de St. Germain (1918) e de Rapallo (1920) reconhec
sobre a região, tendo sido firmados, respectivamente, com a Áustria e com 

Na II Guerra Mundial (1939-1945) os italianos foram inimigos 
aliados. O início do conflito favoreceu a Itália, mas, com o declínio ale
território e o ultrapassaram, ocupando a região de Venezia-Giulia, revid
cometidas contra sua população e seu exército.36 Em acordo com os aliados
administração de Trieste aos britânicos. Entretanto, o exército iugoslavo o
ponto portuário geopoliticamente importante. Desconfiados de uma manipu
que o acesso total ao lugar fosse garantido para o gen. Alexander com urg
Giulia em duas zonas (A e B). A Zona A seria administrada pelos amer
governada pelos iugoslavos.37

Entretanto, por algumas semanas, os iugoslavos se mostraram irr
deixaram claro que usariam a força, se fosse necessário. Essas condições g
um conflito armado entre os iugoslavos que, acreditava-se, tinham total 
americanos e britânicos. Conforme afirma Rabel (1988), “havia séria poss
arena do primeiro conflito armado entre Leste e Oeste na era do pós-guerra

                                                
36 WAR DEPARTMENT GENERAL STAFF [U. S. A.]. Venezia Giulia: area of dispute (Intelligence Review, n.3, 28 fev
37 Ver Roberto Giorgio Rabel, Between East and West: Trieste, the United States, and the Cold War (1941-1954) (Durham
38 “There was a serious possibility that Trieste (Trst) would be the setting for the first armed conflict between East and Wes
Bandeira oficial do Território Livre de Trieste
(1946 1954)
 produção autônoma, independente, de inteira e absoluta
tidade.
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 foi assinado em Londres, prevendo a
nezia-Giulia, cedida definitivamente à
redores) retornou oficialmente à Itália.
erno militar representando os aliados
alizado, protegido pelo Conselho de
, gen. Edmondo de Renzi, substituiu as

ados do início do século XX. Em 1915,
 Venezia-Giulia, localizada ao nordeste
eram publicamente o controle italiano
a Iugoslávia.

dos iugoslavos, que se juntaram aos
mão, os iugoslavos recuperaram seu
ando as atrocidades que haviam sido
, Tito havia concordado em conceder a
cupou primeiro a cidade, retendo um

lação soviética, os aliados requisitaram
ência. A idéia era de dividir a Venezia-
icanos e britânicos, e a Zona B seria

edutíveis, e os britânicos e americanos
eraram graves expectativas acerca de
apoio da União Soviética, e os norte-
ibilidade de que Trieste (Trst) seria a
”.38

. 1946, p.30-36).
: Duke University Press, 1988, p.vii-xiii).

t in the postwar era” (RABEL, 1988, p.vii).



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.

25

Finalmente, Stalin, já satisfeito com as propostas britânicas de divisão territorial na região por áreas de
influência (nas quais cada potência teria porcentagens variáveis de influência política), conforme novos
documentos revelam, pressionou Tito a ceder.39 No começo de junho de 1945 os iugoslavos retiraram suas tropas
da Áustria de da área ocupada além da demarcação estabelecida na Venezia-Giulia.40

No pós-guerra, o Conselho de Ministros Exteriores (Council of Foreign Ministers), representando os países-
chave aliados, se reuniu por diversas vezes.41 Na reunião de Paris em 1946, foram definidas as diretrizes gerais
para a Conferência de Paz de Paris (29 de julho a 15 de outubro). Essa conferência contou com os representantes
de 21 países aliados, em que se deu especial atenção às questões territoriais entre Itália e Iugoslávia. A Iugoslávia
já fazia parte da Conferência, e uma delegação italiana foi especialmente convidada como observadora para emitir
opiniões acerca do assunto. Ficou decidido que se acatariam as propostas da reunião anterior do Conselho de
Ministros Exteriores, que previam o estabelecimento do Território Livre de Trieste, recomendando-se que o
Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas garantisse proteção ao território. A Zona A
permaneceria sendo administrada por uma coalizão anglo-americana, e a Zona B ficaria indefinidamente com a
presença do exército iugoslavo. Foi recomendado um curso de ação ao Conselho de Ministros Exteriores para a
elaboração dos tratados de paz com os antigos inimigos, incluindo a Itália.

