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EDITORIAL 
                  AA  CCRRIISSEE  DDAA  PPEERRCCEEPPÇÇÃÃOO  

                                                

 
 
Dawisson Belém Lopes 
 

“As teorias não são verdadeiras nem falsas; são úteis.” 
Henri Poincaré 

 
 
  

Não causa espanto, consternação ou desconforto afirmar-se que o mundo tem passado 

por transformações profundas e definitivas em suas bases constitutivas. Tem-se isso como 

dado inquestionável, as mais das vezes. Afinal, não são poucas as tais manifestações de 

mudança. Na linha de frente dos câmbios, não poderiam deixar de estar as forças geopolíticas 

e geoeconômicas.  

A mundialização dos acontecimentos e processos político-econômicos, 

independentemente da ubicação geográfica específica, conduz ao chamado “oneworldism”, 

um nível de integração planetária jamais antes atingido. Ocorre, por decorrência direta ou 

indireta da integração, uma politização de acontecimentos e processos não necessariamente 

políticos em essência, como o progresso técnico-científico e o desenvolvimento das 

comunicações. A conscientização, por parte da sociedade, da debilidade de nosso equilíbrio 

ambiental, levando à crescente demanda por ações que ajudem a proteger o meio ambiente 

em todos os níveis geográficos do planeta, e a recente (embora fundamental) preocupação 

com as reivindicações por “qualidade de vida”, gerando eco por toda a comunidade política 

internacional, talvez ilustrem bem a tendência ao oneworldism.  

O que consterna, contudo, é que o logro de uma integração global em tais dimensões 

não traga, como corolário inelutável, um maior entendimento entre os povos do mundo. A 

ONU, incansável no monitoramento dos conflitos esparsos pelo globo, acusa que, no ano de 

1989 (marco histórico indicativo do fim da era bipolar), foram reconhecidos 165 hot spots 

(focos de tensão)1.  De lá para cá, a situação não deu mostras de melhoria. Ao contrário, hoje 

contabilizam-se cerca de 200 focos de tensão em estado de latência ou de franca erupção 

mundo afora.  
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Para além do dado quantitativamente assustador, acima fornecido, um aspecto que 

denota mudança qualitativa nos conflitos internacionais: no sucessivo à II Guerra Mundial, 

constatou-se que 85% dos conflitos armados havidos no mundo tinham cunho tribal, religioso 

e/ou “étnico”. Somente 15% envolveram as forças armadas de dois ou mais países lutando 

em suas fronteiras, o que faz inevitavelmente caducar o conceito tradicional de foco de 

tensão, qual o conhecíamos. 

Note-se a multiplicidade dos conflitos. Tome-se a China como exemplo. Um país 

milenar, de opulência cultural inesgotável e notória força política na contemporaneidade. A 

China tem fronteiras muito sensíveis, sendo a validade destas bordas discutida muito 

freqüentemente. Vietnã, Mongólia, Coréia do Sul, Coréia do Norte, Japão, Rússia, todos esses 

países já se envolveram em disputas fronteiriças com a China. E as tensões não param por aí; 

apenas iniciam-se. Há os separatistas da região de Sinkiang, onde habita o grupo étnico 

Uigur. Não raras vezes, eclodem insurreições, contidas apenas à base de sangria e 

autoritarismo. Há também as disputas da China continental com o Tibet. Pululam as 

acusações de que, sob os auspícios do governo chinês, ocorram migrações forçadas de 

chineses para o Tibet. Este, o centro do budismo chinês, constitui-se hoje no exemplo mais 

bem acabado de luta por autodeterminação dos povos do mundo. E as manifestações públicas 

em Taiwan e, mais recentemente, Hong Kong, em prol da democracia? O furor dos 

estudantes dessas províncias chinesas, mantidas sob a soberania da “mãe continental” à base 

do engenho “um país, dois sistemas”, pode perfeitamente guiar a massacres tão deploráveis 

quanto o foram os ocorridos da Praça Tiananmen, de cuja carga imagética ainda não nos 

desvencilhamos. O que então dizer do entorno nuclearizado da China, no qual países tão 

diversos quanto pouco comprometidos com a boa diplomacia - Coréia do Norte, Índia e 

Paquistão (e quiçá outros tantos) – são detentores da tecnologia nuclear para fins bélicos? Da 

tríplice fronteira entre China, Índia e Paquistão, região do globo com maior incidência de atos 

terroristas por metro quadrado? Esse quadro impressionista das tensões chinesas, aqui muito 

apressada e resumidamente pincelado, talvez insculpa no leitor a percepção que 

pretendemos: a da complexidade que envolve o tema dos focos de tensão. Complexidade 

majorada pela diferenciação e pela mutabilidade dos desafios. 

Poucos têm a noção da complexidade que permeia o estudo de um foco de tensão. Da 

amplidão de fatores que deverão ser tidos em conta se se pretende uma abordagem 

minimamente satisfatória da etiologia de um conflito. Sobretudo, da dificuldade de se 

colocarem em prática ações que dissolvam um conflito. E, porque carentes dessa perspectiva, 

muitos incorrem em banalizações as mais grosseiras. Como sabido é, a banalização é gêmea 

siamesa da indiferença. Oposta, portanto, ao valor. 
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*** 

 

A multifacética e cambiante realidade internacional tem erodido os padrões 

acadêmicos convencionais. Há um desgaste dos modelos excessivamente teóricos e 

herméticos nas últimas décadas. Mais ainda quando esses modelos assumem postura 

dogmática. A multidisciplinaridade deixa de ser mera palavra de retórica. Em todos os campos 

da investigação, especialmente nos que resvalam em manifestações espaciais e territoriais, 

verifica-se maior receptividade a novos instrumentos, princípios, métodos, teorias e 

temáticas. Tendência derivada não de capricho, senão de necessidade epistemológica. 

“Um questionamento nunca visto no sacrossanto e cerrado mundo do saber, das 

teorias e dos modelos científicos, com a conseqüente proposição de novas e revolucionárias 

orientações intelectuais”2 – concede o geopolítico brasileiro Oswaldo Bueno Amorim Filho. São 

filhos desta nova tradição a “Hipótese de Gaia” (i.e., a Terra como um organismo vivo), a 

“Teoria do Caos” (a desmitificação da idéia de ordem, que dominou a investigação científica 

durante séculos e séculos), a “Nova Aliança” (que põe a claro a parcialidade da “verdade” 

científica, enfatizando a imprevisibilidade e a incerteza de muitos processos da natureza) ou o 

“Ataque ao Método” (palpável nos ensinamentos de Feyerabent, contrário aos procedimentos 

metodológicos já consolidados na ciência positivista clássica). O extraordinário dinamismo das 

relações internacionais poderá ser considerado o torque-de-força desta revisão de 

comportamento acadêmico, na medida em que injeta movimento e densidade aos fenômenos 

sociais globais. Como parte deste “mutirão” intelectual, “atividades intelectuais 

aparentemente tão opostas como a Psicologia e a Geografia (entre outras) [se fundirão] em 

um novo campo de investigação, geralmente chamado de ‘percepção ambiental’”3. 

“Vive-se hoje uma crise de percepção”, alertou o afamado físico Fritjof Capra4. A velha 

e boa percepção, com base na qual tomamos as nossas rotineiras decisões. As percepções 

têm-se diluído no mar das imagens pré-moldadas, na devastadora padronização das 

cosmovisões. E o antídoto para combater o empobrecimento das percepções residirá – diz-

nos Capra – no exercício da reflexão. Na consideração dos vários elementos que informam, 

condicionam, atuam sobre um fenômeno qualquer, físico, químico, metafísico. No 

processamento das bases biológicas, sociológicas, psicológicas e axiológicas de um evento.  EE E
dd d

ii i tt t oo o
rr r ii i aa a
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2 AMORIM Filho, Oswaldo Bueno. Geografia Politica Ampliada: Resumen de los Aspectos Fundamentales. In: 
Paisajes Geográficos. Quito, IPGH/CEPEIGE, Año XI, N.º 24, 1993. 
3 Ibid. 
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Em dois tempos, adaptado o raciocínio à nossa realidade: um conflito não deve ser 

simplificado. As possibilidades são inúmeras. 

