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Evidências Efemérides 
 

Filipe Nasser 
 
O primeiro aniversário dos atentados leva-nos a refletir novamente sobre sua 

dimensão na história das relações internacionais contemporâneas e a questionar o papel dos 
Estados Unidos no sistema internacional face à atual administração republicana.  

 
Quando as torres gêmeas de Manhattan desfaleceram no alvorecer daquele improvável 

11 de setembro de 2001, desmoronaram também a própria sensação de invencibilidade dos 
Estados Unidos e a percepção quanto à perpetuação do sonho americano. Imediatamente 
invocou-se uma huntingtoniana confrontação de civilizações e a possibilidade tanto de re-
ascensão hegemônica quanto de queda do Império Americano.  Amparando-se em analogias 
históricas fáceis, os atentados terroristas poderiam ser tanto comparáveis às invasões 
bárbaras contra Roma e, assim, decretar simbolicamente o fim de uma era, ou a Pearl Harbor 
e, assim, profetizar uma “chamada divina do destino manifesto”, aventando uma neo-
legitimação do intervencionismo hegemônico frente às forças tidas como perturbadoras do 
sistema.  

Contudo, digno de nota, no curto prazo nenhuma das previsões sistêmicas mostrou-se 
calamitosamente verdadeira ou ao menos desencadeadora de reações imediatas.  

Sendo assim, um ano depois, o questionamento mais razoável já perpassa o 
julgamento da história: teriam aqueles eventos constituído um divisor de águas ou gatilho de 
ruptura, como haviam sido a queda do Muro de Berlim em 1989, o assassinato do Arquiduque 
Ferdinando da Áustria em 1914 ou mesmo a assinatura da Paz de Westphalia em 1648? 

Passada a profusão de alarmismo que pairou sobre centros pensantes do mundo 
inteiro nos instantes que seguiram aos atentados, as pessoas perceberam que os assaltos 
terroristas contra os Estados Unidos não estavam isolados do tempo e da movimentação das 
relações internacionais, mas, de fato, faziam parte do mise en scène internacional. A questão 
central passou a ser se deveríamos interpretá-los como o abre-alas de novos tempos ou como 
símbolo de uma era que vinha se moldando desde o término da confrontação bipolar. Em 
outras palavras, se estavam inaugurando uma nova ordem das relações internacionais ou só 
conferiam tonalidades mais bem definidas à ordem precipitada pela falência do Império 
Soviético.  

Conferida a devida indulgência à miopia da proximidade, um ano após aquela fatídica 
manhã, há de se dar conta de uma leitura menos entusiasmada e seguramente mais 
subsidiada pelo desenlace dos acontecimentos subseqüentes. O que os ataques aos Estados 
Unidos evidenciaram foi a insustentabilidade da ordem internacional corrente e a inviabilidade 
de um modelo concentrador que tende à assimetria e não flui esforços, atenções, 
investimentos para países e sociedades historicamente menos abastados. A pujança do 
comércio internacional, da Revolução Tecnológica e da aparente exuberância da economia 
norte-americana por si só não garantiram a distribuição de riquezas, conquistas e 
possibilidades de cooperação. Nesse sentido, é, portanto, provável que os atentados tenham 
sido concomitantemente um símbolo da determinada era das relações internacionais em que 
vivemos e um grito pela necessidade de mudança em sua lógica governante. Vejamos alguns 
fenômenos que contribuem para esta visão dialética. 

Primeiro, nunca dantes na história das relações internacionais os eventos estrangeiros 
e internacionais exerceram tanta influência na realidade de terceiros países e na própria 
dinâmica das relações internacionais. Segundo, este fenômeno, que muitos chamam de 
globalização, tem gerado tanto benesses para alguns quanto mazelas para muitos. Terceiro, a 
dimensão dos Estados Unidos no sistema internacional encontra poucos precedentes na 
história das relações internacionais. Desde que a good old Paz de Westphalia foi firmada, 
nunca uma nação desfrutou de tanto poder e afluência, sem encontrar resistência ou 
equiparação antagônica por um outro país ou coligação destes.  

Mas, afinal, o que extrair dessa almágama de fenômenos vis-à-vis os atentados 
terroristas? Percebidos como o agente-mor das contingências da globalização por considerável 
parte da opinião pública internacional, e tido como “imperialista” por uma significativa fração, 
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os EUA, mesmo quando atuando em nome de seu mais estrito e legítimo interesse nacional, 
são enxergados como potencialmente hostis, seja tanto prezando pela manutenção do status 
quo internacional quanto buscando alterá-lo. Fácil constatar que, com o fim da confrontação 
ideológica bipolar, o status de superpotência solitária rendeu aos Estados Unidos uma 
inequívoca posição de liderança política, econômica e militar, ao mesmo tempo poderosa e 
passível de contestação. Se não há equiparação militar ou econômica para os norte-
americanos, movimentos anti-EUA no mundo todo dão tom da oposição ideológica alavancada 
por inúmeros atores internacionais, estatais ou não.  

Os atentados terroristas foram o meio mais bárbaro de pronunciar insatisfação perante 
a confluência de forças que ordena/desordena o cenário internacional, mas se observarmos o 
ritmo da administração republicana nos Estados Unidos e sua implicação para a política 
internacional, poderemos constatar o decrescente grau de legitimação ideológica da 
hegemonia estadunidense, sua baixa disposição para tornar o sistema internacional menos 
hostil e mais palatável. Sugeririam alguns que o Hard Power tem  sobressaído-se ao Soft 
Power nesta gestão presidencial norte-americana.  

Se, por um lado, as investidas terroristas macularam a história americana, causando 
baixas civis inestimáveis, ferindo o orgulho nacional dos americanos em seu território e 
sangrando qualquer princípio mínimo de convivência internacional, por outro, serviram de 
escudo para permitir aquela neo-legitimação do intervencionismo hegemônico já mencionada. 
Em tempos de ausência de um mal maior a ser combatido - o comunismo ou a ameaça 
nuclear por vezes o foram - o terrorismo internacional emergiu como uma nova bruxa a ser 
caçada a qualquer custo. Não que o terrorismo inexistisse antes dos ataques ao World Trade 
Center, mas carecia vontade política para coibi-lo sistemicamente. Desde setembro de 2001, 
qualquer ingerência estadunidense está aportada por um eterno direito de legítima defesa e 
moralmente alicerçada pela luta internacional contra o terror.  

Pós-atentados, entre a articulação de uma frente multilateral diplomática inicialmente 
esboçada e a imposição de atos unilaterais ao seu bel-prazer, os Falcões de Washington têm 
optado por sustentar o mesmo tipo de posições e políticas que angariaram para os Estados 
Unidos toda a ira dos excluídos - que fomentaram os próprios ataques terroristas um ano 
atrás. Entre a cruz e a espada, o pessoal de Bush Jr. tem elegido a impiedade da força da 
espada, em detrimento da sustentação moral da cruz.  

Vejamos. 
De inédito no pós-11 de setembro foi a articulação de um surpreendente consenso 

internacional anti-terrorismo, que abarcou antigos desafetos, tais como Paquistão, Líbia e 
Cuba. Embora notável e politicamente válido, hoje pouco  tem se ouvido dos resultados 
sensíveis de tal esforço. Do ponto de vista da eficácia da cruzada anti-terror, os eventos na 
Indonésia, há duas semanas, e em Moscou, na semana passada, evidenciaram que a 
articulação diplomática ainda carece de operacionalidade, investimento e  sustentação. 
Passado este ano, os primeiros esforços de conciliação diplomática oriunda dos gabinetes de 
Washington produziram efeitos tão somente setoriais e localizados. A Declaração de Doha, que 
surgira como resposta às demandas dos países em desenvolvimento, não ressoou ecos mais 
altos e longos. Tampouco a esperada Conferência de Desenvolvimento de Monterrey. Com 
efeito, a política norte-americana para o Oriente Médio continua instigando revolta por sua 
intolerância, baixa vontade política na negociação e seu “sionismo pragmático”; e para a 
América Latina, a “negligência calculada” não gera paixões. Outros atos de unilateralismo, 
como a ameaça da retirada de todas as forças norte-americanas das operações de paz da 
ONU, em caso da não garantia exclusiva de imunidade no âmbito do Tribunal Penal 
Internacional, e a exaustiva preparação de intervenção militar no Iraque, contribuem para 
produzir dissenso na comunidade internacional.  

Quanto à comentada guerra contra o Iraque, observamos um extremo senso de 
oportunismo da política externa norte-americana, ao aproveitar-se do rastro de foguete do 
apoio internacional no combate ao terrorismo para concretizar o antigo desejo de depor o 
ditador Saddam Houssein e reorganizar a balança de poder e de forças na região, à revelia dos 
interesses locais e internacionais. Evidente a conclusão que Washington requisitou um 
mandato tipo “carta branca” da comunidade internacional, para agir em nome dela segundo 
sua conveniência e toda vez que a paz e segurança internacionais estiverem ameaçados pelas 
forças do terrorismo. Embora a diplomacia norte-americana  esteja se esforçando para 
referendar sua ofensiva através Conselho de Segurança da ONU, faz-se difícil crer que, em 
caso de veto, os Estados Unidos conterão seus impulsos. Ver para crer.  
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Nessa linha, quanto à operação de resposta contra os terroristas do Al-Qaeda (esta 
autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas), pôde-se observar que o uso da 
força foi desproporcional àquele prescrito inicialmente. Como tem sido contumaz, a ONU foi 
consultada e utilizada tão somente para legitimar o contra-ataque estadunidense do ponto de 
vista jurídico. O conflito em Kosovo, alguns anos atrás (ainda na administração Clinton), 
demonstrou que os EUA podem prescindir das Nações Unidas. Em tempo, o tratamento aos 
presos da guerra do Afeganistão em Guantánamo flagrou o desrespeito à Convenção de 
Genebra e sugeriu novamente a perenidade da fragilidade do Direito Internacional diante da 
força.  

Se os primeiros meses da administração W. Bush realçaram o contraste com a gestão 
ao menos tentativamente ou disfarçadamente diplomática de Clinton, o endurecimento de 
posições frente à assinatura do Protocolo de Kyoto, à ratificação Tratado do Tribunal Penal 
Internacional, ao abandono da Conferência de Racismo em Durban e à Questão Palestina, por 
exemplo, este ano posterior aos atentados terroristas não instigou políticas mais conciliatórias, 
multilaterais, diplomaticamente orientadas ou internacionalistas. Mais recentemente, a postura 
dos EUA em Johannesburgo, na Conferência para o Desenvolvimento Sustentável, e o 
prosseguimento da preparação da ofensiva militar contra o Iraque, contribuíram para 
demonstrar a limitada inclinação para alterar o padrão  de comportamento centrado na raison 
d’État da hegemonia.  

Ao contrário daquele país com que Woodrow Wilson emergiu definitivamente no 
cenário internacional pós-Primeira Guerra Mundial, ao mesmo tempo poderosíssimo e  
disposto a construir uma ordem internacional baseada no Direito Internacional e no 
multilateralismo, os Estados Unidos de George W. Bush claramente apresentam a mesma 
natureza e são governados pela mesma lógica realista – embora atenuado pela dinâmica das 
relações internacionais contemporâneas – que os antigos impérios europeus ou que a própria 
política externa norte-americana durante os dias mais românticos da Guerra Fria. Nesta linha 
de pensamento, o Império Americano estaria mais cedo ou mais tarde fadado ao 
esgotamento, ao perecimento. Mas essa é uma outra história...  

Um ano talvez se faça precipitado para julgar a dimensão dos atentados na história 
das relações internacionais. Talvez tenha fornecido indícios sobre a queda do Império 
Americano. Talvez simbolize uma era de unimultipolarismo e suas contestações. Talvez 
somente demostre que seja interessante notar que, em um mundo francamente 
interdependente, o excessivo zelo pelos interesses nacionais e pelos interesses de seus 
nacionais produz custos políticos. E que a afluência, cooperação e solidariedade dos países 
ricos encontrariam bom refúgio se compartilhados.  

Em revista, a primeira efeméride dos atentados de 11 de setembro demonstra a 
confusa identidade do cenário internacional corrente: impreciso quanto à dimensão, natureza, 
papel e presença da política externa norte-americana, mas, ainda assim, gravitando em torno 
dos Estados Unidos e submissa aos efeitos de seus processos decisórios. 

 
*** 

 
A edição especial de O Debatedouro aproveita o primeiro aniversário dos atentados 

terroristas de 11 de setembro para dar seguimento à inauguração deste periódico e das 
discussões que dele emanarão. Tema mais apropriado não haveria para avolumar, neste 
momento, o debate no Brasil sobre as relações internacionais, porquanto os fenômenos 
internacionais tornam-se tão mais interdependentes quanto se consolida a percepção dos 
atores internacionais sobre o mesmo. 

Os artigos a seguir versam sobre a temática abordada no editorial acima, a partir de 
ângulos diferentes. Sob a ótica da segurança internacional, da construção da hegemonia 
norte-americana, de efeitos sistêmicos ou do alargamento do hiato jurisdicional internacional, 
os ensaios das páginas seguintes oferecem boas construções explicativas a partir de discursos 
científicos sobre os fenômenos que produziram o 11 de setembro e aqueles que surgiram 
deles. Compreender os rumos do sistema internacional, neste ponto do andar da carruagem 
das relações internacionais, pressupõe um entendimento considerável sobre os eventos e 
desenlace dos assaltos terroristas contra os Estados Unidos. Portanto e para tanto, boa leitura! 
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O 11 de Setembro e as Relações Internacionais  
Nada mais será como dantes? 
 
Carlos Frederico Pereira da Silva Gama 
 
 
Introdução 

 
A  idéia de que “tudo mudou após o 11 de Setembro” tornou-se um clichê de nossos 

tempos pós-modernos. Não apenas vimos repetido esse mantra, à exaustão, em veículos das 
mais diversas respeitabilidades – pudemos ouvi-lo da boca de Chefes de Governo e Estado, 
secretários de Defesa, Ministros, integrantes de organizações internacionais e não-
governamentais. Nem sempre com espírito desinteressado, tome-se registro. Ao analista 
internacional, longe de reproduzir clichês ou justificar atitudes as mais diversas com base 
nestes últimos, interessa mensurar, ainda que de forma aproximada e (dado o reduzido 
espaço temporal que nos separa dos ataques terroristas) provisória, o impacto do 11 de 
Setembro para as Relações Internacionais. Nesse sentido, os atentados em si, já de domínio 
público, interessam menos do que a análise cuidadosa da dinâmica dos agentes constituintes 
do sistema internacional, no interior das instituições que comporta esse último. O objetivo 
desse artigo é proceder a essa análise, tomando como referências alguns conceitos já 
consagrados no campo (Regimes Internacionais), bem como novos instrumentos de análise (a 
chamada “Governança Global”). Para tal, devemos inicialmente verificar como tais 
instrumentos se constituíram. Em seguida, aplicá-los para compreensão do contexto 
imediatamente anterior ao 11 de Setembro, bem como na atualidade. E, finalmente, verificar 
o caráter da mudança pós-atentados, a partir do contraste entre o contexto internacional atual 
e o anterior. 
 
Relações Internacionais e instrumentos de análise 
 

O período pós-Segunda Guerra Mundial representou um ponto de inflexão nas 
Relações Internacionais. O paradigma dominante até então, o do Realismo Político, 
apresentava um sistema internacional “...no qual Estados nacionais soberanos, agentes 
exclusivos, buscavam resolver seu ‘Dilema de Segurança’ através da maximização do poder” 

(Rosenau, 1990: p.245), sistema este caracterizado por “regras limitadas de coexistência 
entre os vários estados, entendimentos e instituições minimalistas, planejados para restringir 
o conflito inevitável a ser esperado num sistema político pluralista e fragmentado” (Hurrell, 
2000). Mudanças profundas na realidade internacional se repercutiram na produção do 
conhecimento, gerando novos paradigmas e escolas de pensamento1. O Realismo Político 
perdeu parte de sua capacidade explicativa. Para tal, contribuíram tanto o crescimento da 
importância de “novos agentes”, não-estatais, quanto a emergência de “questões globais” que 
demandam soluções superiores à capacidade de resposta individual dos Estados nacionais 
soberanos e são, portanto, potenciais propulsoras da cooperação internacional. Nas palavras 
de Andrew Hurrell (2000):  

 
“o objetivo de uma ordem mínima tornou-se cada vez mais inadequado, 

dado o alcance e a gravidade dos problemas e desafios apresentados à 
sociedade internacional. Particularmente, a ampliação da interdependência e o 

                                                 
1 Elementos desse contexto de “mudança turbulenta” (Rosenau, 1990: p.295) são: o “desaquecimento” da 
Guerra Fria pós-1970, a derrota das superpotências no Vietnã e Afeganistão, o fim da paridade ouro-dólar, 
levando à erosão do sistema financeiro de Bretton Woods, a substituição do Fordismo por um modelo de 
produção flexível, a emergência da Ásia liderada pelo Japão, a unificação européia, o crescimento 
econômico cada vez mais desvinculado da atividade bélica, a emergência do “Terceiro Setor”, o 
incremento do fluxo transnacional de capital especulativo etc. 
 



grau no qual sociedades individuais dependem umas das outras para obter 
segurança, prosperidade e capacidade para controlar seu ambiente, denotam 
que a legitimidade dos Estados depende atualmente da sua capacidade de 
satisfazer a um vasto e incrementado leque de necessidades, demandas e 
exigências”  

 
Exigências aos Estados para que demandem maior atenção “...a questões de direitos 
humanos individuais e coletivos, como também à promoção de padrões mínimos de bem-
estar e prosperidade humanos mundo afora” (Hurrell, 2000) ocorrem nesse contexto. Os 
Estados nacionais continuaram, contudo, a ser os repositórios primordiais de autoridade no 
sistema internacional (Young, 1997: pag. 2) e as perspectivas de estabelecimento de um 
“governo mundial” continuaram remotas. Novas formas de equacionar as questões da ordem, 
da cooperação, da eficácia de agência e da democratização no sistema internacional 
tornaram-se necessidade imperiosa. As alterações verificadas na realidade internacional 
deram origem, já na década de 1970, a instrumentos de análise que se propunham a 
responder satisfatoriamente às perguntas antepostas que fugiam à capacidade explicativa do 
Realismo Político. Alguns deles, que serão utilizados neste artigo, são os seguintes:  as 
análises de Nye Jr./Keohane – apresentando os conceitos de Globalismo e Globalização – e de 
Rosenau, com seu conceito de “sistema internacional bifurcado”, além de duas propostas para 
analisar a questão da ordem nesse novo contexto internacional, contidas nos chamados 
Estudos de Governança e Estudos de Regimes Internacionais. 
 