No começo de 1947, o Conselho de Segurança passou uma resolução que reconhecia as provisões da
Conferência, chancelando a proteção das Nações Unidas sobre o Território Livre de Trieste. Durante a reunião
foram levantadas várias dúvidas (já existentes em Paris, 1946) sobre a viabilidade legal ou não de se executar o
que se pedia em relação a Trieste.42 A Iugoslávia concordaria com a internacionalização de Trieste, caso pudesse
exercer de forma direta sua influência política e econômica sobre o território. A Itália afirmava que etnicidade
italiana de 75% dos habitantes demandava que o território fosse conectado a outras áreas italianas da Venezia-
Giulia. Dessa forma, ambas as partes assinaram um acordo (sancionado pelo Tratado de Paz de 10 de fevereiro de
1947), descontentes.

Os anos que se seguiram à crise de Trieste foram marcados, na região, por tentativas de ampliação das
esferas de influência de ambos os lados – Oriente e Ocidente. Isso se manifestou claramente, por exemplo, na
produção cultural que, acompanhando grande parte da tendência da arte italiana no período, somada aos efeitos
mais próximos da presença do Ocidente na região, devido ao governo da coalizão anglo-americana, demonstrava
clara influência norte-americana na música e no cinema. Outro exemplo foi a disputa por influência nas eleições
italianas que eram realizadas. A competição era tão acirrada que os comunistas locais chegaram a realizar
atentados contra a sede do Partido Democrata Cristão nas proximidades.43 Há indícios de vários confrontos
mais sérios, como, por exemplo, o abatimento de alguns aviões norte-americanos que sobrevoavam a área
iugoslava da Venezia-Giulia.

Tanto em 1949 quanto em 1952, as eleições em Trieste indicaram um predomínio de nacionalistas
italianos, demonstrando, assim, o “claro desejo dos habitantes de serem italianos”.44 Em outubro de 1953, após
um acordo entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, as tropas aliadas seriam retiradas da Zona A e substituídas com
tropas italianas. Tito interpretou que a decisão era na verdade uma manobra de expansão italiana, levando à
reação significativa por parte do governo italiano. Em março, manifestações populares já haviam resultado em
várias pessoas feridas. No dia 4 de novembro, uma recusa por parte do comandante aliado de permissão para o
hasteamento da bandeira italiana no ponto administrativo mais importante de Trieste provocou uma forte reação
popular, levando à morte de seis manifestantes, devido a uma ação desproporcional da polícia.45 Em dezembro de
1953, finalmente, negociações secretas entre os aliados ocidentais e a Iugoslávia convenceram Tito a permitir que
a Itália ficasse com Trieste, em troca da transferência permanente da Zona B para seu país.

                                                
39 Ver a interpretação de Richard S. Dinardo, Glimpse of an Old World Order? – Reconsidering the Trieste Crisis of 1945 (Diplomatic History, v.21, n.3, 1997, p.365-381).
40 O relato histórico do mês de maio de 1945 na região (com as negociações e os fatores militares) mais detalhado que foi possível encontrar é de Sir William Jackson, Trieste and the
Austrian Crisis. In: William Jackson, The Mediterranean and the Middle East (v.6): victory in the Mediterranean (London: Crown, 1988, p.336-349).
41 Para um detalhamento da diplomacia no pós-guerra, ver L. Ethan Ellis, One World Becomes Two Worlds. In: L. Ethan Ellis, A Short History of American Diplomacy (New York:
Harper & Collins, 1951. Cap.20, p.511-549).
42 Pontos relacionados à Carta da ONU foram levantados principalmente pelo representante australiano em ambas as ocasiões. Ver: WAR DEPARTMENT GENERAL STAFF [U. S. A.].
The Security Council and Trieste (Intelligence Review, n.53, 20 fev. 1947, p.16-22).
43 Ver Massimo Mangili-Climpson, Survey’s Trieste Adventure. Disponível em: http://www.britains-smallwars.com/Cold-war/trieste.html.
44 Ver Fifty Years of Trieste in Italy. Disponível em: http://www.retecivica.trieste.it.
45 Idem.
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ddeessddoobbrraammeennttooss..
A diminuição da força do totalitarismo vermelho na Iugoslávia inviabilizou a punição severa dos impulsos