É no rasto desta multidisciplinaridade, trajetória que a “Nova Academia” vem 

seguindo, que abraçamos, no corpo deste dossiê sobre conflitos internacionais, orientações 

diversas, não excludentes e tentativamente complementares, para abordar os conflitos que 

ora acometem os povos do mundo. A intenção é, portanto, a de se agregarem, no bojo de um 

único volume, diferentes percepções sobre diferentes conflitos, de que padeçam diferentes 

povos, em diferentes continentes, em textos organizados de forma cuidadosa e criteriosa por 

nossos articulistas. 

Os focos de tensão perfazem ponto pouco explorado por estudiosos de Relações 

Internacionais. Paradoxalmente, é lícito pensar-se, acaso tivéssemos um mundo 

absolutamente harmônico e pacífico, perderiam em peso e importância os profissionais de 

Relações Internacionais. É tal a incongruência que pretendemos atacar. Talvez seja 

precisamente este, pois, o nascedouro da idéia de promovermos um esforço intelectual com o 

fito de compreender a dinâmica de alguns dos focos de tensão contemporâneos. Afinal, de 

conflito e tensão (não apenas, mas largamente) faz-se o mundo que habitamos. 

 

*** 

 

 Esta Edição Especial de O Debatedouro, lançada em momento que pouco antecede o 

primeiro aniversário deste projeto, traz ao distinto leitor seis artigos inéditos, diretamente 

relacionados com a macrotemática “Focos de Tensão”. Conflito e cooperação em torno de 

recursos hídricos no mundo, os desencontros do Mar Mediterrâneo, potencial para o alcance 

da paz em Burundi, o conflito Índia-Paquistão na perspectiva agente-estrutura, tensões da 

colonização à independência política no Timor Leste e as tensões sócio-econômicas na 

Argentina são matérias perscrutadas neste volume.  Análises de fatores estruturais, políticos, 

sociais, econômicos e culturais que lastreiam tais focos de tensão. Conflitos que se estendem 

pelos cinco continentes, abarcando as mais diversas latitudes e longitudes do globo. Com 

muita honra, apresentamos-lhes mais um capítulo de nosso esforço editorial. Desejamos-lhes 

uma ótima leitura! 
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MUNDO 
TERRA: PLANETA ÁGUA? 

Recursos hídricos: do conflito potencial ao potencial de cooperação 

 
Maria Bueno Barbosa 

 

 

“Fierce international competition over 
water resources has prompted fears that 
water issues contain the seeds of violent 
conflict.”5 

 
Kofi Annan – Secretário-Geral da ONU 

Dia Mundial da Água, 2002 
 
 

Este artigo não encontra melhor hora para acontecer: fruto de quase dois anos de 

estudo, ele nasce no Ano Internacional da Água Potável, em um momento em que grande 

parte da comunidade internacional – governos, sociedade civil e demais organizações 

nacionais e internacionais – se volta para a discussão deste tema. A grande questão dos 

recursos hídricos diz respeito à crescente demanda atual, dado o vertiginoso crescimento 

populacional e a capacidade limitada da oferta de água, fator que acaba comprometendo o 

desenvolvimento econômico e social de muitas nações.6 

Ao se analisar um mapa planisférico, é fácil perceber que a água é o recurso mais 

abundante no planeta. Porém, a água potável disponível em todo o globo soma 2,53% de 

toda a água disponível na Terra, sendo que, dessa porcentagem, dois terços se encontram 

nas geleiras glaciais ou permanentemente em forma de neve. Os rios, lagos e toda a água 

superficial disponível diretamente para o consumo humano não produzem uma soma maior 

que 8.000 quilômetros cúbicos, além de não se ter uma dimensão de quanto seria o 

percentual desses recursos que se encontram poluídos atualmente (cujos principais 

poluentes são: fertilizantes, pesticidas e resíduos industriais, químicos e humanos). 

 
5A violenta competição internacional por recursos hídricos tem gerado o medo de que as questões da água 
podem ser as sementes de um conflito ainda mais violento. 
6SOUZA, Matilde de. Disponível em: http://guerra.uai.com.br/analises/5652.html 
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Em geral, os poluentes surtem efeitos 

locais, mas entendendo-se que o destino final de 

grande parte dos rios é o oceano, estes poluentes 

tendem a se concentrar nos litorais e mares, 

aumentando o nível de contaminação destes, 

tornando-se um problema global. 

 

 

 

A água é essencial para a vida no planeta. É 

o elemento-chave para a saúde humana, para a 

irrigação das colheitas, para o provimento de 

hidroeletricidade, para a proteção dos 

ecossistemas. Os recursos hídricos permanecem 

frágeis em muitos países e as medidas para a 

promoção de seu uso sustentável7 situam-se 

aquém do desejado. Em torno de 1,2 bilhão de 

pessoas não têm acesso à água potável de boa 

qualidade, e 2,4 bilhões não possuem um serviço 

de saneamento adequado. 

O uso de águas nas cidades, em 2025, será 

cada vez mais problemático, uma vez que a 

população urbana é estimada em 4 bilhões de 

habitantes. 

A água se torna alvo de disputas uma vez 

que não é um recurso igualmente distribuído, como 

se pode ver no mapa Global Freshwater 

Resources.8 

Não bastasse isso, estimativas recentes 

anunciam que o aquecimento global irá aumentar 

em cerca de 20% a escassez de água no mundo, 

assumindo também que, até o meio deste século, 

na hipótese mais pessimista, 7 bilhões de pessoas 
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7 “Uso sustentável da água é o uso da água que sustenta a habilidade da sociedade humana de perdurar e 
florescer no futuro indefinido sem minar a integridade do ciclo hidrológico ou os sistemas ecológicos que 
dependem dele.” Peter H. Gleick. 
8 Fonte: http://www.unep.org/vitalwater 
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em 60 países e, na mais otimista, 2 bilhões em 48 países sofrerão com a escassez, se não 

houver uma mudança de comportamento mundial do uso da água. 

As doenças relativas à qualidade da água matam mais pessoas que a AIDS em 

algumas regiões do mundo, mesmo nos dias de hoje. Segundo dados oficiais da UNESCO 

(Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas), em 2000, a taxa de 

mortalidade relacionada a diarréias e outras doenças (esquistossomose, tracoma e infecções 

intestinais provocadas por helmintos) provenientes da falta de saneamento, higiene e acesso 

adequado à água foi da ordem de 2.213.000 pessoas em todo o mundo e mais de 1 milhão 

de mortos infectados por malária, sendo que mundialmente mais de 2 bilhões de pessoas 

foram infectadas com esquistossomose e outros helmintos terrestres, das quais 300 milhões 

sofreram complicações, considerando-se que grande maioria são crianças com idade inferior 

a cinco anos. 

Alguns dados... 

 Atualmente, 4 em cada 10 pessoas vivem em bacias hidrográficas que já 

enfrentam a escassez de água. Em 2025, pelo menos 3,5 bilhões de pessoas, 

aproximadamente metade da população mundial, enfrentarão a escassez 

hídrica. 

 Em torno de 6000 crianças morrem todos os dias infectadas com doenças 

associadas à falta de acesso à água de boa qualidade, ao saneamento 

inadequado e a uma higiene pobre. 

 A qualquer hora do dia, metade das camas dos hospitais estão ocupadas com 

pacientes que sofrem de doenças relacionadas à água. 

 Na China, Índia e Indonésia, duas vezes mais pessoas morrem de doenças 

diarréicas que de AIDS. 