Globalização e “turbulência na política mundial” 
 
 O conceito de Globalismo deriva diretamente da Teoria da Interdependência 
Complexa, surgida nas décadas de 1960 e 1970. O Globalismo corresponde a um “estado do 
Mundo caracterizado por redes de interdependência em distâncias multicontinentais” (Nye Jr. 
& Keohane, 2000: pag. 2). Entenda-se por redes de interdependência um conjunto de fluxos 
(econômicos, militares, sociais-culturais e ambientais) entre múltiplos agentes do sistema 
internacional – Estados nacionais e agentes não-soberanos, tais como as Organizações Não-
Governamentais (ONGs). A época contemporânea não teria sido a única na qual o fenômeno 
do Globalismo teria se manifestado – este seria uma constante na História humana, tendo 
mais ou menos fôlego em épocas definidas (exemplos de Globalismo de tempos ermos são a 
expansão do Islã ocorrida nos séculos VI a XI, englobando desde a Península Arábica até a 
atual Indonésia, bem como a “empresa colonial” dos séculos XVI a XIX, cujo âmbito foi, de 
fato, o globo). O Globalismo não seria homogeneizador, nem universal. A Internet, por 
exemplo, estende-se dos Estados Unidos à Tanzânia – contudo 60% dos norte-americanos 
têm acesso à rede, contra menos de 1% da população nos países da África Negra.  

A Globalização, por sua vez, corresponde a um aumento na densidade do Globalismo, 
representado tanto por um redimensionamento das redes de interdependência em nível 
multicontinental (entrada de novos agentes) quanto por um aumento na interação entre 
redes de interdependência distintas (maior número de pontos de intersecção). A Globalização 
coloca em contato redes de interdependências as mais diversas, que interagem e se 
sobrepõem. Os efeitos dos relacionamentos reverberam por toda uma gama de redes de 
interdependência, com seus respectivos e diversos agentes, tornando a “arquitetura” do 
Globalismo crescentemente mais complexa – pequenos eventos em um local podem ter 
efeitos catalisadores; assim, suas conseqüências posteriores, em todo o sistema, são vastas. 
A consequência mais imediata da Globalização é, desta forma, a imprevisibilidade. Dado que 
vivemos num período de especialmente intensa Globalização, considerável complexidade e 
incerteza colocam-se diante dos agentes no sistema internacional.  

A principal motivação de controvérsias no contexto atual, na análise de Nye Jr. & 
Keohane, é a demanda cada vez maior dos agentes não-soberanos por participação nos 
processos decisórios em nível internacional, baseada no argumento de que “o que cabe a 
todos deve ser decidido por todos”. No limite, trata-se de uma reivindicação por cidadania. O 
grande problema que esta demanda por cidadania – a princípio legítima – revela é a ausência 
clara de uma comunidade política independente, capaz de garantir direitos e deveres a quem 
os demanda. A polêmica acerca dos conceitos de sociedade civil internacional e opinião 
pública mundial não autoriza que afirmemos a existência inequívoca de tais esferas como 
sendo comunidades políticas independentes – o que, por outro lado, não impede que a 



demanda por participação nos processos decisórios internacionais alimente a dimensão 
disruptiva e complexificante da Globalização. 

Rosenau, por sua vez, caracteriza o sistema internacional da atualidade pelo que ele 
denominou “incoerência estrutural” (Rosenau, 1990: p.244). Tal termo não implica a 
inexistência de uma estrutura, mas a coexistência de lógicas diferentes (por vezes opostas) 
num mesmo sistema, utilizadas por múltiplos agentes em suas relações, fazendo com que a 
“forma” do sistema seja irregular, marcada por profunda complexidade e dinamismo. Dois 
processos apresentam-se como fundamentais em tal sistema: descentralização dos “locais de 
ação”, gerando uma miríade de sub-sistemas que se opõem/sobrepõem continuamente; 
centralização das “iniciativas de ação”, resultado da emergência de “temas globais” (citados 
acima), cuja solução demanda coordenação e cooperação entre os diversos sub-sistemas e 
seus respectivos agentes. 

Rosenau apresenta um sistema internacional de estrutura bifurcada, compreendendo 
dois “mundos” ou esferas distintas, porém interrelacionadas. A esfera estatocêntrica 
corresponde ao sistema internacional tal como descrito pelos adeptos do paradigma Realista. 
Nessa esfera, os agentes por excelência são os Estados nacionais soberanos – entendidos 
como entidades monolíticas, isto é, que agem tendo estrito controle sobre agentes localizados 
em seus territórios; e como agentes racionais, maximizadores de um determinado conjunto 
de preferências (no caso dos Estados, associadas à auto-preservação, advindo daí a primazia 
das questões de Segurança no sistema internacional). A ausência de um poder regulador 
acima dos Estados nacionais faz com que a relação entre estes se baseie em atributos de 
poder (capabilities) desiguais, colocados a serviço da maximização do “interesse nacional”. As 
ações de cada Estado, influindo nos resultados das ações dos demais, acaba por configurar 
um mecanismo regulador de caráter sistêmico, a “Balança do Poder”. O chamado “Dilema de 
Segurança” é a questão mais fundamental para os agentes dessa esfera – as ações dos 
Estados, na busca pela maximização de suas preferências (auto-preservação/Segurança), 
acabam por colocar em risco a própria Segurança dos mesmos, na medida em que o 
resultado de tais ações incide sobre outros Estados, levando estes últimos à ação, que, em 
seguida, reverbera sobre os demais. Forja-se, assim, um mecanismo de retroalimentação, 
cuja resultante sistêmica é uma situação de tênue e tenso equilíbrio entre os Estados.  

A outra esfera, dita multicêntrica, surgiu associada a um conjunto específico de 
modificações verificado no pós-Segunda Guerra Mundial. Compõe-se de agentes com 
diferentes motivações, recursos e funções – corporações transnacionais, ONGs, grupos 
guerrilheiros, terroristas, movimentos étnicos, elites burocráticas etc. São eles os “novos 
agentes” do paradigma Transnacionalista. Traços comuns entre eles são seu caráter não-
soberano e a capacidade que possuem de se “evadir” ou “ignorar” as demandas dos Estados 
nacionais soberanos (aos quais estão formalmente submetidos) quando atuam na esfera 
multicêntrica. As relações entre os agentes da esfera multicêntrica se baseiam no 
reconhecimento mútuo da “autoridade de iniciar e sustentar ações” (Rosenau, 1990: p.261). 
A complexidade e a ausência de uma autoridade capaz de regular todas as relações entre os 
agentes  (mais pronunciadas do que na esfera estatocêntrica) fazem com que a esfera 
multicêntrica seja um complexo arranjo de relações cooperativas ou competitivas entre 
agentes de natureza diversa, os quais lutam para manter sua coesão interna e para obter os 
recursos necessários à consecução de seus próprios objetivos. Tal complexidade, se não 
impede a tomada de decisão e o início da ação, surge como obstáculo ao controle dos 
acontecimentos e à obtenção dos resultados. A iniciativa da ação e sua sustentação na esfera 
multicêntrica, por parte de um agente ou grupo de agentes, impõe constrangimentos à 
tomada de decisão e ação dos demais, além de influir nos resultados das mesmas. Os agentes 
da esfera multicêntrica, portanto, estão confrontados com um dilema (à semelhança do 
Dilema de Segurança estatocêntrico) que pode ser caracterizado como um “dilema de 
autonomia”. 
 Aparentemente apartadas e sumamente diversas, as esferas estatocêntrica e 
multicêntrica apresentam alguma similaridade e mantêm estreito relacionamento. Ambas são 
marcadas por alto grau de anarquia sistêmica (na esfera estatocêntrica não há nenhum 
agente que tenha imediata precedência sobre as soberanias nacionais; na esfera multicêntrica 
a miríade de agentes autônomos estabelecendo entre si relações ad hoc torna a anarquia 
sistêmica ainda mais pronunciada). Agentes soberanos e não-soberanos transitam de uma 
esfera para a outra, estabelecendo entre si relações ad hoc complexas, criando “áreas de 
contato” entre as esferas. O resultado dessa interação é a “turbulência na política mundial” 
(Rosenau, 1990: p.265). 



 O grande questionamento encontrado na análise de Rosenau diz respeito à criação de 
ordem no sistema internacional (bifurcado), tendo em vista as múltiplas interações. Ao 
contrário de Nye Jr. e Keohane, as demandas por participação nos processos decisórios não 
são a principal fonte disruptiva – estas últimas são encontráveis na própria configuração 
estrutural do sistema. É razoável pensar que a solução para o problema da ordem, em 
Rosenau, guarda ligações com a constituição de uma comunidade política independente, 
capaz de sustentar direitos e deveres em nível sistêmico. Mas as semelhanças acabam aí, na 
medida em que as demandas de agentes não-soberanos por participação, em Nye Jr. e 
Keohane, indicam que alguma forma de ordem sistêmica já existe – esta última, por sua vez, 
sendo apenas almejada em Rosenau. 
 As construções teóricas de Rosenau e Nye Jr./Keohane possuem um fundamento 
comum – contemplam agentes maximizadores de determinados conjuntos de preferências (ou 
seja, agentes que agem no marco de uma racionalidade instrumental), independente de 
serem soberanos ou não. Da mesma forma, os questionamentos de cada abordagem podem 
ser traduzidos nos termos da outra com relativa tranquilidade – dada a existência de um 
fundamento comum. A “turbulência” de Rosenau pode ser entendida, nos termos de Nye Jr. e 
Keohane, como resultado da proliferação de redes de interdependência em níveis 
multicontinentais e do aumento do número de seus pontos de interseção, colocando agentes 
diversos (ONGs e Estados, por exemplo) em contato, o que conduz ao conflito, mas 
igualmente abre portas para a criação de mecanismos de cooperação num contexto de 
agentes agindo de forma instrumental. O atual estágio de “Globalização” de Nye Jr./Keohane, 
por sua vez, pode ser entendido como resultado da “bifurcação” do sistema internacional, 
conduzindo agentes soberanos e autônomos a defrontarem-se em sua busca por maximização 
de resultados – e igualmente a formar alianças tópicas para a consecução de metas 
mutuamente vantajosas. 
 
Regimes Internacionais e Governança Global 
 

Feita a contextualização das Relações Internacionais da atualidade, pode-se então 
compreender o teor das propostas de análise da ordem no sistema internacional hodierno– os 
Estudos de Governança e os Estudos de Regimes Internacionais. Esta seção será dedicada à 
apresentação destes dois campos de estudo em Relações Internacionais. 

Surgidos na década de 1970, os Estudos de Regimes Internacionais e os Estudos de 
Governança dividem o mesmo ponto de partida teórico (a idéia de Interdependência) e, além 
disso, ambos dedicam atenção ao papel exercido por agentes não-estatais. São, no entanto, 
diversos nas suas características e no teor de suas propostas. Quando “as ações de um 
agente interferem diretamente no resultado das ações de outro(s) agente(s)” (Young, 2000: 
pag. 4), diz-se que há uma relação de interdependência entre eles. Essa relação traz consigo 
o potencial tanto para o conflito (ações unilaterais, prejudicando os interesses de algum dos 
envolvidos, ou de todos) quanto para a cooperação (tomada de decisões conjunta), 
beneficiando a todos. A Governança e os Regimes Internacionais inclinam-se em direção do 
“pólo” da cooperação, embora não sejam desprovidos de situações nas quais os agentes 
conflitam. 

Os Estudos de Regimes Internacionais, desde seu advento, provocaram intensas 
polêmicas no meio acadêmico dedicado às Relações Internacionais. Não apenas abrigavam 
diversas correntes que se criticavam mutuamente com intensidade, como também o termo 
“regimes” esteve ameaçado de perder sua significação, devido à profusão de sentidos que 
assumia – era possível afirmar que cada teórico da Escola criava um conceito diferente de 
todos os anteriores. Os críticos da Escola de Regimes 2 dedicavam especial atenção à essa 
polissemia exagerada, somente superada a partir de 1982, quando Stephen Krasner, na obra 
International Regimes, lançou uma definição que, anos depois, devido à sua imensa aceitação 
e flexibilidade, logrou o consenso. Segundo Krasner (1983), os regimes internacionais 
consistem em “regras, normas, princípios e procedimentos de tomada de decisão, implícitos 
ou explícitos, para os quais convergem as expectativas dos agentes numa área temática das 
Relações Internacionais” (Krasner, 1983: p.???). Os agentes em questão são, em geral, os 
Estados nacionais soberanos; os “novos agentes”, não-soberanos, conquanto tenham sua 
importância reconhecida, somente aparecem de forma tópica nos estudos desse campo. As 

                                                 
2 Como Susan Strange – vide STRANGE, Susan. Cave! hic dragones: a critique of regime analysis (1983)  



“áreas temáticas” podem ser melhor entendidas como as “questões globais” surgidas no pós-
Segunda Guerra – Direitos Humanos, Meio Ambiente, controle de armamentos convencionais 
ou nucleares etc.  

Os Regimes Internacionais foram compreendidos de forma bastante diversa por suas 
diversas “escolas”, não obstante o grau de aceitação alcançada pela definição de Krasner. 
Este artigo adotará a perspectiva da escola Liberal (também dita Formalista) do estudo dos 
Regimes Internacionais, perspectiva esta a mais adotada pelos estudiosos do campo. A escola 
Liberal, considerando os agentes do sistema internacional como maximizadores de utilidade 
(agentes movidos por uma lógica instrumental), enfatiza o caráter regulador dos Regimes 
Internacionais  - regimes reduzem incertezas relativas aos fluxos entre os agentes, 
promovendo cooperação, tornando os resultados (outcomes) do sistema mais satisfatórios 
para seus participantes, gerando previsibilidade, e, portanto, ordem (HASENCLEVER, MAYER 
& RITTBERGER, 1997: pag.36). Essa última constatação, para os propósitos deste artigo, 
reveste-se de especial importância. 

O conceito de Governança, por ser muito recente, sequer tem correspondentes para o 
termo original inglês governance na maioria das línguas. A idéia da existência de “funções que 
precisam ser executadas para dar viabilidade a qualquer sistema humano, mesmo que o 
sistema não tenha produzido organizações e instituições incumbidas explicitamente de 
exercê-las” (Rosenau, 2000: p.14), no entanto, é das mais fundamentais num mundo no qual 
agentes e lógicas múltiplos, oriundos de esferas distintas, interagem constantemente, 
gerando padrões de relacionamento complexos e contraditórios, traçando o cenário da 
“incoerência estrutural”. A existência de funções essenciais para a manutenção dos sistemas 
humanos já foi abordada inúmeras vezes em diversas teorias e correntes da Ciência Social 
(inclusive pela Teoria dos Sistemas); o que há de novo é a possibilidade da ausência de 
organizações e instituições formais que as exerçam. Tradicionalmente, as funções essenciais 
para os sistemas (políticos) humanos eram executadas exclusivamente pelos governos 3. A 
Governança caracteriza-se, portanto, em primeiro lugar, pela não-necessidade de governo, no 
sentido de que subsiste independentemente da existência de agentes formalmente 
constituídos e intencionalmente movidos para a ação, capazes de lançar mão de meios 
coercivos para o alcance dos resultados. 

O analista cuidadoso deverá fazer uma distinção necessária entre os conceitos de 
Governança e de Governança Global. Por Governança, entende-se “um conjunto de 
instituições e processos, formais e informais, responsáveis pela regulação da ação coletiva de 
um ou mais grupos humanos” (Nye Jr. & Keohane, 2000: pag.12). Ainda, segundo Rosenau, à 
Governança Global está associada a idéia de intencionalidade, no sentido de que não diria 
respeito a mecanismos espontâneos de auto-regulação, mas a mecanismos intencionalmente 
concebidos para um fim específico – a geração de ordem no sistema internacional. 

Um regime internacional – com suas normas, regras, princípios, procedimentos de 
tomada de decisão, agentes, instituições – configura, portanto, um “sistema de Governança”. 
Os Estudos em Regimes Internacionais podem ser considerados um subconjunto dos Estudos 
em Governança – de escopo mais amplo – dado que os primeiros são dotados de duas 
características particulares que os distinguem do conceito, mais amplo, de Governança 
Global, não deixando, entretanto, de constituir “sistemas de Governança” (STOKKE, 1997): 
 

 - Os Regimes Internacionais têm por foco “áreas temáticas”, ou seja, 
"compartimentalizam" a compreensão das Relações Internacionais – até por terem 
surgido como alternativa ao Realismo Político, tendo adotado este último uma 
“fungibilidade das capabilities” de diferentes áreas temáticas, subsumidas no conceito 
de Poder (Stokke, 2000). À Governança Global, por sua vez, estão relacionados 
processos de sobreposição de regimes e de conflito de normas entre regimes, 
transmitindo a idéia de mecanismos reguladores gerais do sistema internacional. 
Corresponde à “série de entendimentos rotineiros por meio dos quais flui a política 
mundial, de um momento para outro” (Rosenau, 2000: p.17). A Governança Global 
articulou-se como alternativa à “compartimentalização” das Relações Internacionais 
efetivada pelos Regimes Internacionais. 

                                                 
3 Por “governo”, entende-se autoridade política formalmente constituída e dotada de legitimidade, 
encarregada de fazer escolhas a respeito de regras, políticas e instituições, lançando mão do conjunto de 
recursos reunidos pelo Estado soberano. 



 - Os Regimes Internacionais, conquanto não ignorem o papel de agentes não-
estatais, são predominantemente estatistas, daí sofrerem críticas por conformarem 
uma teoria “conservadora” (Stokke, 2000). A Governança Global, por sua vez, 
enfatiza o papel de agentes não-estatais, seja trabalhando conjuntamente nas redes 
de interdependência de Nye/Keohane ou exercendo ativamente papel dominante em 
sua própria esfera (multicêntrica) e cruzando as fronteiras entre as esferas no 
“sistema internacional bifurcado” de Rosenau.  
 