“fragmentadores” ali. Em uma sucessão de movimentos políticos, Eslovênia, Croácia, Bósnia, etc. foram
declarando sua vontade por independência, e o país entrou em um processo de violenta guerra civil. As
atrocidades cometidas pelo comunista sérvio Slobodan Milosevic e por seus seguidores em muito se assemelham
àquelas feitas pelos homens de Tito em 1945 contra os italianos, mas na ocasião mais recente houve maior
mobilização da mídia e da comunidade internacional acerca da questão.

Além de afetar profundamente o destino da ex-Iugoslávia, a questão étnica também se fez presente na
Itália ao longo da segunda metade do século. Hoje, o país se vê em uma espécie de divisão cultural entre norte e
sul, cada região tem sua própria língua (embora o italiano seja o idioma oficial), e manifestam-se várias vozes
favoráveis a uma alteração na natureza das relações entre a parte setentrional e a parte boreal do país. Em casos
mais extremos, manifestam-se alguns, inclusive, a favor da secessão do norte.

Fazendo parte dessa região, Trieste se relaciona tanto aos problemas enfrentados hoje relacionados à ex-
Iugoslávia quanto à situação da Itália. Por sua localização geográfica litorânea e balcânica, a cidade recebeu na
década de 90 vários refugiados croatas que fugiam em pequenos barcos. Além disso, por fazer parte do que se
convenciona chamar “região norte” da Itália, Trieste é parte da problematização ligada a um país com várias
culturas, línguas e tradições, em que as diferenças regionais são muito marcadas, mas que, ao mesmo tempo, se
coloca no movimento crescentemente centralizador da União Européia. O futuro dessa situação só pode ser
incerto, mas a experiência de Trieste na segunda metade do século XX indica que, pelo menos ali, os habitantes
aprenderam a lidar com tamanha diversidade de forma construtiva, mas sem deixar de lado o apego a seus
respectivos grupos e tradições culturais.

O CONVIDADO: Lucas Grassi Freire é bacharelando em Relações Internacionais (PUC-MG) e em Ciências
Econômicas (UFMG).
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AARRSS
OO  TTrrooppiiccaalliissmmoo  ee  FFiiddeell

CCaassttrroo

por Carlos Frederico Gama

Sempre me impressionou a semelhança entre o domínio exercido por El Comandante em Cuba e o
exercido pelos egressos do Tropicalismo na cultura brasileira, desde que suas táticas de guerrilha os levaram ao
poder, respectivamente no fim dos anos 50 e 60. Os frutos desse domínio férreo perduram até nossos dias,
gritados a plenos pulmões pelas massas subjugadas nos respectivos rituais de reafirmação do poder.

1) Os patronos

O fidelismo cubano logo encontraria abrigo sob as asas da União Soviética, no xadrez geopolítico da Guerra Fria
sessentista.

O tropicalismo, por sua feita, foi o braço tupiniquim do movimento hippie desencadeado simultaneamente no High
Astbury de São Francisco (EUA) e na 'swinging London' britânica.

2) As conquistas

Cuba era o virtual bordel estadunidense pré-1959. E se tornou um exemplo de conquistas sociais para o
continente e o mundo.

O cenário musical brasileiro dos anos 60 vivia a ressaca bossa-novista no olho do furação político - 'engajados' X
'entreguistas'. A Tropicália trataria de borrar as tintas do quadro, jogando para o alto as noções pré-estabelecidas
de esquerda, direita, popular, erudito. E por um breve momento, o cenário nacional viveu novo ápice.