 O nível de extração dos lençóis d’água pelos fazendeiros do mundo excede a 

recarga natural em pelo menos 160 bilhões de metros cúbicos/ano. 

 Aproximadamente 30% dos maiores cursos de água mundiais perderam mais 

de ¾ da sua mata ciliar original. 

 As perdas de água na agricultura irrigada giram em torno de 25 a 40% de toda 

a água usada na agricultura. 

Fonte: A Framework for Action on Water and Sanitation 
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A Resolução 55/196 da Assembléia Geral das Nações Unidas proclama o ano de 

2003 como o Ano Internacional da Água Potável. A resolução – adotada em 20 de 

dezembro de 2000, colocada pelo Governo do Tadjiquistão e apoiada por outros 148 

países – encoraja os governos, o sistema da ONU e todos os outros atores a tirarem 

vantagem deste ano para aumentar a importância do gerenciamento, proteção e uso 

racional da água potável, conclamando governos, organizações internacionais e não-

governamentais, e até mesmo o setor privado a realizarem doações voluntárias e 

quaisquer outras formas de suporte ao Ano. 

Conforme VARGAS (2000)9, pode-se dizer que até pouco tempo atrás as 

questões relativas ao meio ambiente, ao aquecimento global, ao desenvolvimento 

econômico e social e suas repercussões nas relações interestatais eram questões 

distantes da realidade de qualquer cidadão comum, ficando restritas apenas a um grupo 

de especialistas, sendo possível afirmar que a criação de uma consciência voltada para a 

questão ambiental tem como precedente histórico a preocupação com a conservação dos 

recursos hídricos. Nesse contexto, os rios se posicionam como elemento-chave do 

despertar dessa consciência, uma vez que é devido à poluição das águas que se passa a 

pensar nos efeitos dos danos que a poluição pode causar além-fronteiras e, até mesmo, 

além-mar. A partir deste momento, a comunidade internacional passa a se preocupar 

com medidas preventivas e de redução da contaminação, promovendo uma mudança de 

paradigmas, considerando os recursos hídricos não só como essenciais à vida humana, 

como também importante recurso econômico, salientando sua importância para o 

desenvolvimento das sociedades. 

Na década de 1970, a questão da água assume grandes proporções na agenda 

internacional e é tema de relevância, sendo assunto principal de algumas conferências 

internacionais e eventos multilaterais. 

Em 1972, é realizada em Estocolmo a “Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano”, cuja área de concentração era bem distinta das diretrizes atuais, 

que propõem uma aliança entre o desenvolvimento e a preservação ambiental, se 

atendo somente às questões que relacionavam o ser humano e o meio ambiente. Essa 

conferência possuiu como palavra-chave a “poluição” e a discussão girava em torno das 

condições alarmantes em que se encontravam alguns centros urbanos, centrando-se em 

medidas de promoção da limpeza de rios, ar e mares, o que culminou na “Declaração de 

Estocolmo sobre o Meio Ambiente”, na qual constavam 26 princípios de proteção ao 
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meio ambiente, ressaltando a importância da ação estatal para que esta preservação 

fosse eficaz.10 

Em 1985, a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU – delega 

ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) a função de traçar 

metas  para serem atingidas no ano de 2000, através do estabelecimento da Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela Primeira-Ministra da 

Noruega. Essa Comissão se encarregou de produzir o “Relatório Nosso Futuro Comum”, 

também conhecido como Relatório Brundtland, publicado em 1987, apresentando ao 

mundo a idéia de desenvolvimento sustentável, sendo este: “o desenvolvimento que 

ende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

atenderem às suas próprias necessidades”.11 

Em junho de 1991, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) realiza o simpósio “Uma estratégia para a formação de capacitação no setor de 

recursos hídricos”, na cidade de Delft, na Holanda, cujo resultado se ateve à Declaração 

de Delft, de caráter recomendatório. Essa declaração, assim como seu anexo, 

proclamava que as soluções para os problemas de cada país deveriam ser originadas 

dentro dos próprios países e previa a realização da Conferência Internacional de Dublin e 

a Conferência do Rio, ambas em 1992. 

Em Dublin, na conferência promovida pela Organização Metereológica Mundial 

(OMM), a preocupação maior se dirigiu à avaliação da disponibilidade e qualidade da 

água doce e sua relação com a demanda presente e futura, a fim de fornecer 

estimativas para as políticas nacionais. Dessa conferência, surge então a afirmação da 

água como recurso econômico e da participação de todos seus usuários em sua 

preservação. 

No mesmo ano, conforme fora proposto pelo Brasil na XLIII Sessão da 

Assembléia Geral da ONU, realizou-se a Conferência do Rio, também conhecida como 

ECO 92, da qual resultaram dois importantes documentos, além de tratados e acordos 

internacionais: a Carta da Terra, contendo princípios relativos à proteção do meio 

ambiente, e a Agenda 21, documento que enumerava metas, objetivos, temas, projetos 

e planos para o longo prazo a respeito de cada tema tratado na conferência. O ponto 

 
 12

                                                                                                                                                 
9 Água e Relações Internacionais, 2000. 
10 SETTI et al., 2001. 
11 SETTI, 2001 p. 245 
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principal relacionado à água, abordado pela Agenda 21, era que os governos 

concordavam que: 

“no desenvolvimento e uso de recursos hídricos, deve-se dar 
prioridade à satisfação das necessidades básicas e à salvaguarda dos 
ecossistemas. Além destes requerimentos, de qualquer modo, os usos 
da água devem ser taxados apropriadamente”.12 

 

A realização da Conferência Rio +10, em Joanesburgo, não surtiu grandes 

efeitos. A discussão da Agenda 21 concluiu que não se obteve grande parte dos 

objetivos propostos e que ainda há muito o que ser feito. A delegação brasileira expôs 

um painel sobre a cobrança de royalties pelo uso da água, sendo este o ponto de 

destaque da conferência no tocante aos recursos hídricos. A reunião produziu uma 

grande comoção na população mundial, a respeito da posição adotada pela política 

externa norte-americana, contrária ao Protocolo de Quioto (que trata da redução da 

emissão de gás carbônico). As manifestações populares anti-americanos são o auge da 

conferência. 

O Ano Internacional da Água Potável cria uma oportunidade para acelerar a 

implementação dos princípios de gerenciamento integrado de recursos hídricos. O Ano 

será usado como uma plataforma para a promoção de atividades já existentes e para o 

fomento de novas iniciativas direcionadas aos recursos hídricos nos níveis nacional, 

regional e internacional. É esperado que o Ano Internacional da Água Potável seja capaz 

de implementar acordos realizados no Fórum Mundial de Desenvolvimento Sustentável, 

que ocorreu em setembro de 2002, em Joanesburgo, conforme mencionado, produzindo 

um impacto para além do ano de 2003. 

O III Fórum Mundial da Água ocorreu em Quioto, em março deste ano, 

organizado pela ONU. A publicação da primeira edição do Relatório do Fórum Mundial de 

Desenvolvimento Hídrico, no Terceiro Fórum Mundial sobre Água, em Quioto, no Japão, 

em março desse ano, foi o ponto principal das atividades de informação pública deste 

evento. Neste fórum, representantes de todos os países discutiram sobre diversos ítens, 

dando destaque ao debate das questões relativas ao abastecimento, saneamento e 

sobre o acesso das populações a uma água de qualidade. 

Há ainda a realização prevista de fóruns locais, regionais e internacionais durante 

todo o ano, ressaltando a importância dos recursos hídricos, assim como em 1972: tanto 
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12 Agenda 21. 
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como recurso essencial à vida quanto como recurso indispensável ao desenvolvimento 

econômico. 

Como, com o tempo, as questões ambientais passaram a ser admitidas como 

aspecto importante para manutenção da balança de poder no cenário internacional, a 

crise dos recursos hídricos assume um caráter de urgência face às perspectivas globais. 