O cenário internacional e o 11 de Setembro 
 

O cenário internacional pré-atentados caracterizava-se por um amplo esforço visando 
a atender a uma extensa agenda temática construída no pós-Segunda Guerra Mundial, 
esforço esse que ganhou novo fôlego após a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra 
Fria. Uma miríade de regimes internacionais ganhava nova relevância e renovadas funções 
(regime de não-proliferação de armas nucleares, regime multilateral de comércio sob a égide 
da OMC substituindo o GATT etc). Para harmonizar os diversos regimes e atender a múltiplas 
demandas por maior eficiência na sua própria ação, a Organização das Nações Unidas 
empreendeu uma série de reformas internas (“Agenda para a Paz” etc.). O chamado “sistema 
ONU” ganhou relevo inaudito, contando, entre suas contribuições fundamentais para o novo 
estado de coisas, com a promoção de uma série de Conferências Mundiais durante toda a 
década de 90 (caracterizando esta como “a década das conferências”), atendendo a áreas 
como: Meio Ambiente (Rio-92), Assentamentos Humanos (Cairo-94), Direitos Humanos 
(Viena-93), Mulheres (Beijing-95) etc. A participação ativa de agentes não-estatais 
(marcadamente ONGs) em todas essas conferências, bem como o fim da disputa Leste-Oeste 
e não esquecendo a sobreposição de áreas temáticas, gerando instabilidade e a necessidade 
de medidas de “Governança Global”, manifestaram a possibilidade de um período de 
conquistas significativas para a sociedade internacional, baseado na cooperação multilateral. 
A globalização (entendida em múltiplos sentidos, não necessariamente o de Nye Jr. e 
Keohane) seria, enfim, sinônimo de Paz e Progresso, ainda que eventos perturbadores em 
termos de segurança internacional (guerra da Iugoslávia, guerra civil em Ruanda etc.) 
continuassem a existir. Lembro, ainda, que o governo dos Estados Unidos, durante quase 
toda a década de 1990, mostrou-se inclinado a apoiar, senão mesmo promover, tais medidas, 
conquanto pontualmente tenha rejeitado algumas delas. Os dois governos Bill Clinton levaram 
adiante, para além do plano das palavras, o que o governo de George Bush pai tinha 
caracterizado como “nova ordem mundial”.  

O que o 11 de Setembro tem a nos dizer sobre isso? Devemos ponderar que, antes 
mesmo dos atentados, os Estados Unidos já mostravam alteração significativa no seu 
posicionamento frente às instituições internacionais (marcadamente os regimes 
internacionais). Antes mesmo de sua posse, George W. Bush posicionou-se claramente de 
forma contrária à manutenção do acordo de limitação de mísseis balísticos com a Rússia; a 
atuação dos Estados Unidos na Conferência Mundial contra o Racismo em Durban (África do 
Sul), meses antes dos atentados, indicava flagrantemente o novo curso de ação do governo 
norte-americano, marcadamente unilateral. Os Estados Unidos foram contrários, igualmente, 
ao Protocolo de Redução de Emissões de Gases na Atmosfera (Protocolo de Quioto, 
instrumento complementar aos adotados na Conferência Rio-92) e à instituição do Tribunal 
Penal Internacional. Devemos dizer, ainda, que o Terrorismo não foi um fenômeno ausente do 
cenário internacional nos anos 90 (atentado a um centro israelita na Argentina-92, atentado 
ao próprio World Trade Center-93, atentados a diversos prédios na Rússia-96, atentados às 
pirâmides no Egito-97 e 98, atentado às embaixadas norte-americanas na Tanzânia e Quênia-
99, atentado a um destróier norte-americano no Iêmen-2000). Uma vez ocorridos os 
atentados, duas hipóteses dividiram as opiniões dos articulistas – a primeira (majoritária) 
apontando a possibilidade dos atentados inverterem o curso de ação do governo norte-
americano (alguns chegaram mesmo a apontar o unilateral de George W. Bush como causa 
dos atentados), reforçando as instituições internacionais. A segunda apontava para um 
reforço do unilateralismo norte-americano e para a inoperância das instituições internacionais, 
especialmente da ONU.  

Do ponto de vista das instituições internacionais, os atentados de 11 de Setembro 
constituem um desafio aos regimes internacionais, que pode ser resumido na seguinte 
sentença: é possível a criação de um regime dedicado ao combate ao terrorismo? Dadas as 



múltiplas dimensões (complexas) envolvidas no fenômeno do Terrorismo e mesmo a 
polissemia do termo, que impede que consenso político para que a ação seja levado a cabo 
(exemplo: os chamados “movimentos de libertação”, como os do Kosovo e Palestina, podem 
ser considerados grupos terroristas?), a resposta parece ser um taxativo “não” (ainda que 
diversos articulistas tenham aventado essa possibilidade no imediato pós-11 de Setembro, 
seguindo as palavras de George W. Bush). Quanto aos regimes internacionais, o que podemos 
apreender do 11 de Setembro é a necessidade de coordenação dos diversos que já existem. 
Tarefa que se torna mais difícil pelo simples fato de que os atentados reorganizaram a própria 
agenda internacional, recolocando no topo as questões de segurança. Num contexto de 
acelerado unilateralismo norte-americano, uma conseqüência (já visível) é a indisposição de 
diversos aliados reais ou em potencial, pouco desejosos de colaborar com a tão falada “guerra 
ao Terrorismo” em todas as suas frentes, quando não há reciprocidade visível em outras 
áreas temáticas, deixadas “em segundo plano” ou subordinadas à “guerra contra o 
Terrorismo”. O efeito agregado torna-se ainda mais agudo devido à utilização do 11 de 
Setembro como vetor viabilizador de metas políticas do governo norte-americano que pouco 
ou nada têm a ver com o combate ao Terrorismo – tais como a derrubada do velho inimigo 
Saddam Hussein no Iraque e o tentativa de “colocar na linha” países “párias”, tenham (Irã) 
ou não (Coréia do Norte) laços fortes com grupos terroristas como a Al Qaeda.  

Quando atentamos para o fato de que o Terrorismo excede o limite de um regime 
internacional e demanda a coordenação de diversos regimes e atores, bem como a criação 
eventual de novos instrumentos de cooperação internacional, acabamos de adentrar o 
território da Governança Global. Esta ainda parece merecer maior consideração por parte do 
governo dos Estados Unidos quando do combate ao Terrorismo, como demonstram as 
pressões norte-americanas sobre a ONU, indicando que o apoio da organização e sua própria 
existência podem ser tornados dispensáveis caso a mesma ONU não atenda ao propósito 
norte-americano de ação “incisiva” contra o Iraque (menos eufemisticamente, trata-se de 
encontrar um pretexto para o tão almejado ataque e a derrubada de Saddam Hussein) tão 
explicitamente quanto atendeu no caso da ação norte-americana no Afeganistão. Há um 
problema de Governança Global adicional ao do “desprezo pela ONU”, quando a recusa norte-
americana em participar de instituições como o Tribunal Penal Internacional e o Protocolo de 
Quioto impede uma ação coordenada da sociedade internacional em seus diversos planos, 
além de promover em larga escala desconfiança quanto à real importância da sociedade 
internacional para os Estados Unidos, desfavorecendo alianças fundamentais para qualquer 
empreendimento sistêmico bem-sucedido no combate ao Terrorismo. 

O Terrorismo parece mais próximo da “turbulência” de Rosenau do que da 
“complexidade da política internacional” de Nye Jr. e Keohane. Não são as demandas 
crescentes de diversos agentes por participação nos processos internacionais que tornam o 
combate ao Terrorismo um problema singular (conquanto elas possam surgir nos próximos 
anos, ainda que não se possa afirmar que tal fato seja provável). De fato, o choque entre 
atores de natureza diversa – Estados nacionais e grupos terrorista, que possuam o mesmo 
caráter maximizador em sua ação, relacionando-se numa ampla gama de áreas temáticas 
correlatas - é o que caracteriza o atual contexto de real e crescente “turbulência”. É no marco 
da Governança Global que será encontrada uma solução duradoura para o problema do 
Terrorismo, o que pressupõe abrandamento ou cessar do unilateralismo norte-americano (não 
verificado até o momento), concomitantemente com reforço das instituições internacionais 
(também ainda por ser visto – felizmente pode-se dizer que não se verificou, muito pelo 
contrário, a inoperância das instituições internacionais).  

Em suma: O 11 de Setembro não representou “um novo começo” para tudo. 
Aprofundou tendências que já estavam em curso antes de sua ocorrência, tais como o 
unilateralismo de George W. Bush. Enfim, nenhuma das análises dos articulistas no imediato 
pós- 11 de Setembro tomou corpo completamente. O unilateralismo norte-americano não foi 
revertido, nem este triunfou sobre as instituições internacionais, que não foram reduzidas à 
inoperância. Ainda que um quadro mais detalhado demande maior horizonte temporal para 
análise, reputo que a tendência mais forte entre as apontadas seja a de reversão (ainda que 
parcial) da atitude do governo dos Estados Unidos frente às instituições internacionais. Cabe, 
finalmente, a todos os integrantes da sociedade internacional, demonstrar continuamente isso 
ao governo Bush, de todas as formas –  ainda que este não queira ouvir essa mensagem. 
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11 de Setembro: 

UM SINAL DE ALERTA sobre o alargamento do  
 

“hiato jurisdicional global” 
 

Dawisson Elvécio Belém Lopes 
 
 

Após um breve momento de euforia, que se seguiu à Queda do Muro, ao ocaso da 
Guerra Fria e ao aparente reforço de algumas instituições internacionais, outrora paralisadas 
pelo conflito bipolar, defrontamo-nos, novamente, com a dura frustração de expectativas.  

Ao alento e à esperança, sobrevieram o ceticismo e a incerteza. Ceticismo em relação 
à vitalidade das “velhas instituições internacionais”. Incerteza quanto ao futuro das mesmas.  

O complexo das mudanças, trazido com o fim da confrontação entre EUA e URSS, 
acenou com a possibilidade, real ou utópica, de adoção de uma nova dinâmica multilateral, 
embasada pelo império da lei e pelas demandas por justiça nas questões internacionais. No 
entanto, tentaremos mostrar, neste ensaio, que, especialmente no tocante ao Direito 
Internacional, a sociedade internacional tem se afastado, perigosamente, de um dos pilares a 
partir dos quais se forjou a “nova ordem mundial”, no início dos anos 90. Refiro-me ao 
princípio do “imperativo da lei”, que, neste momento histórico, é claramente posto em xeque. 

Este trabalho buscará reavivar esta discussão, estabelecendo conexões entre os 
deploráveis atentados terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, 
e o alargamento do “hiato jurisdicional global” – nas palavras de Wolfgang REINICKE (2000) – 
, este último, como tentaremos provar, fruto da incongruência entre as normas do Direito 
Internacional Público e o padrão político-jurídico que se configura com a resposta 
estadunidense aos ataques sofridos. 
 
 
ORIGENS DA DISCUSSÃO 
 

O debate sobre o “imperativo da lei x imperativo da política” é nuclear, desde longa 
data, aos affairs internacionais. No Direito, ocupa posição tão central quanto importante. O 
jusfilósofo Ferdinand Lassalle foi um daqueles que, entre os seus coetâneos, melhor encarnou 
a crítica ao positivismo jurídico de Auguste Comte. Na segunda metade do século XIX,  
Lassalle proferiu uma alocução clássica, contrapondo-se frontal e visceralmente ao ideário da 
geração que a ele precedera; injetou, assim, combustível que impactaria consideravelmente 
as discussões sobre o Direito Constitucional no mundo. 

Em linhas gerais, Lassalle sustentara, mediante uma platéia de operários e 
intelectuais, na antiga Prússia, no ano da graça de 1863,  a tese da existência de duas 
constituições: uma escrita, outra real. Ora, o que quis Lassalle defender com este modelo 
dúplice? O jusfilósofo ressaltava a necessidade de se analisarem os ordenamentos normativos 
através de dois prismas – o legalista-positivista (constituição escrita, sem valor intrínseco) e o 
real (aqui, Lassalle faz menção à verdadeira configuração de poder de uma sociedade como 
elemento de moldagem das leis e normas). Assim, a Lei Magna só será “boa e duradoura” 
quando corresponder à constituição real e tiver suas raízes nos fatores de poder que regem 
o país. Em Lassalle, uma constituição reflete questões fáticas e históricas. Reflete a vontade 
política, não podendo, assim, ser retratada como uma ciência normativa, uma vez demasiado 
volúvel.  

O jurisconsulto assinala que tanto lei quanto Constituição devem encampar a 
correlação das forças políticas em uma sociedade. Entretanto, Lassalle propõe uma 



diferenciação sumária entre lei e Constituição: esta, mais estanque e menos sintonizada ao 
contexto sócio-político; aquela, principal instrumento de adequação entre a Constituição real e 
a escrita; A lei funciona como ponte necessária para a compatibilização – quando 
compatibilizáveis - entre os fatores de poder vigentes em uma determinada época e a “folha 
de papel” – texto da lei. 
 

Em passagem ilustrativa, o pensador argumenta (LASSALLE, 1998): 
 
“Onde a constituição escrita não corresponder à real, irrompe inevitavelmente um conflito que 
é impossível evitar e no qual, mais dia menos dia,  a constituição escrita, a folha de papel (ein 
Stück Papier), sucumbirá necessariamente, perante a constituição real, a das verdadeiras 
forças vitais do país”4. 
 
 

Naturalmente, as palavras de Lassalle ganhavam peso desproporcional em uma 
sociedade pouco democrática quanto a oitocentista. Por um lado, o autor arrebanhava os 
adeptos de “establishment”, familiarizados  com a Realpolitik alemã e a Raison d’État francesa. 
Por outro, suscitava insurreições, na medida em que acalentava as pretensões de grupos 
políticos “anti-establishment”. O confronto de posições seguiria acirrado.  

Quase cem anos mais tarde, em clara resposta aos pressupostos lassallianos, foi a vez 
do professor Konrad Hesse, da Universidade de Freiburg, tentar refutar os argumentos que 
davam sustentáculo à tese da constituição real lastreada por fatores de poder. 

Hesse, em 1959, falando a uma multidão de estudantes universitários, argüiu que da 
Constituição emana “vontade” própria.  

Hesse assinala que não existe a relação de subordinação – conforme propõe Lassalle – 
entre as dimensões real e escrita da  Constituição. Elas se condicionam mutuamente, 
subsistindo aí uma relação de coordenação. Contudo, não dependem, pura e simplesmente, 
uma da outra. Existe uma “força vital” da lei, que se origina de três vertentes diversas 
(HESSE, 1991): 
 
“Essa vontade de constituição origina-se de três vertentes diversas. Baseia-se na 
compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que projeta 
o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. Reside, igualmente, na compreensão de que 
essa ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos (e que, por isso, 
necessita estar em constante processo de legitimação). Assenta-se também na consciência de 
que, ao contrário do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz 
sem o concurso da vontade humana”. 
 

A visão de Hesse, apesar de modernizar, em ampla medida, os estudos 
constitucionais, não logra grande aceitação tão logo introduzida no reino acadêmico. Na 
verdade, a tentativa de arejar a discussão acaba por ressuscitar velhas polêmicas. 
Naturalmente, a ousada defesa de uma “força normativa” intrínseca à Constituição deflagraria 
novo embate entre legalistas X não-legalistas. Entre o império da lei (rule of law) X império da 
política (rule of politics). Afinal, matérias constitucionais teriam natureza política ou jurídica? 
 
 
O DIREITO INTERNACIONAL EM UM NOVO CONTEXTO DA ATIVIDADE 
HUMANA 

 
O processo de tentativa de delimitação do poder político, e a crescente expansão do 

Direito Internacional e das demandas por justiça, podem servir de ilustração à mudança no 
pensamento internacionalista predominante, que assimila a erosão da posição exclusiva do 
Estado no ordenamento jurídico internacional, passando a recepcionar, mais e mais, o papel 
do indivíduo. Isto, em larga medida, é devido às manifestações erráticas de poder que se 
relacionam a entes subnacionais. 
                                                 
4 O exíguo espaço que abriga o ensaio não deixa margem a uma exposição mais densa e rica dos 
argumentos do Prof. Hesse. Para uma consulta mais profunda, VIDE HESSE, “A força normativa da 
Constituição” (1959). 



 
Na citação de David HELD (2002): 

 
“Changes in the law of war, human rights law and in other legal domains have placed 
individuals, governments and non-governmental organizations under new systems of legal 
regulation - regulation which, in principle, recasts the legal significance of state boundaries. 
The regime of liberal international sovereignty entrenches powers and constraints, and rights 
and duties in international law which - albeit ultimately formulated by states - go beyond the 
traditional conception of the proper scope and boundaries of states, and can come into 
conflict, and sometimes contradiction, with national laws. Within this framework, states may 
forfeit claims to sovereignty, and individuals their right to sovereign protection, if they violate 
the standards and values embedded in the liberal international order; and such violations no 
longer become a matter of morality alone. Rather, they become a breach of a legal code, a 
breach that may call forth the means to challenge, prosecute and rectify it (see Habermas, 
1999). To this end, a bridge is created between morality and law where, at best, only stepping 
stones existed before in the era of classic sovereignty. These are transformative changes 
which alter the form and content of politics, nationally, regionally and globally. They signify 
the enlarging normative reach, extending scope and growing institutionalization of 
international legal rules and practices - the beginnings of a 'universal constitutional order' in 
which the state is no longer the only layer of legal competence to which people have 
transferred public powers (Crawford and Marks, 1998, p. 2; Weller, 1997, p. 45).” 
 

Não é difícil perceber esta tendência. Dá conta disto a evolução rampante por que 
passaram o direito internacional humanitário, o direito internacional dos refugiados e, muito 
especialmente, o direito internacional dos direitos humanos. Também é bom sinal a prolífica 
atividade da Corte Européia de Direitos Humanos, assim como a de sua congênere 
Interamericana. A onipresença dos regimes – apesar de sua limitação temática -, conforma 
padrões normativos explícitos, referentes à atividade dos países e de seus cidadãos dentro de 
uma issue-area. Não obstante, o estabelecimento de Tribunais “Ad Hoc” para Punição de 
Crimes de Guerra (Rwanda e ex-Iugoslávia), aliados ao emergente Tribunal Penal 
Internacional (ou Corte Criminal Internacional), configuram a tônica do que poderá significar 
o novo século em termos de avanços jurisdicionais internacionais.  