3) As perdas

Cuba, não obstante campeã dos direitos sociais, os obteve via sacrifício dos direitos civis e políticos. Um povo
bem-alimentado, educado e quase 100% empregado não podia desfrutar de qualquer das potencialidades daí
advindas. Ressalta-se que a isonomia social fez-se num baixo patamar de renda média - exceção feita à camarilha
de Fidel, esta eivada de riqueza de montante, este sim, verdadeiramente revolucionário. E ai de quem não
concordasse com isso... Que fosse viver em Miami ou debater com os anjos do céu.

A Tropicália quebrou as dicotomias político-estéticas, em detrimento do "direito da crítica". Não havia mais
referenciais para bom, ruim, inovador, derivativo, relevante ou mediano - o que nossos comandantes Caetano e
Gil diziam ser 'lindo' era lindo e pronto! E ai de quem ousasse discordar... Até hoje.

4) Os bloqueios

O bloqueio estadunidense a Cuba é, atualmente, tido como causador de todos os males na ilha (inclusive aqueles
advindos da própria Revolução de 59). Ao que parece, Cuba ainda depende sobremaneira de seu gran hermano del
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Norte - mesmo comerciando com boa parte do mundo há anos. O fato de o dólar ter se tornado moeda franca em
Havana46 parece eloqüente a respeito da ambivalência cubana para com os EUA.

O Tropicalismo amargou queda de qualidade e de vendagem a partir da segunda metade dos anos 70. O eterno
culpado? O povo brasileiro, incapaz de absorver toda a genialidade que gentilmente Caê e Gil disponibilizaram para
nos civilizar. Curiosamente, de tempos em tempos, ambos fazem suas concessões ao “populacho” obstaculizante -
Caetano a gravar “Sozinho” e Gil lançando discos temáticos a cada nova moda. Enfim, tudo lindo, não é mesmo?

Poderíamos falar em um outro tipo de bloqueio. O bloqueio de forças oposicionistas, mantido ferreamente tanto
em Cuba quanto em Pindorama. No caso brasileiro, de forma mais sutil, sem necessidade de recorrer às armas
para fazer o que discursos de 7 horas não dão conta: basta a cooptação. Todos os movimentos contestatórios ou
autônomos frente ao Tropicalismo acabaram, em poucos anos, reconciliados confortavelmente com nossos pajés-
sultães de Salvador. De Titãs a Sepultura! Afinal, segundo Gil, o mundo é mesmo uma geléia geral... Fidel devia
aprender conosco.

5) Os expurgos

Camilo Cienfuegos, Che Guevara e outros responsáveis diretos pela Revolução de 1959, ao lado de Fidel, foram
paulatinamente “tirados de cena” pelo Gran Comandante, direta ou indiretamente. Alguns por suas próprias mãos!

Tom Zé, Jards Macalé e outros bastiões do Tropicalismo amargaram o ostracismo da crítica e do mercado à
medida que Gil e Caê estabeleciam seu monopólio sobre a cultura nacional, cortando possíveis obstáculos críticos
e salvaguardando seus seguidores - afora os soldados de primeira leva Gal e Bethânia, Mutantes, Tribalistas etc.

6) A mídia

Mais do que redundante falar sobre o monopólio das comunicações na ilha e no binômio Globo-Bahia – que plin-
plina em nossas casas desde meados dos anos 60! Discursos de 7 horas do Gran Comandante, ao menos, não são
tão chatos quanto o Globo Repórter...

7) O resumo da ópera

A Cuba de hoje sobreviverá a Fidel? Esta é a aposta que fazem os simpatizantes do regime, como Frei Betto e
nosso embaixador na ilha, Tilden Santiago. Os falcões de Bush, propelidos pelo lobby de Miami, continuam a
apostar no contrário e nas benesses do livre mercado. Enquanto as opções forem esse preto no branco, não há por
que nutrir esperanças, a menos que se aposta na capacidade de ação política do próprio povo cubano - algo que
Fidel e Bush irmãmente repudiam. Ambos têm a explicação na ponta da língua para tudo, e ai do mundo se este
ousar discordar...