O Comentário Geral sobre Direito à Água, adotado pela Convenção sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, em novembro de 2002, é um marco histórico para os 

direitos humanos. Pela primeira vez a água é reconhecida explicitamente como direito 

humano fundamental e os 145 países que ratificaram essa convenção internacional 

estão agora compelidos a assegurar, gradualmente, o acesso irrestrito e eqüitativo de 

todos à água potável, de boa qualidade e sem discriminação.13 

Este documento afirma que “o direito humano de acesso à água resguarda a 

todos o acesso a uma água de boa qualidade, a um preço razoável, de fácil acesso físico, 

nas quantidades necessárias e em condições aceitáveis para o uso doméstico e pessoal”, 

além de requerer dos governos a adoção de estratégias e planos de ação nacionais, que 

permitirão “o avanço rápido e eficaz para a garantia completa deste direito humano”. 

Estas estratégias devem: 

– ser baseadas nas leis e nos princípios de direitos humanos; 

– cobrir todos os aspectos do direito à água e às obrigações correspondentes 

aos países; 

– definir objetivos claros; 

– estabelecer metas ou objetivos a serem alcançados e o tempo necessário 

para que eles sejam alcançados; e 

– formular políticas e indicadores adequados. 

Geralmente, as obrigações governamentais a respeito do direito à água potável 

de boa qualidade dentro da Legislação de Direitos Humanos recai amplamente sobre os 

princípios de respeito, proteção e cumprimento. 

A obrigação do respeito do direito requer que as partes da Convenção não sigam 

nenhuma conduta que interfira no desfrute do direito, tais como práticas de negação de 

 
 14

                                                 
13 Dentro do Secretariado da ONU, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável é o maior responsável 
pelas questões relativas à água potável, de acordo com o acompanhamento do cumprimento da Agenda 21. 
Através do seu Setor de Gerenciamento da Água (Water Management Branch), o Departamento de 
Questões Econômicas e Sociais (DESA), provê estudos apropriados para o gerenciamento de recursos 
naturais e serviços de aconselhamento político, em nível nacional e regional, em questões de gerenciamento 
integrado da água. (Maiores informações: http://www.un.org/esa/sustdev/water.htm) 
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acesso igualitário à água potável, ou mesmo de poluição ilícita das águas através de 

dejetos de empresas estatais. As partes são obrigadas a proteger os direitos humanos, 

impedindo que terceiros interfiram, de qualquer forma, na fruição do direito à água 

potável. 

A obrigação de cumprimento, requer que as partes adotem as medidas 

necessárias para a realização completa do direito à água potável. 

Esta Convenção Geral é importante porque fornece à sociedade civil um poderoso 

instrumento, na medida em que força os governos a uma tomada de posição frente à 

garantia de acesso eqüitativo à água. Fornece também uma estrutura que promove 

assistência aos governos no estabelecimento de políticas e estratégias eficazes que 

rendem benefícios reais para a saúde e a sociedade. 

Um aspecto importante do valor desta Declaração está na atenção e nas 

atividades dirigidas àqueles mais afetados, como os pobres e vulneráveis, mulheres, 

crianças e idosos. 

A questão da escassez de água14 vem preocupando populações e governos de 

inúmeros países. O uso exaustivo da água pode levar várias partes do mundo a uma 

grave crise de abastecimento. Algumas nações já vêm sofrendo com a escassez de água 

ao longo de sua história, como é o caso de inúmeras nações da África e do Oriente 

Médio. 

A água é um recurso fundamental, é parte integrante de atividades sociais e 

ecológicas, é essencial à geração de alimentos e energia, é meio de transporte, de 

escoamento de esgoto, de desenvolvimento industrial e de saúde humana. A água 

desempenha um papel econômico importante, uma vez que o principal produtor mundial 

de alimentos é a agricultura, o que inclui a hidrocultura (peixes e mariscos), a produção 

de grãos, a produção de vegetais e frutas, assim como os produtos florestais, fonte de 

alimento para os 6 bilhões de cidadãos mundiais, fato do qual depende um grande 

número de balanças comerciais de vários países. As indústrias e um grande número das 

atividades econômicas desempenhadas por um país dependem da água para que 

produzam. 

 
 15

                                                 
14 Escassez de água (Water stress) pode ser definido como a condição de insuficiência de qualidade ou 
quantidade satisfatória de água para suprir as necessidades humanas e ambientais. (Fitting the pieces 
together, UNESCO, 2003.) 
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Segundo o relatório “O Estado da População Mundial”, do Fundo das Nações 

Unidas para a População, se as devidas precauções não forem tomadas, em 2025, 

3 bilhões de pessoas e mais de 48 países passarão sede no mundo. 

A questão da água passa a ser entendida como estratégica quando são constatadas as 

seguintes características: 

a.  O grau da escassez; 

b.  A quantia de água que é compartilhada por mais de um país ou região; 

c.  O poder relativo dos Estados componentes da bacia; 

d.  A facilidade de acesso a fontes alternativas de recursos hídricos. 

 

Fonte: http://www.unep.org/vitalwater 

Analisando a questão dos problemas ambientais em relação à segurança dos 

Estados Unidos da América, Marc A. Levy, em seu artigo “Is the environment a national 

security issue?”15, afirma que a preocupação da população global com as questões 

ambientais e as suas conseqüências para a segurança data do fim da década de 1980. 

Em sua discussão, Levy apresenta a visão existencial, advogando que certos aspectos do 

meio ambiente como um todo são intimamente ligados a valores nacionais, que, por sua 

vez, constituem os interesses relativos à segurança das nações. Assim, quando o meio 

ambiente é ameaçado, essa ameaça se torna também uma ameaça à segurança estatal. 

Porém, LEVY diz que essa corrente faz tal  afirmação a fim de chamar atenção para a 
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causa ambiental – dado o contexto da época em que esta foi produzida – afirmando, 

assim, que as questões ambientais são, muitas vezes, um assunto de low politics e que, 

doravante, não devem ser vistas como um assunto de high politics. Posto isto, o autor 

acrescenta que há importantes argumentos nessa teoria, mas que estes são de difícil 

comprovação, uma vez que assume a existência da ameaça, mas entende que esta seja 

de pequena monta, não representando ameaça significativa à segurança norte-

americana, mas afirmando que este assunto deve ser o mais desafiador no campo dos 

estudos de segurança. 

Para Levy, segurança se define como “proteção dos valores nacionais contra 

ameaças estrangeiras”, enquanto meio ambiente é entendido como “a conexão entre 

sistemas físicos e biológicos”. Porém, o autor apresenta a dificuldade de se obter 

conceitos relativos aos termos. 

Citado por Levy, Arthur Westing possui uma classificação dentro da qual quase 

todas as guerras poderiam ser enquadradas como guerras ambientais, uma vez que, de 

alguma forma, sempre há recursos naturais envolvidos, em algum grau, em quase todos 

os alvos estratégicos. No entanto, Levy apresenta as definições de Stephan Libiszewski, 

cuja argumentação é produzida no sentido de restringir o uso do termo ambiente para 

fenômenos que apresentem feedbacks ecológicos e de equilíbrio. 

Então, Marc Levy, nesse artigo, usa o conceito “meio ambiente” para “questões 

que envolvam sistemas biológicos ou físicos caracterizados tanto por feedbacks 

ecológicos, quanto por sua importância na manutenção da vida humana”; e afirma 

produzir seu artigo entendendo que “a ameaça à segurança nacional é uma situação na 

qual um ou mais de seus valores de grande importância são drasticamente degradados 

por uma ação externa” que, por sua vez, se refere a “ações nas quais a participação de 

estrangeiros é central, sendo que a ação doméstica pode ou não estar ameaçando os 

valores nacionais”. 