Poderá, sim, mas apenas se forem implementados alguns ajustes bastante severos no 
disciplinamento das relações internacionais contemporâneas. Referimo-nos, explicitamente, à 
constituição de um marco regulatório legal, em nível global, que dê conta das chamadas 
questões “duras”, de natureza político-militar. Esta é a percepção que guiará a nossa 
argumentação doravante: a de que, muito embora tenha havido avanços na constituição de 
um ordenamento legal internacional, estes avanços têm se restringido, pois, a matérias 
secundárias - pouco fungíveis em termos de poderio internacional. Esta tendência, portanto, 
apenas reafirma o propalado alargamento do hiato jurisdicional global. 

 
 

O DESAFIO DE 11/09/2001: UM NOVO PADRÃO BÉLICO EMERGE 
 

Ficou evidente, com a ocorrência dos episódios de 11/09, do ponto de vista normativo 
e moral, a dificuldade de se infligir punição a um inimigo “globalizado”, disposto em redes 
transnacionais, sem base territorial definida.  O lócus preliminar de resposta às agressões – 
com base no princípio da auto-defesa – seria plausivelmente o Afeganistão. Assim aconteceu.  

A responsabilidade internacional do regime Taliban não se fundamentou em uma 
pretensa participação nos atentados, tampouco em qualquer prova ou alegação específica, 
mas sim no fato de que o Afeganistão abrigara e alimentara Osama bin Laden e toda a sua 
operação Al-Qaida. Tal concepção desmonta as noções tradicionais de auto-defesa, ao atribuir 
a um governo o  dever legal de reportar as operações que emanavam de seu território, 
independente de ter havido ou não efetivo suporte deste às atividades terroristas ou de este 
governo ter capacidade de suprimi-las.  

Justificar a represália ao Afeganistão foi relativamente fácil, à luz do DIP. Poderia ser 
ainda mais justificável, tivessem sido alegados todos os abusos humanitários por aquele 
regime levados ao cabo. As maiores inadequações – que alargam o hiato jurisdicional, 
conforme acusei no título do ensaio – ainda estão por vir. 



De um espectro mais moral do que jurídico, de acordo com a secular doutrina da 
Guerra Justa, cultivada na Idade Medieval pelos católicos romanos, o recurso à via bélica só 
seria lícito e legítimo caso houvesse agressão prévia da outra parte. Além disso, consoante tal 
doutrina, o objetivo mor do revide é o restabelecimento das condições de equilíbrio anteriores 
à erupção do conflito, visando sempre à paz ulterior. Contudo, como observaremos, não houve 
esta “preocupação”, da parte americana, em restabelecer a paz e o equilíbrio. Senão, 
vejamos... 
 

Para Richard FALK (2002): 
 
“A further test of war within the just war matrix relates to its effects, and to the restoration of 
peace. It was St. Augustine who devised the matrix in the first place, and conditioned approval 
of particular wars as just by reference to a general view of war as an evil, but a necessary one 
in certain circumstances, but always as a means to a reestablishment of peace, which was 
viewed as a good. It is too soon to be confident about such effects even with respect to 
Afghanistan. What does seem clear is that the appalling economic incompetence and record of 
human rights abuse during the period of Taliban rule is likely to be superseded by a much 
improved quality of Afghan governance resulting in material and political benefits for a large 
majority of the citizenry. [On the gruesome realities of Taliban Afghanistan see the excellent 
summary article of Pankaj Mishra, "The Afghan Tragedy," NY Review of Books, Jan. 17, 2002, 
43-49, esp. 43-44]. Of course, part of the improvement is a result of a renewed international 
engagement by richer countries in the destiny of Afghanistan, contrasting with the scandalous 
abandonment of Afghanistan in the afterglow of the cold war. At present, the donor states 
have pledged $4.5 billion in assistance as a first step in the reconstruction of the country, and 
there is a widespread realization that the war will not be viewed as a true success if 
Afghanistan is mired in a humanitarian disaster of famine, poverty, and chaos. Despite 
energetic efforts and good intentions, the outcome may still be a severe disappointment if 
warlordism controls the Afghan future, and civil strife among competing factions obstructs and 
demoralizes efforts at economic and political reconstruction. [For an assessment along these 
lines see "Helping Afghanistan: More than money," The Economist, Jan 26-Feb 1, 2002, 10]. 
So far, the signals are mixed, at best.”à  
 

Uma outra linha de contestação, esta bem mais dura que aquela, alude ao grande 
número de mortes de civis registrado no decurso da  “Guerra ao Afeganistão”. 
 

Mais uma vez, resgatamos Falk: 
 
“The issue of civilian casualties is sharply contested. Carl Conetta, respected co-director of the 
Project on Defense Alternatives in Cambridge asserted, "[d]espite the adulation of Operation 
Enduring Freedom as a finely tuned or bull's-eye war, the campaign failed to set a new 
standard for accuracy." His institute prepared the most careful study publicly available of 
civilian casualties, estimating that up through December 10, 2001, in the course of dropping 
12,000 bombs in 4,700 sorties, between 1,000 and 1,300 civilians were killed. Such a ratio 
compares unfavorably according to Conetta's report with the Kosovo War in which 23,000 
bombs were dropped during 13,000 sorties, killing an estimated 500 civilians.[Murray 
Campbell, "Afghan civilian toll notably high," Globe and Mail, Jan. 19, 2002, A11] Of course, 
the targets and the goals were different, and the level of resistance was much higher in 
Afghanistan, as was the civilian population density in relation to the combat zones.” 
 

E ainda: 
 
“I think it can be tentatively concluded that the US Government did do its best to minimize 
Afghan civilian casualties, but in a manner that was hampered by the greater attentiveness to 
tactics that would reduce American military casualties to near zero. There was also some 
confusion due to targeting that depended on Afghan intelligence, which appeared on occasion 
to call for air strikes designed to weaken non-Taliban rivals for post-Taliban power rather than 
to attack the Taliban as such. Michael Walzer, speaking at a Forum on Just War held at 
Princeton University, advanced the useful idea that the behavior of a state with respect to the 
just war framework could be partly assessed by its willingness to take risks to itself so as to 
avoid causing civilian casualties. [October 10, 2001; Peter Singer moderated the Forum, and 



James Turner Johnson, Gideon Rose, and Richard Falk were the other participants]. The United 
States record is mixed. It could have done more, but given the political urgency associated 
with effective action and compared to the indiscriminate attacks resulting in massive civilian 
death and suffering in such major past wars as the Korean War and the Vietnam War, as well 
as World War II, there were notably successful efforts made to avoid civilian casualties in the 
Afghanistan War.” 
 

Por fim, críticas sobrevieram em relação à “posição de conveniência” estadunidense, 
demonstrando pouca transparência e adoção de métodos um tanto quanto espúrios na 
condução da ofensiva mililtar: 
 
The debate on the conduct of the war raised some further difficulties, but again of a secondary 
character. From the outset American leaders made it rhetorically clear that they would do their 
best to avoid civilian casualties by using precision munitions and avoiding targets that were 
surrounded by civilians. Given the character of the al Qaida targets, and the American 
aversion to taking casualties, tactics were relied upon that did produce skepticism about how 
seriously the pledge to minimize civilian casualties should be taken. Especially controversial 
was reliance on discredited weaponry used in the Vietnam War: B-52 carpet bombing, cluster 
bombs, and huge Daisy Cutter bombs containing 2,000 tons of explosives. Criticism also arose 
because the Pentagon explicitly admitted that it was keeping no record of civilian casualties, 
and there were indications that American media was encouraged to downplay the issue. At the 
same time, the Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, was widely quoted as saying "I can't 
imagine there's been a conflict where there has been less collateral damage, less unintended 
consequences." [Los Angeles Times, Jan. 16, 2002, A6]. 
 

Para não mencionar o transporte (“extradição às avessas”) de prisioneiros de guerra 
afegãos até a Baía de Guantanamo, em Cuba. A ação viola um sem número de documentos 
internacionais, especialmente no que toca aos direitos humanos. Não me aprofundarei, por 
ora, na temática. 

Como ressalva o competente internacionalista Richard Falk, todos as “características” 
até então arroladas são secundárias em um contexto macro. Servem apenas ao propósito de 
preparar o leitor para a complexidade de se analisar, político-juridicamente, a guerra contra o 
terrorismo, por ora em curso, dando a exata dimensão do desafio que o DIP enfrenta com este 
fato histórico. 
 
 
O “X” DA QUESTÃO 
 

Até o momento, discorremos sobre a natureza de uma constituição – se política ou 
jurídica -, sobre as novas feições do DIP no novo século e também sobre as características 
jurídicas (lícitas ou ilícitas) da reação estadunidense ao 11/09. 

Contudo, o que mais preocupa a intelectuais e formuladores de políticas em torno do 
mundo vai além do imediato pós-11/09. Vai além do Afeganistão e o desmantelamento da 
estrutura da Al Qaida. Sem embargo, diz respeito à conformação de um novo padrão bélico (a 
saber, a “guerra global” contra o terrorismo), resultante da arrogação estadunidense de um 
“mandato” suficientemente amplo para combater, onde quer que se faça necessário, o 
“inimigo global”, comprometido com práticas terroristas. Diz respeito, outrossim, à 
inconformidade entre o texto da lei internacional e as práticas de império observadas 
recentemente. 
 
 
INCONSTITUCIONALIDADE INTERNACIONAL? 
 

Analisemos, mais de perto, a seguinte questão: há respaldo “constitucional” para uma 
guerra global, patrocinada pelos EUA e por seus aliados? Assim, decididamente, não 
entendemos. 

Em primeiro lugar, sabemos da dificuldade em se falar de um “Texto Constitucional 
global”, com rigorismo jurídico.  Discordamos, a este mister, de David HELD (2001), que 
define a expansão do alcance normativo internacional como que simbolizando os “princípios de 



uma ordem constitucional global”. Ora: uma ordem constitucional global pressupõe, 
necessariamente, a existência de uma Carta Magna global, depositária do chamado “poder 
constituinte” internacional. Falamos, destarte, da mais alta instância do Direito Internacional 
Público. A expansão do número de tratados internacionais – muitas dos quais nem sequer 
cogentes, apenas recomendatórios - não configura a emergência de uma “ordem 
constitucional global”, a nosso ver.  
 

Dentro deste modelo teórico, a ordem constitucional em questão assenta-se, 
indutivamente, no texto estruturante da Organização das Nações Unidas – a Carta de São 
Francisco -, talvez a única organização internacional com “vocação universal” no mundo 
contemporâneo. O papel de “constituição global”, conforme esta analogia, já teria sido 
desempenhado, noutros tempos, com maior ou menor eficácia jurídica, pelo Pacto da Liga das 
Nações, o “marco regulatório” da finada organização.  

Sabemos que a analogia é imperfeita. Contudo, resgatamo-la para fins didáticos, 
visando a uma melhor compreensão do dilema que vem acarretando o que chamamos de 
“alargamento do hiato jurisdicional global”. 

Logo, para os propósitos perseguidos, tomemos os dispositivos desta Carta de São 
Francisco como que regentes de um ordem constitucional global. Verifiquemos que o texto da 
lei, em seu capítulo VII, Artigo 51, aplicado ao contexto do 11//09, comprova o fundamento 
“constitucional” da resposta militar americana no imediato pós-atentado: 
 
 ARTIGO 51 - Nada na presente Carta prejudicará o direito inerente de legítima defesa 
individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações 
Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a 
manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos Membros no 
exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de 
Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a 
presente Carta atribui ao Conselho para levar a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar 
necessária à manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais. 
  

Porém, o “follow-up” desta história pode trazer graves ameaças a esta ordem 
constitucional global. Tentarei desenvolver o meu raciocínio nas linhas que seguem. 

A  resposta ao “11 de setembro” esbarra em maior discordância na maneira como se 
abordou este “desafio terrorista global”. Muitos daqueles que apontaram a legitimidade da 
Guerra ao Afeganistão, foram cuidadosos ao sustentar que a “rationale” para a guerra não 
criava um mandato mais amplo. Argüiu-se, com efeito, que o escopo da resposta deveria estar 
estritamente limitado à rede Al Qaida, porquanto a presença de células terroristas e de fluxos 
financeiros ligados à atividade terrorista poderiam ser efetivamente combatidos através de 
maiores esforços no aperfeiçoamento do arcabouço jurídico internacional, na cooperação 
transfronteiriça entre agências nacionais de inteligência, na regulamentação de capitais. Não 
havia nem necessidade, tampouco justificativa para uma continuação da guerra. 

Parte da discordância quanto ao escopo reside nas diferentes visões sobre a ameaça 
terrorista. Aqueles que se alinham favoravelmente à extensão da guerra – no seu sentido 
militar – ao Iraque e, possivelmente, até Irã, Coréia do Norte ou Somália, expressam, em 
outras palavras, a visão de que qualquer governo que se mostrar hostil aos Estados Unidos e 
possuir recursos para a produção de armas de destruição em massa deverá ser enfrentado 
militarmente e destruído. A outra parte da discordância centra-se na natureza da agenda. 
Deveria ela se confinar ao terrorismo com alcance global ou ser estendida a outras formas de 
terrorismo não–estatal que, de algum modo, desafiarem os Estados Unidos e  seus “amigos”? 

Apesar de ambivalente, ambíguo no mais das vezes, o presidente Bush Jr. tem tendido 
a dar maior ênfase à visão maximalista5 da guerra ao terror. Isso quer dizer que, no limite, 
equiparam-se organizações tão distintas em seus propósitos e ideais quanto a Al Qaida, por 
um lado, e Hamas e Hizbullah (comprometidos com a causa palestina que, por sinal, goza de 
amplo suporte no mundo), por outro. Todas elas sob a pecha das “organizações terroristas” 
ou, no melhor estilo Bush, “inimigos globais”.  

No sentido de adotar a instância da “guerra preemptiva”, o presidente Bush teria 
declarado: 

                                                 
5 “[O]ur war on terror is begun. But it is only begun.” BUSH Jr. in: FALK (2001) 



 
“Eu não esperarei pelos eventos, enquanto os perigos se reúnem. Eu não permanecerei 
parado, ao passo que os perigos chegam mais e mais perto. Os Estados Unidos não permitirão 
que regimes perigosos nos ameacem com as mais destrutivas armas do mundo”. 
 

Nesta citação, o presidente se referia diretamente ao assim batizado “eixo do mal”, 
constituído por Irã, Iraque e Coréia do Norte. A busca, por parte destes países, de arsenal de 
destruição em massa, per se, já constituiria motivação suficiente para um ataque preemptivo. 
É verdade, sim, que tal arsenal poderá(ia) representar ameaça real, tanto para EUA, quanto 
para resto do mundo. Mas não é menos verdadeira a constatação de que, até o momento, 
nenhum destes três Estados mostrou disposição em atacar os Estados Unidos. Tampouco há 
indícios de que estejam diretamente envolvidos com a rede Al Qaida, “hospedada”, em grande 
parte, pelo regime Taliban afegão. Considerados tais pontos, nem mesmo o mais flexível 
aparato jurídico de “guerra justa” poderia validar este tipo de “prolongamento” da guerra ao 
terror global. O engajamento em “guerras preventivas”, sem o menor fundamento legal, 
compromete, de forma destrutiva e perigosa, toda a função do Direito e da moralidade na 
circunscrição da discricionariedade dos Estados no recurso à guerra. 

De resto, como o próprio preâmbulo à Carta de São Francisco entoa, o propósito das 
nações, quando do estabelecimento da ONU, não fora outro senão “poupar gerações vindouras 
do martírio da guerra”. A natureza das relações internacionais não permitiu que isso se 
concretizasse. Mas uma liderança responsável de um Estado, com o poderio dos EUA, por 
exemplo, certamente minimizaria ao extremo o recurso à guerra. Mas, infelizmente, não 
contamos com esta “condição” hodiernamente. Grupos terroristas com pretensões 
nacionalistas devem ser contidos, com o reforço à lei internacional e o emprego de métodos 
contra-terror. Os países com potencialidade de recurso às armas de destruição em massa 
deverão ser alvo de deterrência ou dissuasão, por intermédio de processos multilaterais de 
desarmamento. 

Como vemos, a cadeia de “inconstitucionalidades” internacionais não é nada 
desprezível. Um verdadeiro solapamento da Carta da ONU, incluindo afronta ao seu 
preâmbulo. 
 

Mas a discussão não pára por aí... 
 
 
RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE SEGURANÇA: LEGITIMADORAS OU 
ANTINÔMICAS? 
 

Antinômicas, desde logo. E por quê? Convido Norberto BOBBIO (1982), que dispensa 
apresentações, para falar sobre o questão dos limites materiais e formais: 
 
“Quando um órgão superior atribui a um órgão inferior um poder normativo, não lhe atribui 
um poder ilimitado. Ao atribuir esse pode, estabelece também os limites entre os quais pode 
ser exercido. Assim como o exercício do poder de negociação ou o do poder jurisdicional são 
limitados pelo Poder Legislativo, o exercício do Poder Legislativo é limitado pelo poder 
constitucional. Á medida que se avança de cima para baixa na pirâmide [pirâmide de Kelsen], 
o poder normativo é sempre mais circunscrito.” 
 

A recente hipertrofia legislativa do Conselho de Segurança da ONU não encontra o 
menor respaldo lógico na teoria do ordenamento jurídico. A expansão da competência deste 
órgão chega a ser tão desconcertante, do ponto de vista legal, que este chega a ser 
comparável a um Poder Executivo global, imune aos limites impostos pelo aparato normativo 
da Carta de São Francisco. 

A grande questão é: como poderia uma norma, de natureza infra, suplantar as 
próprias disposições da “Constituição Global” – a Carta da ONU? 

Portanto: ainda que uma resolução venha recomendar ou efetivamente ordenar uma 
incursão militar no Iraque, ou onde quer que seja, isso contrariaria os ditames da lógica 
jurídica.  

Em tom de protesto, resgatemos as palavras do Prof. Celso de Albuquerque Mello: 
“não deixemos que o DIP deixe de ser o direito dos tratados internacionais, que consagra a 



segurança jurídica, para se transformar no direito das resoluções, que sacramenta a 
conveniência política”. 
 