Ao contrário de Fidel, o Tropicalismo não veio para explicar, mas, como Chacrinha (ícone máximo do movimento),
para confundir. Confundir para reinar. Se tudo é lindo, nada é lindo. Mas que importa, se Caê, Gil e asseclas
continuarem tranqüilos a reinar sob o sol de Itapoã? (Agora, mais do que nunca, o reinado parece inexpugnável).
Sua capacidade fagocitória parece estar para além de dicotomias e valores. O Tropicalismo é um exemplar
perfeitamente acabado da filosofia pragmático-conservadora. De tempos em tempos, algo tem que mudar para
que tudo permaneça como está. Subvertendo a própria mudança, Caê & Gil tornam-se perpétuos demiurgos do
imaginário nacional. O novo, o ultrajante, o incômodo, o desafiador é transformado em rotina, vassala de nosso
Leviatã cultural baianocêntrico. Mas que importa, diabos? O mundo é lindo...

                                                
46 Apesar de sua recente proibição em território cubano.
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RREELLeeiittuurraass
OO  cchhooqquuee  ddee  bbaarrbbáárriieess
por Dawisson Belém Lopes

“Grande barbárie iluminada a gás” – Do mais despudorado etnocentrismo de Victor Hugo (“Paris expressa o
mundo!”), passamos a contemplar, com a marcha da evolução humana, a possibilidade de incorporação de outros
povos e culturas ao velho “mundo” dos europeus. Essa trajetória nunca esteve imune aos reveses, fique entendido. A
assimilação do “diferente” não lembrou, nem de longe, a composição da aldeia global de Marshall McLuhan. Em
verdade, a definição de Ocidente-Europa tornava necessária a imagem do “outro”, do “não-ocidental”. O oriental,
anota Jacques Le Goff, é aquele que “acumula todas as diferenças” – é infiel, é selvagem, é rústico, é bárbaro. O mito
rousseauniano do “bom selvagem”, a moda do primitivismo, os mistérios de sedução que se associavam aos orientais,
no entanto, teimavam em exercer fascínio sobre o homem cristão, urbano, polido, civilizado. Configurou-se um duplo
movimento, de atração e repulsa, a um só tempo. Ocidente e Oriente, civilização e barbárie, cristão e pagão; dois
planos justapostos da realidade, dignos de inspirar as expressivas telas cubistas do século XX.

Bastante convencidos de sua superioridade, os ocidentais esforçaram-se por exportar seus valores: cristianizaram,
civilizaram e depois colonizaram os povos do Oriente. Mas a cisão entre o Oriente e o Ocidente não daria à palavra
“civilização” um caráter utilitário e ideológico? Mirabeau, percebendo dissimulação intelectual no contraponto, falou de
uma “falsa civilização”, rechaçando qualquer distinção com a Barbaria. Baudelaire, em crítica inspirada à grande
sociedade industrial burguesa, evocou a “grande barbárie iluminada a gás”.

Morfologia da barbárie – Montaigne, antecipando-se em alguns séculos aos cientistas sociais de hoje, disparava,
recobrando os antigos gregos: “bárbaro é todo aquele que não habita o nosso território”. O francês pôs em evidência a
universal contradição entre instituições, leis e costumes. Ora: é o entendimento de barbárie sempre relativo?