A discussão existencial a respeito da questão ambiental e sua relação com os 

assuntos de segurança nacional, quando levada ao extremo, pode nos fazer entender 

que a degradação ambiental põe em risco os aspectos mais fundamentais da segurança 

de uma nação, uma vez que subestima os sistemas naturais de sustentação dos quais 

dependem todas as atividades humanas. 

Alguns estudiosos afirmam que para que uma ameaça ao meio ambiente seja 

considerada uma ameaça à segurança de um país, deve haver uma conexão muito forte 
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15 LEVY, 1995. 
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entre essa ameaça e algum interesse nacional vital. No caso da questão dos recursos 

hídricos, essa conexão pode ser entendida como o bem-estar geral da população, a 

economia nacional, a produção de grãos, questões sanitárias e de saúde, produção de 

energia e criação de rebanhos, entre muitas outras. 

Alguns autores chegam a afirmar que os conflitos pela disputa da água datam da 

época das antigas civilizações, e que estes apresentam um ressurgimento nos dias 

atuais. O que contradiz, de certa forma, as afirmações de Levy em seu artigo. 

Dixon apresenta a razão na qual a degradação ambiental pode ser responsável 

por conflitos violentos, delineando uma estratégia de pesquisa para entender essa 

ligação entre conflito e ameaça à integridade do ambiente. 

A disputa pelos recursos hídricos se torna uma disputa conflituosa e beligerante a 

partir do momento em que diz respeito ao bem-estar de um nacional, à sobrevivência da 

cultura e à defesa da economia e dos valores nacionais. Através desta compreensão, 

pode-se entender por que tantos chefes de Estado chegaram a afirmar que a gestão da 

água era questão de segurança nacional, afirmando, também, algumas vezes, ser 

motivo suficiente para que seu país declarasse guerra àquele que ameaçasse tais 

recursos. 

Levy, no entanto, conclui que a afirmação do link existente entre problemas 

ambientais e segurança é correta, mas de pouca importância. Desta forma, em seu 

artigo, que data de 1995, Levy chega a prever uma tendência ao desaparecimento deste 

tipo de afirmação no cenário internacional. No entanto, o que se presencia atualmente é 

o acirramento destas disputas e a crescente preocupação da humanidade de modo geral 

com assuntos pertinentes à esfera ambiental. 

Thomas F. Homer-Dixon16 define segurança mais amplamente que Levy, 

incluindo temas como o bem-estar físico, econômico e social dos seres humanos. Desta 

forma, Dixon afirma que disputas pelo meio ambiente podem ser a causa de conflitos os 

mais diversos, como guerra, terrorismo e mesmo disputas diplomáticas e comerciais, 

mas produz sua análise direcionada aos conflitos nacionais ou internacionais agudos, 

que envolvem probabilidades substanciais de violência. 

Alguns especialistas analisam as mudanças ambientais como causa das 

mudanças na balança de poder entre Estados, seja global ou regionalmente, produzindo 

instabilidades que levam à guerra. 
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16 HOMER-DIXON, 1991. “On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict” 
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Homer-Dixon afirma também que “Estados podem disputar quando há diminutos  

suprimentos de água e/ou efeitos da poluição a montante”. Pois, em países em 

desenvolvimento, qualquer queda da produção de alimentos pode, muitas vezes, levar a 

conflitos internos. Dessa forma, entende-se a vulnerabilidade dos países em relação à 

produtividade da terra e também a relevância da água para a paz interna de um país. 

O autor afirma que os países mais pobres estão mais sujeitos a mudanças 

ambientais que os ricos, sendo, desta forma, os locais mais prováveis de conflito. 

Nesses países, mudanças em sistemas aquáticos, terrestres ou mesmo aéreos podem 

produzir, sozinhos ou combinados, quatro efeitos sociais principais e inter-relacionados: 

produção agrícola reduzida; declínio econômico; deslocamento populacional e quebra de 

relações sociais legitimadas e regulares. Segundo Dixon, esses “efeitos sociais” podem 

causar variados tipos específicos de conflitos agudos, incluindo disputas sobre recursos 

escassos entre países, rixas entre grupos étnicos, guerra civil, ou mesmo provocar 

insurgências, cada um com repercussões que podem comprometer interesses de 

segurança dos países desenvolvidos. 

Com o crescimento populacional e o progresso da degradação ambiental, os 

formuladores de políticas públicas terão uma capacidade cada vez mais reduzida de 

intervir e impedir que esses danos ambientais produzam impactos nas relações sociais, 

contribuindo então para o conflito. 

Ao contrário de Levy, Dixon, em seu texto de 1991, já previa a permanência de 

assuntos relacionados ao meio ambiente na agenda internacional, até afirmando a 

possibilidade de uma preocupação cada vez mais crescente com os problemas ecológicos 

na agenda científica, pública e política. 

Thomas Homer-Dixon inaugura um método investigativo para que se entendam 

os conflitos relacionados aos problemas ambientais: ele afirma que se deve responder a 

duas questões: COMO e ONDE, isto é, deve-se entender primeiro COMO as mudanças 

ambientais levam ao conflito e, posteriormente, ONDE é provável a ocorrência de tal 

conflito. 

Então, o autor propõe a relação causal: Efeitos ambientais  Efeitos Sociais  

Conflito, conforme exposta pela figura abaixo: 
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Fonte: Homer-Dixon, 1991, p.86 

Essa figura sugere que o efeito total da atividade humana no meio ambiente de 

uma região em particular, é função de duas variáveis principais: 

 o produto da população total na região e a atividade física per capita; e 

 a vulnerabilidade do ecossistema na região em relação àquelas atividades 

específicas. 

A atividade per capita é, por sua vez, uma função de recursos físicos disponíveis 

(o que inclui recursos não-renováveis como os minerais e recursos renováveis como 

água, florestas e terra fértil). A figura também mostra que os efeitos ambientais podem 

causar efeitos sociais, que podem levar ao conflito. 

No caso da água, isso pode ser entendido da seguinte forma: o crescimento 

populacional aumenta a demanda por água em uma determinada região. Se essa 

demanda for de tal forma aumentada a ponto de os recursos hídricos disponíveis na 

região não serem suficientes para suprí-la, isso acarretará uma migração dessa 

população para uma outra região em que o recurso seja mais abundante. No entanto, 

essa outra região sofre os impactos ambientais desta migração e, ainda, no caso de essa 

segunda região já ser habitada e dependendo da vulnerabilidade do ecossistema desta 

outra região, ocorrem efeitos sociais, que podem gerar conflito.  

As variáveis “instituições, relações sociais, preferências e crenças” influem no 

modo como os recursos são usados pela população, o que gera a atividade per capita, 

que é restringida pela disponibilidade dos recursos. Esta atividade, por sua vez, produz 
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os efeitos ambientais que, dependendo da vulnerabilidade do ecossistema, acarretam os 

efeitos sociais que geram adaptações nas variáveis “instituições, relações sociais, 

preferências e crenças” e, quando os efeitos sociais são acirrados, podem ocasionar o 

conflito. 