 
PARA COMBATER O HIATO JURISDICIONAL GLOBAL: LASSALLE OU HESSE? 
 

Lassalle e Hesse. Como? – perquirirá, de pronto, o leitor mais angustiado. Tentarei 
esclarecer a fundamentação jacente à minha resposta – ao primeiro olhar, vaga e ambígua. 
Mas não sem antes aclarar, de uma vez por todas, o que aqui se entende como o “hiato 
jurisdicional global”: 

Hiato: Neste contexto legalista-positivista, desencontro ou não correspondência entre 
duas esferas da lei: a escrita e a real. 

Jurisdicional: Relativo à “jurisdição”. Deriva de verbete latim (jurisdictio). Aglutinação 
de juris e dictio. Portanto: faculdade de se dizer (dictio) o direito (juris). Ou, se preferirem, o 
“ditame da lei”.  

Global: Aqui, a importância do termo está em se distinguir as normas puramente 
internacionais (que podem envolver um, dois ou mais sujeitos do Direito Internacional) 
daquelas com abrangência (ou pretensão, ao menos) global. 

Logo, faço alusão, desde o título do ensaio, ao fenômeno compreendido pela não 
correspondência entre os ditames da lei internacional, com cogência e oponibilidade globais, e 
a prática político-militar que tem se constituído nos anos recentes – com especial atenção ao 
paradigmático “11 de setembro”. 

Como combater, portanto, este hiato, que se reifica não apenas nas ditas “violações 
constitucionais globais” (violações à Carta), como também no sistemático desrespeito às leis e 
normas de natureza “infra”? 

Pensamos que o antídoto envolva doses homeopáticas tanto de Lassalle como de 
Hesse.  

Primeiramente, Lassalle: faz-se necessário, fundamental, um novo ajuste que propicie 
a reaproximação entre a LEI e os FATORES DE PODER no mundo contemporâneo. Uma 
reforma da Carta, que incorpore, por via de incessante negociação, a nova configuração de 
poder no ordenamento internacional. É forçoso pensar em uma regressão, aos patamares do 
pós-2ª Guerra, para efeito desta re-adequação entre constituição real e constituição escrita, 
nos termos lassallianos. A defasagem que se engendrou, ao longo deste meio século de 
existência da ONU, faz urgir um novo equilíbrio entre Direito e Política internacionais. 

Depois, Hesse: é óbvio que toda ordem jurídica que se pretende perene, estável, 
duradoura, deve contar com instrumentos para tal. E, para tanto, é mister que o legislador 
confira à constituição a tão incompreendida “força normativa”. Em que consistiria este 
mecanismo, nos moldes atuais? Penso que a força normativa da constituição global poderia 
ser concebida a partir dos modernos dispositivos de reforço (enforcement) e cumprimento 
(compliance) da rede normativa internacional, que vão desde os esforços por uma planificação 
conceitual das matérias de direito interno e/ou sofisticação dos recursos de Governança 
Global, até o emprego de sanções, econômicas, diplomáticas ou militares.   

Assim, após o providencial ajuste entre Direito e Política, incidiriam os instrumentos 
para dotar a lei internacional de maior sustentabilidade e eficácia social. 

Dando remate ao breve artigo, o nosso temor reside na constatação de que estamos 
nos afastando perigosamente do que dispõe a lei internacional, especialmente quanto às 
“questões duras”. E o 11 de setembro nada mais é que um sinal de alerta para todos nós, 
internacionalistas ou estudiosos da temática. Fazemos coro ao argumento de que uma 
remodelação legislativa, acompanhada de medidas políticas e diplomáticas, em escala global, 
se fazem necessárias, em caráter urgente, para assegurar os próprios avanços do DIP em 
outras searas, sob pena de que, se não operadas, coloque-se em descrédito todo o aparato 
normativo internacional, tão duramente edificado ao longo dos séculos. 
 
 
ÚLTIMAS NOTAS 
 

Estamos inteiramente conscientes de que a questão é das mais polêmicas, e por 
demais complexa, para ser esgotada no breve espaço deste artigo. O artigo – quase um 
ensaio, longe de ser um tratado sobre o tema – aponta para um horizonte cinzento. Mas não 



somos deterministas, a ponto de “profetizar”, desde logo, a bancarrota de nossas instituições 
jurídicas internacionais; tampouco pessimistas a ponto de não (querer) enxergar saídas para 
desafio desta envergadura. Almejamos, verdadeiramente, que este debate não se perca nas 
frias páginas deste trabalho. Ao contrário: que fomente discussões cada vez mais acaloradas, 
por todos os cantos, em relação ao “hiato” que aqui alardeamos.  
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NOTAS SOBRE ALGUMAS CONDIÇÕES E 
REPERCUSSÕES DOS ATAQUES DE 11 DE 

SETEMBRO DE 2001 AOS ESTADOS 
UNIDOS6 

 
Erwin Pádua Xavier 
 
 
Introdução 

 
No dia 11 de setembro de 2001, dois aviões comerciais de linhas aéreas estadunidenses 

foram seqüestrados e transformados em mísseis, ao serem lançados sobre as Torres Gêmeas 
do World Trade Center em Nova Iorque, torres essas que eventualmente sucumbiram.  Um 
terceiro avião foi lançado sobre a sede do Departamento de Defesa (Pentágono) dos Estados 
Unidos, tendo um quarto sido interceptado antes de atingir seu provável alvo (a Casa Branca), 
caindo na Pensilvânia.  Ademais, um carro bomba explodiu em Capitol Hill, local onde se 
encontra o Congresso americano.  Tive a oportunidade de assistir, em tempo real, à cena 
estarrecedora em que o segundo avião explode ao se chocar com a segunda torre.  Naquele 
momento, emergiu a clara noção de que o maior atentado terrorista da história havia se 
materializado, e que o incidente provavelmente engendraria amplas inflexões nas políticas 
externas de vários países, especialmente a dos Estados Unidos, o que, a seu turno, provocaria 
mudanças de curso na política internacional contemporânea. 

Este sucinto ensaio visa a traçar, de forma breve, um quadro dos acontecimentos 
internacionais e tendências que conduziram ao 11 de setembro e a demonstrar a 
incompatibilidade da grande estratégia unilateralista estadunidense que emergiu com a 
ascensão à Casa Branca de George W. Bush Jr., e que se reforçou e tende a se consolidar no 
período pós-11 de setembro, com as exigências político-estratégicas do combate ao novo 
terrorismo internacional.   

 
Medidas iniciais e construção da coalizão contra o terror 
 

Em 12 de setembro de 2001, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, 
unanimemente, uma resolução (1368) que notoriamente reconhecia o direito estadunidense à 
auto-defesa, individual ou coletiva, além de ter deplorado o trágico ocorrido.  Já a partir desse 
momento, os Estados Unidos envidaram grandes esforços, especialmente dirigidos à coleta de 
inteligência (informações) sobre os possíveis perpetradores do horrendo ataque que ceifou 
mais de 3.000 vidas.  Seqüencialmente, iniciaram a construção de uma coalizão internacional 
com vistas a empreender uma guerra contra o terrorismo de alcance global.  Logo, Osama bin 
Laden e sua rede al-Qaeda ('a Base') foram apontados como os responsáveis pelos ataques.  
A coalizão, então, começou a se precipitar, envolvendo países como Reino Unido, Japão e 
Alemanha.  Já em fins de setembro, e na tentativa de persuadir os Taliban a entregar bin 
Laden e desmantelar sua infra-estrutura terrorista no Afeganistão, o Conselho de Segurança 
aprovou uma resolução histórica (resolução 1373 de 28 de setembro), bastante mais extensa 
e detalhada do que a 1368, contendo medidas concretas a serem tomadas de modo a isolar a 
al-Qaeda politicamente e sufocá-la financeiramente, ao mesmo tempo em que exortava os 
Estados-membros da ONU a promulgarem legislação rígida sobre o crime de terrorismo 
(tipificando-o e provendo severas sanções a possíveis terroristas), requisitando, também, 
assistência dos Estados, principalmente em termos de compartilhamento de informações 
(intelligence-sharing).  A resolução se prestou a produzir ações internacionais concertadas 

                                                 
6 Texto escrito na terceira semana de setembro de 2002.  Agradeço a leitura exigente e os comentários e 
sugestões de amigos, principalmente os de Ana Cristina de Araújo Alves, dos quais o presente artigo se 
beneficiou.  Os erros e faltas remanescentes são, no entanto, de inteira responsabilidade do autor. 



para sufocar e desmantelar uma rede de terroristas que, segundo alguns, possui células em 
68 países e, segundo outros, em mais de 90 países.  A resolução 1373 é histórica porque, no 
que respeita ao direito internacional, ultrapassa o mandato original do Conselho de Segurança 
e exige que Estados que não assinaram ou ratificaram convenções internacionais sobre 
terrorismo aceitem e cumpram, de forma compulsória, os seus termos. 

Dias após a aprovação da citada resolução, em 7 de outubro, iniciaram-se, no 
Afeganistão, as operações militares da Operation Infinite Justice (Operação Justiça Infinita) 
que, tendo ensejado críticas quanto a seu codinome, foi logo renomeada Operation Enduring 
Freedom (Operação Liberdade Duradoura).  Bombardeiros estratégicos, partindo de bases 
aéreas americanas nos Estados Unidos e na ilha de Diego Garcia, iniciaram ataques aéreos 
que abriram caminho para o início da ofensiva terrestre, travada pelas forças da Aliança do 
Norte com o auxílio das Forças Especiais estadunidenses.  Em fins de outubro, com a queda da 
importante cidade de Mazar-e-Sharif, o moral dos combatentes da milícia Taliban e operativos 
da al-Qaeda sofreu duro golpe, especialmente após a ulterior queda de Candahar, a capita 
espiritual dos Taliban7.  O regime Taliban, então, se esboroou, apesar de que há ainda, 
especialmente nas províncias do sul, sudeste e leste do Afeganistão, a presença de 
remanescentes Taliban e membros da al-Qaeda (que ainda estão sendo combatidos pelas 
forças americanas da Operation Enduring Freedom lotadas no Afeganistão)8.  Para que 
possamos melhor compreender o teatro de operações afegão, a seu turno, principalmente o 
aspecto político do cenário nacional então vigente, faz-se mister uma incursão breve na 
história recente do país, da milícia radical fortemente apoiada pelo Paquistão, e da presença 
de bin Laden e sua al-Qaeda naquele território desde 1996. 

 
Al-Qaeda, bin Laden, Afeganistão e os Taliban 
 

A organização  terrorista conhecida como al-Qaeda é oriunda da luta dos Estados 
Unidos, seus aliados e dos mujahedin (os santos guerreiros) contra a ocupação soviética do 
Afeganistão, ocorrida em fins de dezembro de 1979.   

Países islâmicos e os Estados Unidos mobilizaram um sem-número de muçulmanos, 
árabes ou não, para o Afeganistão, a fim de que empreendessem o que veio a ser uma jihad 
contra o comunismo e a presença militar soviética no país.  Arábia Saudita e Emirados Árabes 
Unidos foram dois dos principais financiadores da campanha, tendo contribuído com 
consideráveis somas de dinheiro para os esforços anti-soviéticos.  Os Estados Unidos 
forneceram armas, que chegavam às mãos dos mujahedin através do Paquistão, aliado vital e 
peça fundamental na construção do cenário que, até há pouco tempo, caracterizava o 
Afeganistão e, em parte, a Ásia Central.  À época, os mujahedin eram treinados, 
conjuntamente, pela Central Intelligence Agency (CIA) americana e pelo poderoso Inter-
Services Intelligence (ISI) Directorate paquistanês.  A CIA e a agência ISI, ademais, 
introduziram no Afeganistão o plantio maciço da papoula, matéria-prima do ópio e da heroína, 
com o intento de viciar os soldados soviéticos, o que redundou na posterior transformação do 
Afeganistão em grande centro de produção de ópio e heroína (70% da produção mundial), boa 
parte da qual chegava aos consumidores europeus e norte-americanos através da Ásia 
Central, da Rússia e de países do Oriente Médio, como a Síria. 

                                                 
7 Para algumas informações mais detalhadas sobre as fases iniciais da campanha militar, além da nova doutrina 
estratégica estadunidense lançada através da última Quadriennial Defense Review do Departamento de Defesa dos 
Estados Unidos, vide Rumsfeld, Donald H.  "Transforming the Military".  Foreign Affairs, May-June 2002. 
8 A resolução 1386 do Conselho de Segurança da ONU, aprovada em 20 de dezembro de 2001, dois dias antes da 
cerimônia de instalação da Administração Interina liderada pelo pashtun Hamid Karzai, hoje presidente do Afeganistão, 
criou a ISAF - International Security Assistance Force -, uma força de manutenção da paz posicionada na capital Cabul 
e em áreas circunvizinhas.  Essa força não conta com a presença de tropas americanas, e é reputada insuficiente para 
manter um estado mínimo de ordem e segurança na região, contribuindo para a limitação ou até redução da extensão da 
autoridade do governo afegão além dos limites de Cabul.  Ademais, a recente tentativa de assassinato do presidente 
Karzai e a explosão de um carro bomba em Cabul, com mais de 20 vítimas fatais, são provas incontestes de que os 
opositores aos Estados Unidos e ao novo governo estão se reorganizando, o que exige, no mínimo, conforme solicitada 
pelo Secretário Geral da ONU, Koffi Annan, uma expansão limitada (do raio) da presença e número de tropas da ISAF 
em Cabul, uma proposta que, até o momento, angariou irrisório apoio dos países que contribuíram com tropas à ISAF.  
Apenas à guisa de informação, vale salientar que a autoridade última sobre todas as tropas internacionais presentes no 
Afeganistão pertence ao Comando Central dos Estados Unidos.   



Osama bin Laden, o líder da organização al-Qaeda, tem uma história interessante.  Ele 
nasceu em 1957, o décimo sétimo de 52 filhos de um dos mais ricos empreiteiros do setor de 
construção civil na Arábia Saudita.  Perdeu o pai aos onze anos; formou-se em engenharia 
pela King Abdul Aziz University, em 1979, tendo passado, no início dos anos 70, um período 
em Beirute como um playboy9.  Afirma-se que bin Laden, nesse período, bebia muito e, 
freqüentemente, se enredava em brigas com outros jovens por dançarinas de boates ou 
barmaids (Orbach, 2001:1).  Os eventos de 1979 no Irã (Revolução Islâmica) e no 
Afeganistão (invasão soviética) chamaram sua atenção, principalmente este último, e seu 
ingresso na luta anti-soviética conferiu propósito, antes ausente, à sua vida. 

Osama foi um dos mujahedin treinados por americanos e paquistaneses para lutar 
contra os soviéticos.  Ao fim e ao cabo da ocupação soviética, bin Laden encontrou-se 
seduzido pelo grande feito dos mujahedin - uma superpotência havia sido expulsa do 
Afeganistão - e pelo novo senso de propósito que sua vida havia, então, adquirido.  Como ele 
mesmo afirmou certa vez, "um dia no Afeganistão foi como 1000 dias de preces em uma 
mesquita comum10" (Orbach, 2001:2).  Tendo retornado à Arábia Saudita após a retirada 
soviética do Afeganistão, a invasão, em 2 de agosto de 1990, do Quaite, por Saddam Hussein, 
ofereceu-lhe nova oportunidade de ação.  Bin Laden ofereceu, então, seus préstimos à casa 
real saudita para defender o país, e principalmente a mesquita sagrada, contra uma possível 
invasão de Saddam.  Sua oferta foi, no entanto, cabalmente recusada.  A Arábia Saudita 
tornou-se parte da coalizão internacional formada contra a invasão do Quaite por tropas 
iraquianas, o que implicou, em pouco tempo, a mobilização de grande contingente de tropas 
americanas para a região, a instalação de bases estadunidenses no país e a outorga, aos 
Estados Unidos, do direito de proteger, de Saddam, os santuários islâmicos de Meca e Medina.  
A partir desse momento, os Estados Unidos se tornam o alvo principal e dileto da organização 
de bin Laden que, nesta conjuntura, se formou.  

As mensagens e doutrinas pregadas, a partir de então, por bin Laden, alvejavam os 
Estados Unidos e, segundo ele, a apóstata e corrupta casa real saudita, que permitia que 
infiéis possuíssem bases no país e que guardassem os centros sagrados do Islã.  Devido a 
essa militância, bin Laden foi expulso da Arábia Saudita, dirigindo-se, então, para o Sudão, 
onde residiu de 1992 a 1996.  No Sudão, bin Laden e seus associados encontraram campo 
fértil a partir do qual lançaram ataques sobre bases militares americanas na Arábia Saudita e 
em outros lugares.  Além disso, há, hoje, evidências de que os rebeldes que mataram dezoito 
rangers americanos em Mogadício, Somália, em 1992, foram treinados pela al-Qaeda11.   

Além da parte que lhe cabia (aproximadamente US$300 milhões) da fortuna de sua 
família, estimada em US$5 bilhões, bin Laden gerenciava negócios no Sudão, especialmente 
em Cartum, como fazendas, construções, e mesmo uma fábrica de produtos farmacêuticos, 
negócios estes que lhe proviam recursos para financiar sua organização al-Qaeda, notável por 
não possuir patrocínio estatal direto12.  Essa fábrica foi bombardeada pelos Estados Unidos, 
que suspeitavam estar ela sendo utilizada como centro para produção de armas químicas, 
quando da resposta aos ataques às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia em 
agosto de 1998, alegadamente perpetrados por membros da al-Qaeda. 