Francis Wolff pôde identificar ao menos três sentidos distintos que freqüentemente se imprimem à palavra barbárie: (i)
os grupos étnicos de Nova Guiné, adeptos da antropofagia, que aprisionam e devoram as suas presas humanas, são
bárbaros; (ii) o regime talibã, que destruiu, em 2001, no Afeganistão, estátuas gigantescas e admiráveis, que datavam
da Idade Média – consideradas patrimônios da humanidade -, é bárbaro; (iii) o Khmer Rouge, que promoveu, a partir
de 1975, um massacre da população cambojana, resultante em cerca de 1 milhão de mortos, é bárbaro. No primeiro
sentido, civilização designa um processo, supostamente progressivo, pelo qual os povos são libertados dos costumes
rudimentares das sociedades tradicionais. Busca-se o refinamento dos modos no cumprimento das funções naturais
(comer, defecar, copular, cuspir etc.). Num mundo civilizado, qual se pretende em (i), as personagens de Rabelais
dificilmente encontrariam lugar! Em tal diapasão, o grande teórico da civilização é o alemão Norbert Elias, que mostra
como, entre os séculos XI e XIX, desenvolveu-se a paulatina modelagem da sensibilidade e do comportamento
humanos. Esse processo de racionalização das condutas engatilhou o surgimento do Estado moderno, ente a que
competiria o exclusivo recurso legítimo à força. No segundo sentido acima expresso, civilização remete ao saber e à
beleza, a um apuro estético e científico, patrimônio “cultural” mais elevado de toda sociedade. Compreendida nesses
termos, a civilização designa menos as técnicas e os ofícios de todo dia, e mais a parte especulativa, contemplativa e
espiritual da vida. Bárbaro, dentro de tal marco, é quem pilha igrejas para fundir o ouro que nela se encontra, saqueia
peças de templos, contrabandeia obras de arte. No sentido praticado em (ii), é Morgan, antropólogo evolucionista
inglês, a grande referência. Para ele, a civilização é marcada pelo surgimento da escrita. Finalmente, no terceiro
sentido em que o vocábulo barbárie foi empregado, civilização se relaciona ao que, na vida social, é percebido como
valor humano, demasiado humano – respeito pelo outro, assistência, solidariedade, compaixão, conciliação. A
barbárie, em contradistinção, representa, aqui, a perda de todo “senso humanitário” – os genocídios, holocaustos,
etnicídios do século XX dão boas amostras dessa tipologia. Doutrinadores dos direitos humanos são, no tempo
presente, profícuos praticantes da noção de barbárie/civilização exposta em (iii).

Se assim é, breve corrida de olhos pela cena internacional faria lícito questionar: quem, hoje, é o bárbaro? Quem,
hoje, é o civilizado? Adauto Novaes fala em uma “trágica e explícita confluência”; Wolff, no choque de duas formas
contemporâneas de barbárie: “a barbárie destrutiva do fanatismo versus a barbárie devastadora da civilização”; “Jihad
versus McMundo” – lembrando a repercutida metáfora de Benjamin Barber. E como ele, Wolff, conceberia a barbárie?
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“Será bárbara toda cultura que não disponha, em seu interior, de possibilidades que lhe permitam admitir, assimilar ou
reconhecer uma outra”. Essas e outras valiosas lições podem ser colhidas na obra Civilização e Barbárie, organizada
pelo filósofo Adauto Novaes. Menção de honra se faz à arrojada capa do volume: dá a impressão de ter sido dobrada,
costurada, rasgada. É só impressão. A intenção do artista, ao que se presume, é retratar visual e tatilmente a
convivência difícil entre os conceitos que embalam a trama – civilização e barbárie; ou, ainda, entre povos civilizados e
bárbaros ao longo da História.

O último dos iluministas convictos – “Para o mundo árabe, os Estados Unidos são a força propulsora da
modernização capitalista. Com a liderança insuperável em termos de desenvolvimento e com a esmagadora
superioridade tecnológica, econômica, política e militar, os Estados Unidos aparecem como um insulto à autoconfiança,
enquanto simultaneamente fornecem o modelo secretamente admirado. O Ocidente como um todo serve de bode
expiatório para as experiências muito efetivas de perda vivenciada pelo mundo árabe, sofridas por parte de populações
arrancadas de suas tradições culturais durante os processos de modernização acelerada. O que foi experimentado na
Europa, sob circunstâncias mais favoráveis, como um processo de destruição produtiva, não comporta em si a
promessa de compensação pela dor da desintegração de modos habituais de vida em outros países. Eles sentem que
essa compensação não pode ser sequer alcançada dentro do horizonte das próximas gerações.” Jürgen Habermas,
sobre novos e velhos fundamentalismos, em entrevista a Giovanna Borradori (2004: 44-5).