Atualmente, organismos internacionais como a ONU e, mais especificamente a 

UNESCO, entendem que a água realmente pode ser causa do acirramento de conflitos 

em algumas regiões. Os dados fornecidos por alguns relatórios traçam um panorama 

nada otimista: segundo dados de organismos internacionais, “nos últimos 100 anos, a 

população global triplicou, enquanto a demanda pela água aumentou seis vezes”.17 

No entanto, esses organismos têm enfatizado a importância do gerenciamento 

compartilhado das águas transfronteiriças, não como uma razão para a disputa, mas sim 

como um motivo para cooperação. A UNESCO atualmente, através da compreensão dos 

Estados da complexidade da questão da água, que abrange questões “de saúde a 

direitos humanos, de meio ambiente a economia, de pobreza a política, de cultura a 

conflitos”, entende que, apesar de ser uma questão individual de cada país ou setor, 

este não é um assunto que requer uma solução isolada e particular, uma vez que os 

cursos d’água não respeitam fronteiras ou limites artificiais de “soberania territorial”. A 

organização ainda assume que, onde há competição por água, há um risco muito grande 

de esta competição se acirrar e vir a se tornar conflito, o que reafirma o potencial 

gerador de cooperação contido no compartilhamento dessas águas, para que se crie um 

modus vivendi comum entre as partes, a fim de se evitar um conflito cada vez mais 

difícil de solucionar.18 

Levada por inúmeras experiências históricas que demonstram a capacidade que 

questões hídricas têm de promover cooperação e não disputas de poder, mas assumindo 

que algumas dessas disputas ainda permanecem e que outras tantas ameaçam surgir, a 

UNESCO, juntamente com outros 23 organismos do sistema ONU, desenvolvem um 

programa que é intitulado “From Potential Conflict to Co-operation Potential: Water for 

Peace”, que se encarrega de desenvolver uma legislação e uma concertação capaz de 

resolver a questão da distribuição da água entre países que compartilham a mesma 

bacia hidrográfica, no intuito de dirimir os conflitos, tentando aplicar a eles uma solução 
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17 From Potential Conflict to Co-operation Potential: Water for Peace – Prevention and Resolution of 
Water Related Conflicts. Publicação: UNESCO e Green Cross International. 

Disponível em: http://www.unesco.org/water/wwap/pccp/pdf/brochure_2.pdf 
18 UNESCO e World Water Assessment Programme: Water for Life, Water for People – Executive 
Summary, 2003. 
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pacífica e integrada para o gerenciamento das águas de 263 bacias em todo o mundo, 

em que praticamente metade do território e da população mundial estão. 

O mais complicado na implantação destes programas, no entanto, é o primeiro 

passo: o estabelecimento de uma relação entre os técnicos e os governos locais dos 

Estados e das regiões que compartilham a bacia, assim como outros elementos como a 

informação do público e dos formadores de opinião locais. 

O Mekong, o Mar de Aral, o Jordão, o Nilo, o Incomati, o Danúbio, o Reno, o 

Colúmbia e o Triffinio são exemplos de bacias que já foram endereçadas pelo programa, 

que se encarregou de produzir estudos e revisar os indicadores aplicáveis para prover 

meios de identificar as bacias internacionais em risco e para monitorar o nível de 

cooperação em todas as bacias internacionais do mundo. 

Através da máxima pregada pela ecopolítica de se “pensar globalmente e agir 

localmente”, a Cruz Verde Internacional, juntamente com a UNESCO, desenvolvem 

parcerias entre a sociedade civil e os governos, promovendo maior aquisição de 

informação, através dos estudos produzidos para os cidadãos, a fim de se assegurar os 

ganhos da cooperação. 
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Fonte: http://www.unep.org/vitalwater 

Hoje em dia, o programa atende a seis bacias: o Danúbio, o Jordão, o Okavango, 

o La Plata, o Volga e o Volta, que possuem grandes diferenças entre si, mas cabe 

destacar seus três principais pontos de semelhança: 

1. São a principal fonte de vida de suas regiões (ambiental, econômica e 

culturalmente); 

2. Suas populações sofrem com a falta de cooperação efetiva entre os 

Estados e os povos que se servem da bacia, e contém áreas de conflitos 

potenciais e reais como resultado; 
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3. Seu gerenciamento integrado é uma fonte potencial de grande benefício 

para toda a população na região. 
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Cada um desses projetos é gerenciado por parceiros regionais e é formatado para 

suprir as demandas da região. As experiências acumuladas por esse programa têm 

mostrado que através da formulação de uma legislação que seja compreendida e 

respeitada pelas partes envolvidas, as disputas são dirimidas e os conflitos são 

solucionados antes de sua escalada. 

O grande problema da questão da água, no entanto, concerne a problemas 

relativos à falta de informações suficientes para produzir uma divisão eqüitativa ou 

mesmo proporcional das águas. Assim, sem dados técnicos oficiais a respeito do fluxo 

anual dos rios e da capacidade de vazão da bacia hidrográfica como um todo, há uma 

complicação no desenvolvimento do trabalho proposto por esse programa, o que pode 

compor um grande impasse às suas realizações. 

A ONU assume estarmos vivendo uma séria crise hídrica19, mas entende que essa 

crise diz respeito à má governança dos cursos da água, essencialmente causada pelos 

modos com que usamos a água hoje em dia. A grande preocupação das Nações Unidas 

no presente é com a situação dos pobres que, sem muita opção, têm acesso a uma água 

de baixa qualidade, aumentando o número de pessoas que morrem devido a doenças 

relacionadas à água. 

A água deve ser compartilhada de dois modos (ver mapa): entre os setores 

usuários  – indústria, residências, comércio e governo; e entre os seus diversos usos – 

agricultura, meio ambiente, energia, cidades, etc. 

Medidas para a alocação de água entre os demais usos incluem uma estratégia 

ou legislação nacional para a alocação da água entre os setores; criação de restrições 

tarifárias e subsídios direcionados, gerenciamento da extração, aplicação e reforço dos 

objetivos que visam à melhoria da qualidade das águas, criação de regras para a 

operação de reservatórios, gerenciamento do multiuso dos reservatórios e dos seus 

sistemas. Para que uma governança mais efetiva da água seja alcançada, é necessário 

proceder com a reforma e implementação das políticas hídricas e instituições ligadas ao 

seu gerenciamento. Nesse ponto, questões como os direitos de propriedade, 
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19 Crise Hídrica: é a falta difundida e crônica contemporânea do acesso à água potável e ao saneamento de 
forma segura e a um custo razoável, à incidência elevada de doenças relacionadas à água, à destruição das 
terras alagadas e à degradação da qualidade da água nos rios e nos lagos. Enquanto aumenta o 
desequilíbrio, as comunidades enfrentam riscos cada vez maiores de doenças propagadas através da água, 
dos desastres, da poluição, da falta de alimentos e de perigos como a inundação e a seca. (Fitting the pieces 
together, UNESCO, 2003.) 
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fragmentação das instituições e a facilitação de iniciativas dos setores público e privado, 

assim como a participação da sociedade civil devem ser estudadas cautelosamente. 

 

Fonte: http://www.unep.org/vitalwater 

No entanto, o desafio é cada vez maior: para que os objetivos do abastecimento 

de água e saneamento atinjam as expectativas das Nações Unidas, é necessário suprir 

um número de 342.000 pessoas por dia até 2015. 

A questão da gestão dos recursos hídricos é muito complexa, diz respeito à 

redistribuição de um recurso natural e deve levar em conta suas características 

geográficas, físicas, econômicas, ambientais e sociais. Deste modo, a elaboração de tal 

gerenciamento pede a análise e estabelecimento de prioridades de diferentes usos e 

usuários. Ainda, como grande parte das águas são transfronteiriças, essa competição de 

prioridades gera quase sempre um conflito de interesses que, se levado às últimas 

conseqüências, pode se tornar uma guerra militar. Assim, a resolução dessa questão diz 

respeito não só à geopolítica local, mas também à negociação da paz, uma vez que a 
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escassez de água afeta desde indivíduos até o desenvolvimento econômico-financeiro de 

uma região. 

A conscientização de que somente através do esforço conjunto das nações 

envolvidas será possível resolver as questões políticas, sociais, financeiras, econômicas, 

ambientais e técnicas (tecnológicas) do problema da escassez da água é um grande 

desafio às nações para que possam preservar suas populações. 

Políticas de gerenciamento de recursos são infinitamente possíveis nos países que 

sofrem com a escassez de água, já que enquanto se tem água, pode-se economizá-la; 

mas quando não se tem, é quase impossível produzi-la. 