Em 1996, Osama se transferiu para o Afeganistão, onde encontrou apoio da milícia 
Taliban que, em outubro de 1996, tomou a capital Cabul e, em 1998, após a queda de Mazar-
e-Sharif, chegou a consolidar seu controle sobre quase 90% do território afegão, ou pelo 
menos sobre as grandes cidades.  Os Taliban, seminaristas egressos das madrassas deobandi 
paquistanesas, foram treinados e armados pela ISI, a agência de inteligência paquistanesa, 
tão poderosa que chegou a ser chamada de 'o governo interno do Paquistão'13.  A própria 

                                                 
9 Para maires informações sobre Osama e sua rede al-Qaeda, vide Orbach, Benjamin.  "Usama bin Laden and al-
Qa'ida: Origins and Doctrines".  Middle East Review of International Affairs (MERIA) Journal, Vol. 5, No. 4, 
December 2001.   
10 "One day in Afghanistan was like 1000 days of praying in an ordinary mosque".  Tradução livre do autor. 
11 Vide o excepcional texto do professor Freedman, Lawrence.  "The Third World War?".  Survival, vol. 43, no. 4, 
Winter 2001-02, pp. 79. 
12 Para implicações dessa ausência de patrocínio estatal, vide Orbach, Benjamin, op. cit., pp. 9. 
13 Para maiores informações sobre a ISI, seu papel no cenário interno paquistanês e suas atividades, vide "Directorate 
for Inter-Services Intelligence [ISI]".  FAS:  Intelligence Resource Program, disponível no site  
http://www.fas.org/irp/world/pakistan/isi/; e Raman, B.  "Pakistan's Inter-Services Intelligence (ISI)".  South Asia 
Analysis Group, paper no. 287, 2001. 



milícia foi criada e organizada pelos militares da ISI, com o objetivo de instalar um governo 
afegão radical, que privilegiasse a umma, ou comunidade islâmica de crentes, em detrimento 
de fronteiras e grupos nacionais ou nacionalismos.  Isso se deve ao fato de que há mais de 
dez milhões de afegãos da etnia pashtun (majoritária no Afeganistão) na fronteira oeste do 
Paquistão com o Afeganistão, especialmente na Northwest Frontier Province (NWFP) 
paquistanesa.  Governos nacionalistas anteriores, no Afeganistão, questionaram as atuais 
fronteiras entre os dois países (a chamada linha Durand, estabelecida pelos impérios russo e 
britânico, após a segunda guerra anglo-afegã, em 1893), que cortam o chamado Pashtunistão 
e separam a população pashtun afegã e paquistanesa.  O Paquistão sempre se preocupou com 
a questão do Pashtunistão, pois ela poderia se degenerar em um movimento separatista por 
pashtuns dentro do país, e sempre requereu recursos políticos e econômicos do governo para 
que se mantivesse em estado latente.  Ao instalar um governo não nacionalista e islâmico 
radical no Afeganistão, o Paquistão visava a resolver seus problemas lindeiros e políticos com 
o Afeganistão, podendo, destarte, concentrar recursos contra seu arqui-rival, a Índia. Os 
próprios mujahedin que lutaram e lutam contra o controle indiano sobre dois terços da 
Caxemira foram e são recrutados pela ISI e eram treinados em campos no Afeganistão, de 
onde, após preparados e armados, subiam as montanhas em direção à Caxemira indiana.  
Esses objetivos paquistaneses foram alcançados quando da ascensão dos Taliban ao poder no 
Afeganistão.   

Devido a todo esse processo, no qual convergiram Taliban, al-Qaeda, ISI, produção e 
tráfico de drogas, muçulmanos sunitas radicais de Xinjiang, das Filipinas, do Magreb, do 
Oriente Médio ou Próximo, campos de treinamento de terroristas etc., o Afeganistão foi 
transformado no grande centro mundial de onde emanavam a maior parte da produção 
internacional de heroína e ópio, violações graves de direitos humanos, principalmente das 
mulheres, fundamentalismo islâmico, especialmente para a Ásia Central, e atentados 
terroristas de vulto, incluindo preparação e auxílio aos atentados suicidas de 11 de 
setembro14.  Os ataques às embaixadas americanas em Nairóbi e Dar es Salam, além do 
ataque ao USS Cole no Iêmen, foram realizados quando bin Laden e a al-Qaeda já se 
encontravam no Afeganistão.  Em troca da cessão de território e bases de treinamento e 
planejamento para os membros da al-Qaeda, os Taliban recebiam apoio financeiro e man 
power para seus embates contra a Aliança do Norte, ou, mais precisamente, a Frente Islâmica 
Nacional Unida para a Salvação do Afeganistão (ou, simplesmente, Frente Unida).    

Por sua vez, os ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos foram o ponto 
culminante de uma mudança de rumos engendrada pela expulsão de bin Laden do Sudão.  A 
doutrina (wahhabista) que bin Laden tinha empregado para atrair recrutas e fiéis para 
promover jihad contra os estadunidenses sofre uma inflexão de viés argumentativo com a sua 
expulsão, por pressão americana, do Sudão em 1996: ele lança, então, sua famosa 
Declaration of War against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Sites.  A partir 
de então, as aparições de bin Laden na mídia começam a assumir um tom distinto.  Sua 
entrevista à CNN em 1997, sua entrevista concedida a John Miller, em 1998, e subseqüentes 
entrevistas dadas ao canal de televisão por satélite al-Jazeera, do Catar, trouxeram à tona as 
mudanças de posição e postura no tocante aos argumentos de bin Laden contra os Estados 
Unidos.  Contrariamente ao que havia dito em ocasiões anteriores, ele afirmou, já em 1996, 
que civis norte-americanos, a partir de então, seriam alvo de ataques de sua organização.  O 
foco doutrinário de sua luta contra os Estados Unidos se transferiu dos argumentos contra a 
presença militar estadunidense na Arábia Saudita para outros que atacavam a política externa 
americana de oposição ao Islã e de apoio a opositores do Islã (como Israel - tudo segundo bin 
Laden) e a regimes apóstatas, como o egípcio e o saudita.  O sofrimento dos palestinos e de 
milhões de muçulmanos por todo o mundo (no Iraque, na Caxemira, na Bósnia, na Chechênia 
etc.), ensejado pelas políticas americanas de apoio a opositores do Islã e de sanções (como 
aquelas estabelecidas pelo Conselho de Segurança contra o Iraque), tornou-se a ponta de 
                                                 
14 Para maiores informações sobre os Taliban e a história recente do Afeganistão, vide os excelentes textos de Tomsen, 
Peter.  "Geopolitics of an Afghan Settlement".  Perceptions: Journal of International Affairs, vol. 5, no. 4, December 
2000-February 2001;  Shahrani, M. Nazif.  "Resisting the Taliban and Talibanism in Afghanistan:  Legacies of a 
Century of Internal Colonialism and Cold War Politics in a Buffer State".  Perceptions: Journal of International 
Affairs, vol. 5, no. 4, December 2000-February 2001;  Proença Jr., Domício e Diniz, Eugenio. "Segurança e Estudos 
Estratégicos".  In:  Brigagão, Clóvis.  Estratégias das Negociações Internacionais.  São Paulo: Aeroplano Editora Ltda. 
e Centro de Estudos das Américas da Universidade Cândido Mendes, 2001;  e Rashid, Ahmed.  "Taliban: Militant 
Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia".  Yale University Press, 2001. 



lança da estratégia de bin Laden para angariar apoio dos mais diferentes grupos de 
muçulmanos espalhados pelo globo - da província chinesa de Xinjiang à Bósnia, das Filipinas 
ao Magreb.  As próprias declarações de Osama, ulteriores aos atentados, veiculadas em 
novembro de 2001, de que o governo paquistanês havia, ao apoiar a campanha americana no 
Afeganistão, cometido apostasia, colimaram levar a população paquistanesa a derrubar o 
governo do general Pervez Musharraf e instalar um governo radical, aberta ou tacitamente 
conivente com os esforços da jihad global anti-americana.  Em suas mais recentes entrevistas, 
foi rara a menção à presença americana na terra dos dois locais sagrados; no entanto, 
freqüentes foram as assertivas, sempre acompanhadas de citações de casos, de que os 
americanos eram uma ameaça direta ao Islã e ao bem estar dos povos islâmicos do mundo. 

Essa postura ideológica, de base religiosa, fundamento dos ataques da al-Qaeda contra 
os Estados Unidos, ou melhor, contra sua presença nos - e política externa para os - países 
islâmicos, caracteriza o que se convencionou chamar de 'o novo terrorismo'. 

 
O Novo Terrorismo e Algumas de Suas Implicações para a Segurança e a 
Política Internacionais 
 

Uma definição tentativa e útil de terrorismo é aquela oferecida por Jonathan Stevenson.  
Terrorismo seria 

 
"o uso de violência, freqüentemente contra pessoas não envolvidas 

diretamente em um conflito, por grupos operando clandestinamente, que 
geralmente alegam ter elevados propósitos políticos ou religiosos, e acreditam 
que a criação de um clima de terror assistirá o alcance de seus objetivos15" 
(Stevenson, 2001-02, note 1, pp. 45).  

 
Todavia, cabe salientar que, além dos elementos supracitados que compõem a definição 

de Stevenson, outro fator essencial à prática terrorista é a busca por publicidade (ou seja, 
cobertura pelos meios de comunicação), que é o "oxigênio" do terrorismo, conforme as 
palavras da ex-Primeira Ministra Britânica Margareth Thatcher.  Todo atentado terrorista é 
realizado com o objetivo de, através do terror e da cobertura dos atentados pelos meios de 
comunicação, atingir algum objetivo, determinado segundo critérios políticos ou religiosos.  O 
terrorismo é, portanto, o uso de violência performática para audiências com vistas a produzir 
algum resultado. 

Estudiosos afirmam, recorrentemente, que uma nova era, um novo tipo de terrorismo 
foi inaugurado pelo atentado ao World Trade Center, em 1993.  Esse atentado consistiu da 
explosão de um carro bomba na garagem de uma das torres gêmeas, e a intenção daqueles 
que o planejaram, liderados por Ramzi Ahmed Yousef, era a de produzir o colapso de uma das 
torres, que então se precipitaria sobre a segunda, causando a destruição de ambas.  Na 
ocasião, porém, os objetivos do atentado não foram logrados.  Ramzi Yousef e seu grupo logo 
fugiram, abandonando os Estados Unidos.  Como bem coloca Paul R. Pillar, o National 
Intelligence Officer for the Near East and South Asia na CIA, 

 
"o terrorismo globalizado de hoje é exemplificado por Ramzi Ahmed 

Yousef, o mentor das explosões de 1993 no World Trade Center e, mais tarde, de 
um plano malogrado de explodir doze aviões comerciais americanos no céu no 
extremo oriente.  De origem palestina e criado no Quaite, Yousef (que está, 
agora, cumprindo uma pena de 240 anos em uma prisão americana) foi 
formalmente educado em um instituto técnico no Reino Unido.  Ele recebeu sua 
educação terrorista em campos no Afeganistão. Ele veio aos Estados Unidos ... e 
deixou [o país] no dia em que a bomba explodiu [no World Trade Center].  Mais 
tarde, ele surgiu em Manila, onde elaborou o plano das aeronaves.  Quando, 

                                                 
15 "... the use of violence, often against people not directly involved in a conflict, by groups operating clandestinely, 
which generally claim to have high political or religious purposes, and believe that creating a climate of terror will 
assist attainment of their objectives".  Stevenson, Jonathan.  "Pragmatic Counter-terrorism".  Survival, vol. 43, no. 4, 
Winter 2001-02, pp. 35-48.  Tradução livre do autor. 



finalmente, foi preso no Paquistão em 1995, ele estava planejando mais 
operações terroristas em outros lugares da Ásia16" (Pillar, 2001:1-2). 

 
Além do alcance global do terrorismo atual, possibilitado pelo processo de globalização, 

mais especificamente "a maior facilidade de se mover pessoas, recursos e informações através 
de fronteiras17", a característica mais marcante do novo terrorismo é a sua base religiosa de 
justificação ideológica, ou sua motivação religiosa.  O terrorismo tradicional é politicamente 
motivado.  Grupos ou líderes de grupos terroristas tradicionais empreendem atos de violência 
limitada que visam a expor fraquezas de governos ou outros grupos opositores, mas de um 
modo que o cumprimento de suas demandas ou exigências políticas não seja inviabilizado.  
Promovendo violência e terror limitados, esses grupos, com objetivos nacionalistas ou social-
revolucionários, se bem-sucedidos, garantem lugares nas mesas de negociações e mesmo em 
futuros governos.  Exemplos desses grupos e dessas estratégias são dados pelo histórico de 
entidades como o IRA (Exército Republicano Irlandês) e a OLP.  No caso de grupos que 
promovem o novo terrorismo, a situação se inverte.  Nas palavras de Simon e Benjamin, 

 
"no caso da al-Qaeda, e do terrorismo religiosamente motivado em geral, 

nenhum conjunto discreto de demandas políticas negociáveis - no sentido em que 
os analistas normalmente compreendem o termo - é apresentado.  Ao invés 
disso, os terroristas anunciam as suas metas como uma completa reestruturação 
das realidades políticas e militares globais.  A ausência de uma agenda 
política plausível está relacionada à ausência de constrangimentos à 
violência18" (Simon e Benjamin, 2001-02: 5-6; grifo nosso). 

 
Alguns autores, no entanto, tentam estabelecer uma linha divisória entre o terrorismo 

tradicional e o novo terrorismo, a partir de um critério ligado à busca por publicidade.  Dizem 
alguns autores que o novo terrorismo, inaugurado em 1993, corresponde ao chamado 
terrorismo de expressão (terrorism of expression), o que implica dizer que não depende da 
obtenção de publicidade para a produção dos resultados almejados.  Mas como Brigitte L 
Nacos bem aponta, um ato terrorista sem publicidade é como uma árvore caindo em uma 
floresta - um evento sem muita conseqüência.  Mesmo que, aparentemente, os perpetradores 
de certos atos terroristas não venham a assumir, expressamente, os motivos e a autoria do 
crime, implicitamente a correlação entre possíveis perpetradores e motivações sempre é feita, 
inclusive pelos meios de comunicação19.  De fato, o novo terrorismo não diz respeito à 
ausência da busca de publicidade por perpetradores de atos terroristas, mas refere-se à 
passagem para o terrorismo essencialmente religiosamente motivado que não observa limites 
ao uso da violência performática20. 

                                                 
16 "Today's globalized terrorism is exemplified by Ramzy Ahmed Yousef, the mastermind of the 1993 bombing of the 
World Trade Center and later an abortive plot to bomb a dozen U.S. airliners out of the sky in the Far East.  Of 
Palestinian extraction and raised in Kuwait, Yousef (who is now serving a 240-year sentence in a U.S. prison) was 
educated formally at a technical institute in the United Kingdom.  He received his terrorist education at camps in 
Afghanistan.  He came to the United States... and left the day the bomb went off.  He later surfaced in Manila, where he 
put together the airline plot.  When he was finally arrested in Pakistan in 1995, he was planning more terrorist 
operations elsewhere in Asia".  In:  Paul R. Pillar.  "Terrorism Goes Global".  Brookings Review.  The Brookings 
Institution, vol. 19, no. 4, Fall 2001, pp. 1-2.  Tradução livre do autor.   
17 "... the greater ease of moving people, resources, and information across borders...".  Pillar, op. cit., pp. 1.  Tradução 
livre do autor. 
18 "In the case of al-Qaeda, and religiously motivated terrorism in general, no discrete set of negotiable political 
demands - in the sense that analysts normally understand the term - is presented.  Instead, the terrorists announce their 
goals as a complete reshaping of global political and military realities.  The absence of a plausible political agenda is 
related to the absence of constraints on violence".  In: Simon, Steven and Benjamin, Daniel.  "The Terror".  Survival, 
vol. 43, no. 4, Winter 2001-02, pp. 5-6). 
19 Para uma discussão mais informada sobre o tema, que inclui um bom número de exemplos e dados, vide Nacos, 
Brigitte L.  "Accomplice or Witness?  The Media's Role in Terrorism".  Current History, April 2000.  Como afirma 
Brigitte, "if no one learned of an incident, it would be as if it had not occurred" - "se ninguém tomasse conhecimento 
de um incidente, seria como se ele não tivesse ocorrido" (Nacos, 2001:175). 
20 Em verdade, creio nada haver de realmente novo no chamado 'novo terrorismo', a não ser que, contemporaneamente, 
a maioria do terrorismo, especialmente o internacional, é motivada por religião (e, além disso, inclui a possibilidade de 
utilização de armas de destruição em massa para a promoção de destruição com amplos efeitos), já que atos terroristas 



Os ataques de 11 de setembro são o exemplo lapidar do novo terrorismo.  Em um 
cenário em que indivíduos se unem para promover um ato de grande violência e massivas 
repercussões, mesmo ao custo de suas próprias vidas, em nome de uma causa ideológica de 
fundamento religioso, o próprio conceito de deterrence, ou dissuasão, torna-se moribundo, 
pelo menos no que se refere à dissuasão dessa nova forma de terrorismo. 

O conceito de dissuasão foi amplamente empregado durante a Guerra Fria nas 
discussões, acadêmicas ou governamentais, de política de defesa norte-americana.  O cerne 
do conceito resume-se no seguinte: armas nucleares soviéticas não seriam usadas contra os 
Estados Unidos ou seus aliados se estes possuíssem diversidade e número tal de ogivas que 
os possibilitasse, mesmo após atacados, responder ao ataque e infligir severos danos à URSS.  
Essa capacidade de resposta, o principal fundamento dissuasivo de um ataque nuclear, ficou 
conhecida como second strike capability, ou capacidade se segundo ataque.  A própria 
doutrina da destruição mutuamente assegurada (MAD - mutually assured destruction) e a 
concepção do equilíbrio do terror são corolários lógicos da percepção de que não seria 
vantajoso, para qualquer das partes, um confronto nuclear.  Tiveram essas doutrinas amplo 
alcance, uma vez que organizaram todo o pensamento estratégico ocidental durante a Guerra 
Fria.  Além do campo nuclear, a conceito de dissuasão era igualmente aplicado ao campo das 
forças e dos embates convencionais.  Os próprios colossais calibre e capacidades das forças 
convencionais estadunidenses fortemente desencorajavam e desencorajam ofensivas de 
exércitos e forças armadas convencionais que viessem ou venham a empreender, contra os 
primeiros, uma campanha militar, pela mera antecipação de uma devastadora derrota.   