Desconstruindo a tolerância – “Por certo a tolerância é antes de mais nada uma forma de caridade. Uma caridade
cristã, portanto, ainda que judeus e muçulmanos pudessem parecer se apropriar dessa linguagem também. A
tolerância está sempre ao lado da ‘razão dos mais fortes’, onde o ‘poder está certo’; é uma marca suplementar da
soberania, a boa face da soberania, que fala ao outro da posição elevada do poder: estou deixando que você exista,
você não é inaceitável, estou lhe deixando um lugar em meu lar, mas não se esqueça de que este é o meu lar... A
tolerância é na verdade o oposto da hospitalidade. Ou pelo menos o seu limite. Se alguém acha que estou sendo
hospitaleiro porque sou tolerante, é porque eu desejo limitar minha acolhida, reter o poder e manter o controle sobre
os limites do meu ‘lar’, minha soberania, o meu ‘eu posso’ (meu território, minha casa, minha língua, minha cultura,
minha religião etc.). Em acréscimo ao significado religioso de cuja origem acabamos de lembrar, deveríamos também
mencionar as conotações biológicas, genéticas ou organicistas. Na França, a expressão ‘limite da tolerância’ era usada
para descrever o limiar além do qual não é mais decente pedir a uma comunidade nacional que acolha outros
estrangeiros, trabalhadores imigrantes e gente parecida” (Borradori, 2004: 136-7). A passagem acima é recorte do
depoimento de Jacques Derrida à professora Giovanna Borradori, registrado em livro pouco tempo antes de seu
passamento. Integra o manifesto conjunto de Habermas e Derrida (nas palavras deste último, dois “rivais na filosofia”)
em prol de uma ordem política mundial mais humanista, mais plural, mais cooperativa, mais multilateral, mais
integrada. O encontro entre os pensadores ocorreu apenas alguns meses após os incidentes de 11 de setembro de
2001, o que revestiu os seus diálogos de uma inegável carga de gravidade. Filosofia em Tempos de Terror: Diálogos
com Habermas e Derrida é peça para ser digerida lentamente, com detimento. Dificilmente se poderá produzir outro
volume tão denso em idéias – e original na proposta – sobre os caminhos das relações internacionais contemporâneas
e o famigerado “11 de setembro”.

Refresco (de memória!) – A matemática das últimas eleições estadunidenses merece uma nota especial nesta
seção. Em números absolutos, processados mais de 99% dos votos em todo o país, o candidato republicano George W.
Bush, reeleito presidente, amealhou 59 milhões e 440 mil votos (51% do eleitorado, 274 delegados no colégio
eleitoral); o candidato democrata John Kerry recebeu 55 milhões e 926 mil votos (48% do eleitorado, 252 delegados
no colégio eleitoral) e o candidato independente Ralph Nader acumulou 400 mil votos (1% do eleitorado, nenhum
delegado). Ao todo, computaram-se aproximadamente 116 milhões de votos. Em um país cuja população beira os 290
milhões de habitantes, estima-se que 100 milhões de americanos tenham – neste que foi um dos pleitos presidenciais
mais competitivos e “emocionais” da História – declinado o seu inalienável e imprescritível direito de votar. Provoca um
amigo: possivelmente, os estadunidenses preferem o sacrossanto shopping ao supérfluo voting... Questão de opção –
e opção não se discute. Ou se discute?

... e um pensamento desaforado – “A citizen of America will cross the ocean to fight for democracy, but won’t cross
the street to vote in a national election.” Bill Vaughan

As OBRAs:
BARBER, B. Jihad x McMundo. Rio de Janeiro: Record, 2004.
BORRADORI, G. Filosofia em Tempos de Terror. São Paulo: Jorge Zahar, 2004.
NOVAES, A. (organizador). Civilização e Barbárie. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
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Teste  aqui  seus  conhecimentos !