Para que haja acordos proveitosos nesse âmbito, os países envolvidos devem 

entender que a cooperação leva a uma vantagem mútua e que só assim poderão atingir 

um acordo equilibrado e alcançar a paz regional. 

Uma questão enfrentada por vários países é como manter o equilíbrio econômico 

sem prejudicar a qualidade e a integridade física do meio ambiente. Outra questão séria 

é o dinheiro: é necessário que haja quantias elevadas de investimento estrangeiro para 

que projetos de energia, irrigação, meio ambiente e represas sejam levados a cabo. 

Para que isso seja feito, é necessário que os países em desenvolvimento, principalmente 

os que sofrem com a escassez do recurso, se disponham a negociar com as grandes 

potências mundiais, promovendo uma pressão conjunta para que estas financiem os 

projetos. 

No intuito de se prevenir que uma guerra seja travada num futuro próximo, uma 

quotização justa desse recurso deve ser determinada, levando-se em conta as variáveis 

necessárias, como população, potencial de desenvolvimento agrícola, assim como deve-

se encorajar os Estados na prática de métodos mais eficientes de irrigação e de geração 

de energia, para que o desperdício de água seja mais contido. Práticas como a 

reciclagem (ou reutilização) das águas e filtração também são opções de baixo custo e 

fácil implantação. 

O grande desafio das nações que enfrentam esse constrangimento atualmente é 

a promoção de atividades de gestão compartilhada desses recursos, com o fito de 

resguardar a segurança hídrica e alimentar de suas populações, assim como o próprio 

desenvolvimento de cada nação, garantindo, desta forma, o acesso de todos a uma 

água de qualidade e quantidade adequadas e uma maior sustentabilidade do meio 

ambiente. 
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EUROPA / MAGREB 
MEDITERRÂNEO: UM MAR DE DESENCONTROS20 

 

Nuno Filipe Dias Gomes Ferreira 

 

 

O Mediterrâneo é um mar de desencontros, entre a margem norte e a margem 

sul, entre a União Europeia (UE) e os EUA. O facto de afectar/interessar de forma 

desigual os membros da UE resulta na impossibilidade de uma política mediterrânica, 

tanto ao nível da União, como de cada Estado-membro. O processo de Barcelona 

arrisca-se a não passar das declarações, vítima, do lado da UE, da prioridade dada à 

Europa Central e Oriental e, do lado da margem sul, da persistência de 

obstáculos/dificuldades à integração de Estados fechados e em cujas relações 

predominam aspectos de defesa e segurança.  

Entretanto, os EUA lançaram recentemente uma ofensiva na zona do 

Mediterrâneo, justamente naquela região que, em termos relativos, consideravam 

outrora de menor importância: o Magrebe. 

 

 

1. A IMANÊNCIA DO CONFLITO NO MARE NOSTRUM  

 

"Circumstances have caused the Mediterranean Sea to play a greater part in the 
history of the world, both in a commercial and a military point of view, than any other 

sheet of water of the same size. Nation after nation has striven to control it, and the 
strife still goes on". Mustin(1998), ao citar Alfred T. Mahan.  

 
“When talking about security risks in the Mediterranean one notices that a major 

handicap is the lack of any common definition of 'security'”. Biad(1997) 
 

 “L'Europe et les États-Unis peuvent être amis et alliés et ne pas avoir ... les 
mêmes intérêts politiques, économiques et culturels; c'est particulièrement vrai en 

Méditerrannée et dans le monde arabe”. Balta(1997) 
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20 No artigo, manteve-se a ortografia vigente em Portugal. 
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O Mediterrâneo é um imenso tabuleiro de xadrez. No seu quadriculado, reordenado 

em quatro sub-conjuntos - Magrebe, Médio Oriente, Grécia/Turquia e Bálcãs - 

desenrolam-se muitas batalhas. A entrada das companhias petrolíferas ocidentais na bacia 

do Cáspio empurram os seus limites para os mares Negro e Cáspio e acrescentam dois mil 

quilómetros de tensão aos quatro mil existentes. Raro é o Estado não envolvido em 

qualquer disputa. Desde sempre mar de impérios - Romano, Árabe, Otomano, Britânico, 

Francês, Americano -, é palco de confrontos próprios e alheios. A guerra na Chechénia, 

dentro dos novos dois mil quilómetros, e o bombardeamento da Sérvia são os exemplos 

mais recentes; a guerra do Golfo, o de maior projecção internacional; o conflito israelo-

árabe, um dos mais marcantes. Em fundo está a energia - e a diversidade cultural, 

económica, política, religiosa. E já se perfila outra causa de conflitos: a água. O fim do 

conflito Este-Oeste reorganizou o espaço mediterrânico. O antagonismo EUA-URSS deixou 

de estruturar relações e alinhamentos. Os EUA ficaram como líderes regionais absolutos. 

Os conflitos (próprios) antigos regressaram. O fim da Guerra Fria não reduziu os 

orçamentos militares dos Países Terceiros Mediterrânicos (PTM). Ganharam relevo os 

aspectos ligados à economia tal como, em contrapartida, o interesse ocidental pela 

margem sul mediterrânica como fonte de instabilidade e ameaça. Para ilustrar a 

instabilidade endémica, inter e intra-estatal, mencionem-se alguns Estados/regiões/locais 

que são palco/fonte recorrente de conflitos e tensões: Bálcãs;Turquia; Irão; Iraque; Síria; 

Israel; Egipto; Líbia; Argélia; Saara Ocidental; Ceuta e Melilla; Gibraltar. Estes conflitos 

podem classificar-se em herdados do passado - israelo-árabe; ex-Jugoslávia; étnico-

religiosos - e típicos da segunda metade do século XX - hidrocarbonetos; territoriais; 

descolonização; minorias; instrumentalização do Islão; direitos do Homem; disparidade 

Norte-Sul; demografia; desemprego; migrações; desertificação; água; liderança regional; 

esgotamento de modelos de representação política; ausência de estruturas de cooperação 

e segurança; rivalidade UE-EUA. Pelo impacto que sofre destes conflitos, o Mediterrâneo 

volta a ser o mare nostrum, o centro do mundo que foi para quem vivia no império 

romano. É esta conflituosidade que permite a sua leitura integrada. Mais do que o diálogo 

de culturas, é a segurança que estrutura relações mediterrânicas. E eis a questão: como 

tratar os conflitos no Mediterrâneo? Pergunta velha de séculos, UE e EUA divergem na 

resposta. E os Europeus não são os que mais pesam. 

 

1.1. Visão Vertical versus Visão Horizontal - o Ocidente Dividido 
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A divergência radica na diferença de perspectiva sobre o Mediterrâneo. Para os 

Europeus a visão é vertical: olham para baixo e vêem os vizinhos PTM; para os norte-

americanos é horizontal: olham para a rota de acesso ao petróleo, de Marrocos ao Golfo, 

com prolongamento até a Ásia Central - a região MENA (Middle East and North Africa) 

passa a CAMENA (Central Ásia, Middle East and North África). Estas diferenças repetem-

se na definição do conceito segurança. Para os EUA, é hard, politico-estratégico; para a 

UE é soft, socioeconômico. Os primeiros privilegiam o processo israelo-árabe e o Golfo, 

os segundos preocupam-se com o Magrebe. Para os EUA, o argumento militar é o eleito 

para defender Israel e o acesso ao petróleo; para a UE, a ameaça principal vem da 

imigração. A divisão ocidental é exemplificada pelas exclusões mútuas: os Europeus não 

deixaram os EUA participar na conferência de Barcelona; os EUA têm o monopólio da 

intermediação no processo de paz israelo-árabe. 