No entanto, a tremenda capacidade militar, convencional e nuclear, norte-americana 
não dissuadiu e não dissuadirá militantes religiosos dispostos a empreender atos terroristas 
contra alvos estadunidenses ou ocidentais, o que torna a dissuasão irrelevante quando se 
buscam formas de combater o novo terrorismo (conter-terrorism).  E isso se deve a dois fatos.  
O primeiro diz respeito à ausência de um alvo claro e determinável a ser atacado em resposta 
a um atentado terrorista.  Especialmente quando se pensa em organizações estruturadas em 
rede, como a al-Qaeda, a destruição de uma das células da organização ou nós da rede não 
inviabiliza subseqüentes ataques ou a recuperação, e mesmo expansão da organização (o que 
fica facilitado caso a resposta do agredido seja muito dura e produza novas vítimas, no caso 
islâmicas, e novos ferrenhos opositores aos Estados Unidos).  Em segundo lugar, as 
capacidades dissuasórias tornam-se irrelevantes na medida em que estejam os atacantes 
dispostos a dar suas vidas pela causa maior de protegerem suas comunidades e os princípios 
religiosos que as norteiam.  Ou seja, um dano mortal que possa ser infligido aos futuros ou 
recorrentes terroristas não os dissuade de agir.  Nem mesmo a doutrina Bush - cujo núcleo 
duro consiste dos preemptive strikes, ou ataques preventivos contra uma ameaça ou ataque 
iminente, o fará.  A criação de um Sistema Nacional de Defesa Antibalística (NMD - National 
Missile Defense), popularmente conhecido como sistema de defesa antimísseis, não irá, 
ademais, dissuadir terroristas de promoverem violência contra os estadunidenses em seu 
próprio território.  Sua construção, no entanto, desde 11 de setembro, foi, contrariamente ao 
que esperavam alguns analistas, não somente viabilizada como também tem avançado com 
rapidez.   

É errôneo, contudo, não obstante a maioria islâmica dos terroristas internacionais 
pensar que somente no seio do Islã e de suas doutrinas cooptam-se recrutas e produzem-se 
terroristas.  Especialmente nos Estados Unidos, há um grande número de casos de atentados 
e massacres perpetrados por cristãos radicais, por exemplo.  Explosões de bombas em clínicas 
de aborto por pastores protestantes, o incidente de Ruby Ridge em Idaho em 1992, a 
explosão do prédio federal Murrah na cidade de Oklahoma, em 19 de abril de 1995, pelo já 
executado Timothy McVeigh (provavelmente em resposta ao ataque policial ao complexo dos 
Branch Davidians, extremistas religiosos, em Waco, Texas, exatamente dois anos antes, que 
terminou com um incêndio e grande número de mortos), ataques de movimentos de 
supremacia branca, como a Christian Identity Church, o American Nazi Party, a Aryan Nations 
etc., são todos quase lugares-comuns no cenário nacional norte-americano21.  Há, também, 
manifestações violentas de não cristãos ao redor do mundo: o ataque com gás sarin ao metrô 
de Tóquio perpetrado pela organização, dita budista, AUM Shinrikyo (agora renomeada Aleph), 

                                                                                                                                                 
com motivação religiosa remontam até mesmo à Antiguidade, como a luta dos Zealots judeus contra o jugo romano no 
primeiro século da era cristã exemplifica (vide Nacos, 2000:174). 
21 Vide Downey, Dennis B.  "Domestic Terrorism:  the Enemy Within".  Currenty History, April 2000, pp. 169-173. 



ou o assassinato do premiê israelense Yitzhak Rabin por um judeu ultra-ortodoxo em 1995 e 
atentados dos tigres hindus do Tamil Eelam, no Sri Lanka, compõem a lista de atos de 
violência performática, de fundamento religioso, que caracterizam o novo terrorismo22. 

Para que sejam capazes de combater exitosamente as novas formas de terrorismo, 
especialmente o de alcance global exemplificado pela al-Qaeda, os Estados Unidos 
necessitarão restringir a forte tentação da presente administração pelo unilateralismo.  A única 
e eficaz medida possível de combate a uma organização transnacional como 'a Base' é a 
cooperação entre os setores de law-enforcement e de inteligência dos mais diversos países 
que possuam células ou informações sobre células e atividades da al-Qaeda23.  Tal cooperação 
só é possível na medida em que os Estados Unidos aceitem fazer concessões político-
econômicas que ofereçam incentivos fortes à colaboração de países de relevância inconteste 
(como Paquistão, Índia, e países do Oriente Próximo e norte da África) na guerra internacional 
contra o terrorismo de alcance global.  A esse respeito, uma das primeiras medidas tomadas 
pelos Estados Unidos no imediato pós-11 de setembro foi o pagamento de considerável parte 
da sua dívida com a Organização das Nações Unidas e a dissolução de sanções unilaterais 
americanas contra o Paquistão, sanções essas que estavam em vigor desde os testes 
nucleares (da Índia e) do Paquistão em maio de 1998.   

A corrente administração Bush, apesar de tudo isso, continua a dar sinais de que, pelo 
menos em algumas áreas, não cederá a pressões internacionais.  A não aceitação, pelos 
Estados Unidos, de um proposto sistema de monitoramento e controle de armas biológicas em 
2001, provavelmente modelado no sistema da Organização para a Proscrição de Armas 
Químicas (OPAQ, criada em 1997); a recusa de ratificar o protocolo de Quioto de 1997; a 
recusa de aceitar um grupo de observadores internacionais para monitorarem ações de Israel 
contra os palestinos em março de 2001; a denúncia do Tratado de Mísseis Antibalísticos (ABM 
ou Anti-Ballistic Missile Treaty) de 1972; o estabelecimento de barreiras tarifárias e não 
tarifárias sobre produtos de outros países, especialmente os do terceiro mundo, como 
recentemente ocorrido com o aço brasileiro; as fortes pressões exercidas contra a entrada em 
vigor do Tratado de Roma e da criação do Tribunal Penal Internacional (por não concordarem 
em submeter suas tropas à jurisdição do Tribunal, que é tão-somente complementar e se 
restringe a crimes contra a humanidade, crime de genocídio e crimes de guerra) e a própria 
postura americana na recente Conferência Rio + 10 de Johanesburgo são provas da 
desconsideração cabal da administração Bush pelos interesses de terceiros Estados, e mesmo 
de aliados.  Há poucos dias, a embaixadora americana no Brasil, Donna J. Hrinak, abordou 
representantes do governo brasileiro, afirmando categoricamente que os Estados Unidos iriam 
interromper a assistência econômica e militar ao Brasil caso este não denunciasse o Tratado 
de Roma ou reconhecesse a imunidade das tropas estadunidenses lotadas fora dos Estados 
Unidos perante o Tribunal Penal Internacional.   

Contra essa tendência, porém, dirigiu-se o discurso do presidente George W. Bush na 
57ª Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, pronunciado no dia 12 de setembro 
do corrente ano.  Bush exortou o Iraque a aceitar, incondicionalmente, o retorno dos 
inspetores internacionais e conclamou as Nações Unidas a tomarem medidas de modo a 
pressionar o Iraque a se abrir, de forma irrestrita, aos inspetores.  Entretanto, o discurso 
parece ser, muito embora o seu conteúdo tenha agradado Koffi Annan e representantes de 
inúmeros outros países, nada mais do que lip service, já que as preparações para a guerra 
contra o Iraque continuam e se aceleram a olhos vistos.   

O Iraque expulsou os inspetores internacionais em 1998, após o que Estados Unidos e 
Grã-Bretanha empreenderam um ataque de alguns dias de duração, codinomeado Operation 
Desert Fox, ao país.  Além disso, as sanções ao Iraque já têm sido burladas há algum tempo.  
Mais recentemente, em novembro de 2000, a Síria reabriu o oleoduto que se estende dos 
campos de petróleo de Kirkuk, no nordeste do Iraque, ao porto mediterrâneo sírio de 
Baniyas24.  Estima-se que Saddam, desde então, tenha gerado uma receita diária adicional de 
$2 milhões através da venda de petróleo, a preços mais baixos ($14, aproximadamente) que 
os de mercado (em torno de $30) à Síria (não há monitores da ONU na Síria), que o revende a 

                                                 
22 Vide o excelente texto de Jurgensmeyer, Mark.  "Understanding the New Terrorism".  Current History, April 2000, 
pp. 158-163. 
23 Vide o ótimo texto de Stevenson, Jonathan, op. cit. 
24 Vide Gambill, Gary C.  "Syria's Foreign Relations: Iraq".  Middle East Intelligence Bulletin, vol. 3, no. 3, March 
2001. 



preços internacionais.  Além disso, a fronteira do Curdistão iraquiano com a Turquia é 
altamente permeável, e tem permitido desde fluxos de curdos terroristas turcos do PKK para 
se esconderem em montanhas e cavernas no norte do Iraque25, a contrabando de armas e de 
petróleo.  Ademais, há indícios de que cientistas iraquianos estejam trabalhando na Líbia, com 
a ciência e o auxílio de Muammar Qaddafi, na construção de armas nucleares.  A possibilidade 
de que Saddam tenha utilizado e esteja utilizando esses recursos financeiros adicionais não 
monitorados - pois não circulam pela conta internacional administrada pela ONU para a 
execução do chamado Oil for Food Program - para a produção e aquisição de armas de 
destruição em massa é concreta e talvez até provável.   

Apesar disso, os Estados Unidos parecem estar se precipitando, já que não há indícios 
claros de que conseguiriam instalar um regime estável e pró-americano no Iraque após a 
derrocada do regime de Saddam.  Ademais, dado o complexo panorama político interno 
iraquiano, a estabilidade do novo regime exigiria ampla presença de uma força de paz 
internacional no país e prolongada presença política e econômica estadunidense na região26, 
além de enorme quantidade de recursos, de $100 a $200 bilhões de dólares, conforme 
recentes estimativas, a serem retirados dos cofres estadunidenses caso venham a guerrear 
sozinhos.  Além do mais, a probabilidade de que haja grande sofrimento e número de baixas 
civis, além da possibilidade de envolvimento e interferência, na campanha militar, de Estados 
vizinhos e grupos beligerantes transnacionais com células regionais (como a própria presença 
da al-Qaeda no norte do Iraque confirma), adicionalmente desautoriza ações precipitadas dos 
Estados Unidos, podendo o esforço de guerra sair de seu controle e de sua direção. 

 
Conclusão 
 

A declarada guerra estadunidense contra o terrorismo de alcance global exige, 
inexoravelmente, a cooperação de outros países para que seja travada com sucesso.  Ela 
parece ter se tornado o vórtice articulador da política externa americana desde 11 de 
setembro.  Ao tornar-se a prioridade da política externa americana, torna-se, também, tema 
central (e novamente alçado ao centro) da agenda internacional.  O espectro do terrorismo 
que, mais do que nunca, ronda as mentes dos estadunidenses, tem sido construído como o 
novo e grande inimigo dos Estados Unidos, ensejando o surgimento de uma nova grand 
strategy27 que estruturará toda a política externa do país nesse novo período (que, segundo 
alguns, surgiu com o 11 de setembro, o ocaso do interregno chamado era pós-Guerra Fria), à 
luz do exemplo que foi a política de containment ou contenção norte-americana do comunismo 
e dos soviéticos durante a Guerra Fria.  Esse novo inimigo ou essa nova ameaça, no entanto, 
é consideravelmente distinta das anteriores devido ao seu caráter transnacional.   

Ameaças transnacionais e assimétricas, como as representadas pelo novo terrorismo, 
tendem a reforçar a importância de instituições internacionais para a coordenação de ações e 
a tomada coletiva de decisões no nível internacional.  A ONU, por exemplo, é a única 
organização através da qual a empresa militar dos americanos contra o Iraque pode se 
legitimar.  O discurso do presidente Bush, por um lado, demonstra a busca dos Estados Unidos 
por apoio e, quem sabe, legitimidade para sua iminente campanha contra Saddam.   

No entanto, em um mundo em que mazelas se espalham e benesses se concentram 
cada vez mais, torna-se notório que algo de muito desequilibrado e destrutivo subjaz ao 
corrente estado de coisas contemporâneo.  A sociedade mais controlada do mundo, a 
estadunidense, até mais controlada do que a soviética no século XX, já que os controles lá 
exercidos eram claros, foi fortemente golpeada, mas parece que ainda se nega a perceber o 
caráter nefasto da situação humana em todos os quadrantes do globo e que tal situação, de 

                                                 
25 Para um surpreendente relato da situação corrente no Curdistão iraquiano, vide Rubin, Michael.  "The Islamist 
Threat in Iraqi Kurdistan".  Middle East Intelligence Bulletin, vol. 3, no. 12, December 2001. 
26 Para um excelente retrato da situação política corrente no Iraque e possíveis complicações para uma intervenção 
americana e formação de um regime pós-Saddam, vide "The Quagmire of Political Reconstruction".  Strategic 
Comments.  The International Institute for Strategic Studies, vol. 8, issue 4, 2002;  Rubin, Michael, op. cit; e Rubin, 
Michael. "The Afghan Aftermath in the Middle East".  Perceptions: Journal of International Affairs, vol. 7, no. 1, 
March-May 2002. 
27 Para uma interessante discussão das duas competing grand strategies americanas atuais, quais sejam, uma 
multilateralista liberal e outra, unilateralista ou até mesmo imperial, vide Ikenberry, G. John.  "American Grand 
Strategy in the Age of Terror".  Survival, vol. 43, no. 4, Winter 2001-02, pp. 19-34. 



uma forma ou de outra, inevitavelmente a atingirá.  É difícil se pensar em um combate 
eficiente ao terrorismo quando os prognósticos para as populações e economias de diversas 
regiões do mundo são tão alarmantes.  Não que a pobreza produza, necessariamente, 
terrorismo ou violência.  No entanto, como ilustra o Oriente Médio, em sistemas sociais em 
que, além da pobreza e da corrupção governamental, do medo, da desesperança e da falta de 
assistência estatal que imperam, há fortes movimentos sociais - como o libanês Hizballah, por 
exemplo - que ativamente buscam cooptar pessoas e recrutar guerreiros para seus esforços, 
sejam contra Israel ou os Estados Unidos, através da propaganda ideológica religiosa e da 
prestação de serviços às comunidades onde se encontram, como construção de mesquitas, 
ruas, casas, assistência econômica às famílias dos futuros mártires ou dos mártires já mortos 
etc., a probabilidade de que em tal contexto surjam terroristas (internacionais28 ou não) é 
fortemente ampliada.  No caso do Oriente Médio, e de outros países islâmicos, por exemplo, o 
crescimento demográfico tem sido e será consideravelmente superior ao crescimento de suas 
respectivas economias.  Como nos mostram Simon e Benjamin, 

 
"... o Oriente Médio, o norte da África e o Paquistão, lares de 

aproximadamente metade dos muçulmanos do mundo, estão se desengajando da 
economia mundial.  Países do Oriente Médio estão crescendo, economicamente, a 
taxas que correspondem a dois-terços daquelas de outros países em 
desenvolvimento, mais lentamente até mesmo do que a África subsahariana.  A 
renda per capita no mundo árabe não cresceu em nada de 1985-95, quando 
países em desenvolvimento, como um todo, registraram um aumento de 32%. ... 
Taxas de natalidade que variam de 2-5% são, obviamente, incompatíveis com 
crescimento alto ou mesmo positivo do PIB.  Mas o problema não é somente um 
relativo a taxas de natalidade.  Sociólogos demostraram que a juventude se 
correlaciona com comportamento violento, e há um enorme crescimento súbito 
do número de jovens dentro da maré mais ampla da super-população.  Esta não 
é uma experiência apenas muçulmana.  Um crescimento súbito comparável do 
número de jovens atingiu os relativamente prósperos Estados Unidos e Europa 
precisamente em 1968, um annus horribilis na política ocidental.  Dentro dos 
próximos vinte anos, a curva ascendente de um novo crescimento súbito do 
número de jovens atingirá o Egito, o Irã, o Iraque, a Jordânia, a Líbia, o Omã, o 
Paquistão, a Arábia Saudita, o Sudão, a Síria e o Iêmen".  Ademais, eles apontam 
para o fato de que "Curvas incompatíveis de crescimento econômico e 
populacional, unidas à distribuição etária distorcida e à urbanização por êxodo, 
prometem salários mais baixos, maior desemprego, infra-estrutura em colapso e 
deslocamento social em uma escala que os países ocidentais podem ser 
incapazes de afetar.  Em 1980, muçulmanos constituíam 18% da população 
mundial.  Se as tendências atuais de natalidade e mortalidade continuarem, em 
2025, eles constituirão 30% (Simon e Benjamin, 2001-02, pp. 13)29. 

   

                                                 
28 A definição estadunidense de terrorismo internacional é "terrorismo envolvendo os cidadãos ou a propriedade de 
mais de um país" - "terrorism involving the citizens or property of more than one country".  In:  Freedman, Lawrence, 
op. cit., note 3, pp. 82. 
29 " ... the Middle East, North Africa and Pakistan, home to approximately half of the world's Muslims, are disengaging 
from the world economy.  Middle East countries are growing economically at two-thirds the rate of other developing 
countries, even more slowly than sub Saharan Africa.  Per capita income in the Arab World did not grow at all from 
1985-95, when developing countries as a whole registered a 32% increase  ...  Birth rates ranging from 2-5% are 
obviously incompatible with high or even positive GDP growth.  But the problem is not solely one of birth rates.  
Sociologists have shown that youth correlates with violent behaviour, and there is an enourmous youth bulge within the 
overall tide of overpopulation.  This is not just a Muslim experience.  A comparable youth bulge hit the relatively 
prosperous United States and Europe precisely in 1968, an annus horribilis in Western politics.  Within the next 20 
years, the bow wave of a new youth bulge will hit Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Libya, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, 
Sudan, Syria and Yemen".  ...  "Mismatched economic- and population-growth curves coupled with skewed age 
distribution and runaway urbanisation promise lower wages, greater unemployment, crumbling infrastructure and 
social dislocation on a scale that Western countries may be unable to affect.  In 1980, Muslims constituted 18% of the 
world's population.  If present birth and mortality trends continue, by 2025 they will constitute 30%".  Tradução livre 
do autor. 