1. Na música “We Walk”, do grupo estadunidense
REM, qual personagem célebre da Revolução
Francesa é citado?

a) Marat;
b) Robespierre;
c) Diderot;
d) Conde Luiz Favre;
e) La Fayette.

2. Complete o seguinte verso da música “Playing
With Fire”, do grupo irlandês Stereo MCs: “Eu
poderia ser...”

a) Nero;
b) Osama Bin Laden;
c) Papa Doc;
d) Erasmo Carlos;
e) Um fabiano (sociedade utópica britânica).

3. “Red Sector A”, do grupo canadense Rush, é uma
música inspirada:

a) Na Revolução Russa de 1917;
b) Na Revolução Cubana de 1959;
c) Na Revolução Chinesa de 1949;
d) No Holocausto;
e) Na mais famosa “casa da luz vermelha” de

Toronto, Canadá.

4. Na letra de “Alegria, Alegria”, o legendário cantor
brasileiro Caetano Veloso faz referências a:

a) Brigitte Bardot, Cláudia Cardinale, Vera
Fischer;

b) Bomba de Hidrogênio, corrida espacial,
guerrilhas socialistas;

c) Paris-68, Cuba-62, Brasil-64;
d) Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso;
e) Teerã, Itapoã, Gengis Khan.

5. O ícone jamaicano Peter Tosh, em sua composição
“Here Comes the Judge”, procede à condenação,
por crimes contra a Humanidade, de:

a) Ariel Sharon, George W. Bush, Diogo Mainardi;
b) Henry Kissinger, Cardeal Richelieu, Nicolau

Maquiavel;
c) Cristóvão Colombo, Sir Francis Drake, Vasco

da Gama;
d) Sandy & Júnior, Toto, Jordy;
e) Artaxerxes, Nabucodonosor, Amenófis I.

6. O mais recente disco da “diva pop” britânica
Sarah Brightman foi gravado ____________ em
parceria com _____________:

a) na Terra do Nunca / Enya;
b) em Atlântida / a Pequena Sereia;
c) no Marrocos / tocadores de Kavala;
d) nas termas de Caracala / Luciano Pavarotti;
e) às margens do Reno / Rick & Renner.

7. O compositor japonês Kitaro homenageou, em
algumas de suas composições:

a) A “Trilha da Seda” chinesa, o pôr-do-sol na
Malásia e o Monte Fuji japonês;

b) As Ilhas Fiji, a Fada Morgana e as Pirâmides
de Gizé;

c) Bruce Lee, Ang Lee e Rita Lee;
d) Candelabros italianos, punhos de renda,

torres de marfim;
e) Vasos gregos, monastérios budistas,

golfinhos amestrados.

8. O músico nigeriano Fela Kuti notabilizou-se por:

a) Ter sido alçado ao posto de Ministro da
Cultura da Nigéria e ter gravado covers do
Rei do Reggae Bob Marley;

b) Suas 27 mulheres e o número literal de
integrantes de suas bandas (Egypt 70 e
África 80);

c) Ter sido vitimado pelo vírus da AIDS e ter
gravado com o astro pop Peter Gabriel;

d) Ter tocado para o Sultão do Brunei e ter
composto “Black or White”, plagiada pelo
astro pop Michael Jackson;

e) Suas inovadoras composições de 20 ou mais
minutos e sua militância socialista.

9. “There’s 1 for you and 19 for me”. Essa frase foi
proferida por:

a) Paulo Maluf;
b) The Beatles;
c) George W. Bush (a Tony Blair);
d) Ali Babá;
e) Ronald Biggs.

10.   O megagrupo pop sueco ABBA doou a renda de
seu sucesso “Chiquitita”:

a) Para o SBT;
b) Para a cantora colombiana Shakira;
c) Para o Prêmio Nobel;
d) Para o UNICEF
e)    Para os famintos da Etiópia.
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