Sem mudanças nesse preocupante quadro, o medo, a desesperança e a insegurança 
ganharão campos férteis mais amplos para se expandirem.  O medo é a maior arma através 
da qual a destruição e mesmo a construção de ordens totalmente injustas e controladas se 
dão30.  A sociedade americana hoje, mais amedrontada do que nunca, tem permitido que seu 
governo suprima direitos individuais e aumente sua capacidade e seu exercício de vigilância, 
controle e interferência, em escala sem precedentes, sobre não somente sua população, mas 
sobre a de todo o mundo.  Contudo, muitos já percebem que o controle mais do que 
ultrapassou os limites aceitáveis, até nos termos da constituição americana.  A esse respeito, 
vale salientar a inconstitucionalidade do Antiterrorism Act de 1996, que permite o 
estabelecimento de culpa por associação (culpa atribuída não por atos realizados ou crimes 
cometidos, mas por filiação a grupos considerados terroristas) e o uso de evidências/provas 
secretas contra suspeitos de terrorismo (um atentado ao princípio legal básico do 
contraditório), é flagrante.  Ademais, o Ato permite o estabelecimento de um tribunal 
específico para remoção de estrangeiros 'terroristas' do território estadunidense e induziu a 
passagem de uma emenda ao Immigration and Naturalization Act que permite a utilização de 
provas secretas em casos de imigração.  Tudo isso afronta os direitos garantidos na primeira 
emenda à Constituição americana e, ademais, impede a execução do devido processo legal 
(due process of law)31 e da equal protection clause ('não se deve negar a qualquer pessoa sob 
a jurisdição estadunidense a proteção igual das leis'), também protegidos, consagrados e 
garantidos pela Constituição dos Estados Unidos, especificamente na primeira seção de sua 
décima quarta emenda.   

Bush e seu staff hão de perceber que uma grand strategy unilateralista ou imperial é 
incompatível com o sistema americano (nos termos de Ikenberry) criado desde 1945, tendo 
como dois de seus pilares o multilateralismo e a cooperação institucional internacional.  É ela 
incompatível, ademais, com os imperativos do combate internacional ao terrorismo de alcance 
global32.      

Se um mundo em que todos ganhem é possível, então é muito mais do que hora de 
efetivamente construí-lo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Para os cinéfilos, dois filmes recentes ilustram bem a situação.  Eles são "Star Wars Episode II: Attack of the 
Clones", de George Lucas e "Minority Report", de Steven Spielberg.  No caso do primeiro, uma ameaça separatista 
produzida pelo próprio dirigente da República Galática acaba por justificar a produção e mobilização de um poderoso 
exército de clones e armamentos altamente avançados que, eventualmente, serão usurpados e controlados, juntamente 
com a Galáxia, pelo Chanceler Palpatine (Darth Sidious), o futuro Imperador.  No caso do segundo, a onda de violência 
e a busca desenfreada por segurança e até eliminação completa de crimes em Washington leva à criação do 
Departamento de Pré-Crime que, utilizando dos dons dos precognitivos, antecipa crimes e prende os (não mais) futuros 
criminosos.  Ademais, a sociedade americana no filme é vigiada (controlada) a todo tempo e em todo lugar.   
31 Vide o interessante texto de Dempsey, James X.  "Counterterrorism and the Constitution".  Current History, April 
2000, pp. 164-168. 
32 Vide Ikenberry, G. John, op. cit., pp. 23-25. 
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"O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente 
que se deve levar em conta os interesses e as 
tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia 
será exercida" 

Antonio Gramsci 
 

Há cerca de um ano ocorreu um dos atentados mais chocantes para o chamado mundo 
pós-moderno. O atentado terrorista do dia 11 de setembro foi objeto de condenação moral 
quase universal, e não era para menos. Nada, nem mesmo o mais nobre dos objetivos 
políticos, justifica o assassinato de civis inocentes. Contra isso, não há argumentos.  
 Durante este interregno de um ano muito já foi dito acerca deste execrável 
acontecimento, suas origens e possíveis soluções que vão, desde a "difusão da prosperidade" 
mediante a expansão mundial do livre-comércio até a criação de mecanismos de governança 
global que incluam os setores excluídos dentro do debate na arena internacional. Não 
obstante, assim como todas as demais análises calcadas no liberalismo econômico e no 
institucionalismo neoliberal, essas leituras padecem de uma superficialidade analítica. 
Destarte, torna-se impreterível que estabeleçamos, desde já, quais são os objetivos de nossa 
presente artigo, que colima analisar quais foram as motivações subjacentes à resposta dos 
Estados Unidos e suas possíveis conseqüências para a hegemonia estadunidense na ordem 
mundial hodierna. 
 Em linhas gerais, podemos afirmar que a resposta dada pelos Estados Unidos girou em 
torno de dois pontos básicos: atacar e controlar o Afeganistão; e a imposição de um discurso 
claramente maniqueísta, visando a legitimação do supracitado ataque ao "Eixo do Mal". Mas e 
as motivações de tal resposta? O que levou os Estados Unidos a tomarem tais atitudes frente 
aos atentados terroristas de 11 de Setembro? 
 Após a queda do bloco soviético e o conseqüente fim da Guerra Fria os Estados Unidos 
se viram como a única superpotência mundial33. Contudo, não obstante sua inquestionável 
liderança econômica, política e militar no período, com o passar dos anos esta preponderância 
não se estabeleceu como hegemonia34, uma vez que o consenso em torno da liderança do 
Estados Unidos – previamente existente dentro daquele que se convencionou chamar de bloco 
capitalista – passa a se esfacelar, já que um dos valores que trazia unidade para um bloco tão 
heterogêneo como o bloco capitalista era o anticomunismo35. Conforme afirmou um intelectual 

                                                 
33 Conforme afirma BRZEZINSKI: "Em suma, América permanece suprema nas quatro esferas decisivas do poder 
global (grifo do autor). Militarmente (...), economicamente (...), tecnologicamente (...) e culturalmente" 
(BRZEZINSKI, 1997:24). Tradução livre. 
34 Hegemonia aqui é entendida a partir da concepção gramsciana, ou seja, "podemos dizer que hegemonia é isso: 
determinar os traços, as características, as peculiaridades específicas de uma determinada condição histórica, ou seja, 
de um determinado processo histórico. É tornar-se o protagonista, através de um processo progressivo, de 
reivindicações que são de outros estratos sociais, unificando-os através de parâmetros ideológicos e mantendo-os 
unidos. A hegemonia portanto não é apenas política, mas é também um fato cultural, moral, enfim, de concepção de 
mundo. Assim, a luta pela hegemonia deve envolver, de maneira cabal, todos os níveis da sociedade: a base 
econômica; a superestrutura política; e a superestrutura ideológica. Em suma, hegemonia é a capacidade que uma 
classe ou grupo tem de unificar e de manter unido, através da ideologia – e da realidade material –, um bloco social 
que não é homogêneo, mas sim marcado por profundas contradições de classe. Cria-se então uma vontade coletiva 
que tem como finalidade a consecução de um projeto econômico-político-social que envolve a constituição/reprodução 
de uma determinada ordem social" (RAMOS, 2001:4). 
35 Não obstante as considerações de BRZEZINSKI (1997 pág. 27, principalmente), concordamos com GILL quando 
este afirma que, ao contrário do que ocorreu nos anos 1950/1960, pelo menos nos países membros da OCDE no 



soviético aos Estados Unidos no fim da Guerra Fria, "nós vamos fazer algo terrível com vocês: 
vamos privá-los de um inimigo" (ARBATOV apud IANNI, 1999:27). Neste sentido, o ataque ao 
terrorismo passa a ser uma tentativa de restabelecimento do consenso em torno da liderança 
estadunidense. Em outras palavras, os Estados Unidos estariam, com base no  discurso 
maniqueísta bem/mal, tentando fazer com que o antiterrorismo ocupasse a lacuna deixada 
pelo anticomunismo com o fim da Guerra Fria, legitimando assim sua liderança no âmbito 
internacional. 

De acordo com Gokay,  
 

"(...) the plans for the American offensive in Afghanistan were not 
formulated in response to September 11, but existed prior to the terrorist 
attacks in the USA. Therefore, it could be argued that the attacks on 
September 11 provided the US with the opportunity to enter Afghanistan to 
further extend a project that had already started months, if not years, 
earlier. September 11 simply set off an explosion which was already in the 
making" (GOKAY, 2002:2)36. 

 
Não obstante a afirmação supracitada possa ser objeto de críticas, sua pertinência 

repousa mormente no fato de que nos levanta algumas questões: Por que o Afeganistão? Qual 
seria o interesse dos Estados Unidos neste país? Basicamente, este interesse se dá em função 
da posição estratégica ocupada pelo Afeganistão e, mais especificamente, devido à geopolítica 
do petróleo e do gás natural. Em primeiro lugar, há um grande interesse devido à região 
possuir mais de 6% das reservas de petróleo mundiais e quase 40% das reservas mundiais de 
gás (New York Times, 15/12/2001). Em verdade, a região do Mar Cáspio e da Ásia Central 
(que inclui o Casaquistão, Turquestão, Azerbaijão e Uzebequsitão) possui reservas de petróleo 
comprovadas entre 16 e 32 bilhões de barris (bb), comparadas às dos Estados Unidos – 22 bb 
(é importante ressaltarmos que, segundo algumas estimativas, tais reservas poderiam chegar 
até 150bb). Em segundo lugar, as reservas de gás da região do Mar Cáspio e da Ásia Central 
são estimadas em cerca entre 236 e 337 tcf (trillion cubit feet), comparadas às dos Estados 
Unidos – 300 tcf (RASHID, 2001). Destarte, é inquestionável que estas duas reservas 
energéticas de proporções hercúleas chamem a atenção dos Estados Unidos.  

Além disso, no tocante às relações econômicas globais, as enormes reservas de 
petróleo do Mar Cáspio fizeram da região um foco de competição entre as companhias 
multinacionais e os governos dos países desenvolvidos, dentre outros fatores devido ao fato 
do petróleo da "região caspiana" representar possivelmente a última região petrolífera não 
explorada do globo e devido também ao fato de seu petróleo não estar sob a "jurisdição" da 
OPEP. Desta forma, este petróleo não só é menos volátil às políticas de preço do supracitado 
cartel como também pode contribuir de maneira inquestionável para a diminuição do poder do 
mesmo. 

Por razões de caráter estratégico e de controle sobre os recursos naturais, os Estados 
Unidos estão determinados em garantir a permanência de sua posição dominante na Eurásia. 
Conforme afirmou Brzezinski, a tarefa imediata dos Estados Unidos na Eurásia é "to ensure 
that no state or combination of states gains the ability to expel the US or even diminish its 
decisive role" (BRZEZINSKI apud GOKAY, 2002:4)37. A US Energy Information Administration, 
por sua vez, afirmou, poucos dias antes do ataque do dia 11 de Setembro, acerca da 
importância do Afeganistão: "Afghanistan's strategic 'geographical position as a potential 

                                                                                                                                                 
contexto da Guerra Fria, "desde o início dos anos 1970, contudo, o mundo tem se tornado mais instável (...)." (GILL, 
1995:66). Tradução livre. 
36 "(...) os planos para a ofensiva americana no Afeganistão não foram formulados em resposta ao 11 de Setembro, 
mas existiam anteriormente aos ataques terroristas nos Estados Unidos. Destarte, pode ser argumentado que os 
ataques de 11 de Setembro deram aos EUA a oportunidade de entrar no Afeganistão para ulteriormente estender um 
projeto que já havia se iniciado meses, senão anos, antes. 11 de Setembro simplesmente iniciou uma explosão que já 
estava em construção". Tradução livre. 
37 "assegurar que nenhum Estado ou combinação de Estados atinja a capacidade de expelir os EUA ou mesmo de 
diminuir o seu papel decisivo". Tradução livre. 



transit route for oil and natural gas exports from Central Asia to the Arabian Sea', including 
the construction of pipelines through Afghanistan" (COHN apud GOKAY, 2002:4)38.  

Neste sentido, o ataque sofrido pelos Estados Unidos em 11 de Setembro de 2001 
simplesmente proveu um incentivo a mais para que os Estados Unidos: aumentassem sua 
influência na região, lembrassem ao resto do mundo sua capacidade de controle e intervenção 
político-militar e buscassem estabelecer o fim da instabilidade na região, medida esta que era 
impreterível para a construção dos necessários oleodutos (RASHID, 2001). Assim, esta 
intervenção se deu, no caso do Afeganistão, não somente na esfera física, mas também no 
campo das idéias, mediante uma campanha de desmoralização do Afeganistão junto à opinião 
pública (campanha esta muito semelhante àquela que vem atualmente sendo direcionada ao 
Iraque) que precedeu o ataque. Neste ponto reputamos oportuno nos reportarmos a CARR, 
quando o mesmo afirmava, já na década de 1930, que tal atitude  
 

"É uma tática familiar, o privilegiado lançar descrédito moral sobre o não-
privilegiado, retratando-o como perturbador da paz e esta tática é 
empregada tanto internacionalmente quanto no seio da comunidade 
nacional" (CARR, 2001:109).  

 
Em suma, poderíamos dizer que o embate pelo monopólio dos recursos energéticos – 

petróleo e gás natural – seria, assim, um dos pólos motivadores da intervenção estadunidense 
no Afeganistão, uma vez que o petróleo continua sendo o combustível da economia mundial 
hodierna.  

Ora, toda relação de hegemonia deve, necessariamente, estar calcada em bases 
materiais e, além disso, deve levar em consideração os interesses dos grupos subordinados. 
Se acrescentarmos à supracitada importância do Afeganistão a periclitante situação em que se 
encontra, hodiernamente, a economia mundial, veremos a necessidade impreterível que os 
Estados Unidos têm de garantir seu próprio desenvolvimento econômico, seja no que diz 
respeito às questões de caráter interno, seja naquelas de caráter internacional, relacionadas à 
manutenção/consolidação de sua hegemonia neste âmbito. Em suma: é óbvio que o petróleo 
não é a único motivo para a ação dos Estados Unidos, mas é um importante fator explicativo – 
condição sine qua non – neste intrincado processo econômico, militar e político.  
 Em linhas gerais, podemos dizer que são estas duas das principais motivações da 
resposta estadunidense aos ataques de 11 de Setembro, ambas (petróleo e antiterrorismo) 
colimando um único objetivo: o estabelecimento da hegemonia estadunidense na hodierna 
ordem mundial. Sem embargo, é deveras relevante notarmos que essa busca desenfreada 
pela hegemonia pode levar exatamente ao seu oposto. 
 Após o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos não foram capazes de estabelecer seu 
predomínio na esfera internacional mediante um sistema de valores de penetração universal. 
Em outras palavras, os Estados Unidos não foram capazes de estabelecer uma ubiqüidade do 
domínio ideológico39. De certa forma, tentou-se isto com o neoliberalismo, tentativa esta que 
logrou o fracasso, já que por um lado se tratava de um discurso não praticado pelos seus 
próprios defensores e, por outro, de um discurso que se mostrou incapaz de atingir os 
resultados previamente propostos, desencadeando até mesmo sérias crises de caráter social 
em alguns países que o adotaram e várias manifestações ao redor do globo contrárias à sua 
adoção40.  

Além disso, neste mesmo período os Estados Unidos não lograram êxito na 
construção/adaptação de instituições e organismos internacionais que fossem capazes de 
divulgar e defender universalmente os valores defendidos pelos Estados Unidos e, desta 
forma, contribuíssem para a formação do consenso junto à hegemonia estadunidense. Ou 
seja, não foram capazes de criar os tão citados "mecanismos de governança global" que 
incluíssem os setores excluídos dentro do debate na arena internacional, legitimando assim a 
hegemonia estadunidense. Ora, a resposta maniqueísta estadunidense foi e é, claramente, 
uma política externa marcada pelo unilateralismo que se expressa, por exemplo, na não 
                                                 
38 "A posição geográfica estratégica do Afeganistão como uma rota de trânsito potencial para as exportações de gás 
natural e petróleo da Ásia Central para o Mar Arábico, incluindo a construção de oleodutos através do Afeganistão". 
Tradução livre. 
39 Conforme vimos anteriormente, tal crise remonta ao início dos anos 1970. Contudo, sua maior inflexão se dá após o 
fim da Guerra Fria. 
40 Vide, por exemplo, os inúmeros movimentos contrários à globalização e o Fórum Social Mundial. 



aceitação de um sistema de monitoramento e controle de armas biológicas em 2001; na não 
ratificação do Protocolo de Quioto de 1997; na denúncia do Tratado de Mísseis Antibalísticos 
de 1972; no estabelecimento de barreiras à importação estadunidense de aço em 2002; na 
postura contrária à criação do Tribunal Penal Internacional; a postura estadunidense na 
conferência Rio + 10 em 2002; e nos hodiernos discursos e medidas estadunidenses com 
relação a uma possível intervenção ao Iraque. Essas posturas dificultam, em muito, a 
legitimação da hegemonia estadunidense.  

Além disso, há uma falta de legitimidade do próprio modelo estadunidense: além do 
fato dos Estados Unidos defenderem, internacionalmente, modelos econômicos que não 
colocam em prática internamente e não ajudarem os Estados que adotaram esse modelo 
(Argentina, por exemplo), os Estados Unidos também padecem de problemas internos deveras 
periclitantes envolvendo somas astronômicas que giram ao redor de US$11 trilhões e fraudes 
relacionadas a uma série de empresas, dentre as quais podemos destacer, por exemplo: 
Enron, Worldcom, Merck, Arthur Andersen, etc. 
 Segundo JOHNSON,  
 

"Blowback é um termo que foi inventado pelos oficiais da Agência Central 
de Inteligência dos Estados Unidos para referir-se às conseqüências 
indesejadas ou não buscadas das políticas e ações militares norte-
americanas através do mundo" (JOHNSON apud FIORI, 2002). 

 
Em síntese, podemos dizer que a busca da defesa dos interesses econômicos e 

geopolíticos – enfim, da busca pela hegemonia – dos Estados Unidos são as razões principais 
da "guerra contra o terrorismo". Ou seja, seus interesses ultrapassam, em muito, a mera 
resposta ao ataque sofrido no dia 11 de Setembro de 2001. Contudo, a forma como vem se 
dando essa busca pode levar a conseqüências diametralmente opostas, ou seja, pode ser um 
verdadeiro caso de blowback que, ao invés de contribuir para o estabelecimento da hegemonia 
estadunidense, pode aumentar, ainda mais, a "ilegitimidade" desta hegemonia, uma vez que 
tal busca vem sendo pautada por medidas de cunho predominantemente unilateral41 e pela 
sustentação de um sistema internacional no qual o que impera é, basicamente, a desigualdade 
e a exclusão. 
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