Ambas as abordagens são insuficientes, porque parcelares, em termos de 

geografia e instrumentos, e marginalizadoras dos interesses dos PTM. A concepção da 

segurança centrada no aspecto militar ignora problemas de natureza diferente - mas 

que condicionam a estabilidade dos Estados da margem sul - como desemprego, 

subdesenvolvimento, demografia, desequilíbrios sociais, ambiente e dívida. Por sua vez, 

a preocupação com o desnível de desenvolvimento entre a margem norte e a sul do 

Mediterrâneo é recente, interessada, e limitada à UE. Antes estes problemas eram vistos 

como alheios à Europa. Em todo o caso, a abordagem económica sofre da mesma 

redução analítica, uma vez que os problemas dos PTM não se resolvem apenas com 

dinheiro - raciocínios baseados em planos Marshall fazem tábua rasa da dimensão das 

receitas petrolíferas de, por exemplo, Argélia ou Líbia. Instalar um regime de segurança 

ocidental no Mediterrâneo parece, pois, depender de um entendimento prévio entre UE e 

EUA quanto à política e estratégia para o Mediterrâneo. Acontece que o interessado é a 

UE. OS EUA não precisam do acordo para expressar ou definir políticas. Não é que o 

acordo elevasse a posição negocial da UE, mas a sua inexistência é o reconhecimento da 

secundarização desta e do predomínio dos interesses americanos. Tem sido assim desde 

o fim da II Guerra Mundial. Recorde-se que a Doutrina Truman nasceu destinada ao 

Mediterrâneo, em particular para conter a ameaça soviética sobre a Grécia, em 1946-47, 

e viria a estar na raiz do Plano Marshall, da NATO e da própria CEE. Não parece, 

contudo, que os EUA queiram ceder poder aos Europeus. Os ataques recentes à Sérvia, 

como os de ontem ao Iraque, Irão, Líbia, Sudão ou Síria, muitas das vezes isolados ou 
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apenas com o apoio do Reino Unido - tanto da conservadora Thatcher como do 

trabalhista Blair -, bem como as mediações (Israel/Egipto, Israel/OLP, Grécia/Turquia, 

Marrocos/Polisário, Jugoslávia/Albânia/Kosovo) mostram quem manda no Mediterrâneo. 

A Europa pode seguir - e pagar. Em artigo no El País, de 16ABR99, Sami Nair 

interrogava: «Não é espantoso que em cada conflito, tanto no Mediterrâneo como na 

Europa, a responsabilidade pelos aspectos económico, civil ou humano recaia na Europa, 

enquanto os EUA conservam a direcção das dimensões militar e estratégica?» Sem 

considerar, porém, as necessidades dos PTM, este entendimento - se acaso se 

verificasse - pouco garantirá. Vale dizer que haverá segurança colectiva quando houver 

convergência de interesses. Até lá, a própria definição da agenda de discussões pode 

indiciar a orientação destas. Colocar o islamismo, o terrorismo, a proliferação de armas 

de destruição massiva - parte importante das quais fornecida pelo Ocidente - ou um 

regime de redução e controlo de armas como eixo central de tal convergência é redutor. 

Os Árabes, da sua parte, gostariam que a discussão incluísse demografia, preço do 

petróleo, água, dívida, radicalismo (nacionalista e religioso), terrorismo e armas de 

destruição massiva - alusão directa a Israel - e que a segurança não fosse reduzida à 

dimensão militar, mas também considerasse as dimensões política e económica. 

A convergência de interesses depende, porém, da evolução do conflito israelo-

árabe. Certo é que não está no horizonte a convergência entre Europeus e Americanos e 

entre estes dois e os Árabes - e estes tinham de se pôr de acordo entre si. Certo 

também o facto de que foi a partir de avanços no processo de paz israelo-árabe - Madrid 

1991 - que se avançou para iniciativas de carácter económico: as cimeiras MENA, 

inauguradas em Outubro de 1994, em Casablanca, por iniciativa dos EUA, e a 

Conferência Euromediterrânica de Barcelona, promovida pela UE em Novembro de 1995. 

 

 

2. UNIÃO EUROPEIA - A IMPOSSÍVEL POLÍTICA MEDITERRÃNICA? 

 

“Europe's Mediterranean policy has for a long time - let us be honest - rather 
unambitious...” Deus Pinheiro(1995) 

 
“Pourquoi y aurai-t-il une politique méditerranéenne commune lorsque les divers 

composants de l'Europe ont des intérêts différents et portent une attention différente 
àces regions?” Cheysson(1993) 

 
“In fact, despite all efforts, the Europe-Mediterranean partnership currently 

seems a mere declaration of intents and a largely symbolic initiative”. 

 
 
 

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

 
 

 
 32



O Debatedouro -  ISSN 1678 6637 - Edição Especial – Focos de Tensão – Vol. II, Ano II, agosto de 2003 

 Jean(1997) 
 

“Je crois que les Européens sont terrorisés par la perspective d'une invasion 
arabe. Ils ont raison car tous nous, jeunes et moins jeunes, riches et pauvres, nous 

rêvons d'émigrer en Europe”. Mernissi(1996) 
 

“Le commerce - important surtout depuis 1973 -, avec l'Europe, n'a pas été 
source de croissance comme le voudrait l'approche classique et surtout source de 

changement structurel et institutionne”l. Sid Ahmed(1996) 
 

“Qu'avons-nous à proposer aux PSEM? Rien d'autre qu'être notre périphérie 
préférée... il vaut mieux être la périphérie économique d'un ensemble qui fonctionne et 
qui vous tire vers le haut que le centre d'une absence de dynamique”. Régnault(1993) 

 

Pode afirmar-se que a UE não tem uma política mediterrânica. A primeira razão é 

óbvia: desde o Tratado de Roma (1957) que Europa comunitária, PTM e Mediterrâneo 

evoluíram. A CEE cresceu em geografia e conteúdo. A Alemanha reunificou-se. A Argélia, 

fundadora da CEE como colónia francesa, tornou-se independente. Os Bálcãs 

implodiram. A URSS desapareceu. A Rússia dividiu-se. O Ocidente aproximou-se do 

petróleo da bacia do Cáspio. Os EUA ficaram sozinhos como potência na zona. Guerras 

acabaram com o mito da unidade árabe. O Egipto fez a paz com Israel. O chefe da OLP 

apertou a mão a um primeiro-ministro israelita. A Palestina é mais do que um projecto. 

A Síria tutela o Líbano. Estados árabes aliaram-se aos ocidentais para guerrear o Iraque 

e bloquear a Líbia. Surgiram actores políticos a coberto do Islão. Aconteceram os 

choques petrolíferos. 

Governos árabes liberalizaram e privatizaram sob as pressões e os padrões do 

Ocidente e o FMI. Outra razão é a que decorre da variedade de Estados europeus e PTM. 

Por exemplo, os objectivos da França no Magrebe não são os mesmos na Turquia e no 

Marraquexe - e dentro deste a orientação para o Egipto não é a mesma para o Líbano ou 

Israel; e no Magrebe não coincidem com os da Suécia. E se cada membro da UE não 

pode ter uma política mediterrânica, menos ainda uma união de Estados com 

sensibilidades diferentes. As relações da Europa comunitária com os PTM basearam-se 

nos laços históricos criados pela colonização ou dominação política. O Tratado de Roma 

autorizou a França - único fundador da CEE a ter laços bilaterais com PTM - a manter 

um regime de trocas preferenciais com Marrocos e Tunísia, recém-chegados à 

independência (1956). Os acordos iniciais foram de âmbito reduzido, basicamente 

comercial, a saber: Grécia(1961) e Turquia (1963) - ambos com o objectivo da adesão a 

médio prazo -, Israel (1964), Líbano (1965), Marrocos e Tunísia (1969), Jugoslávia, 

Malta e Espanha (1970) e Chipre, Portugal e Egipto (1972), este com o objectivo de 
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criar uma zona de comércio livre (ZCL) em cinco anos. Estes acordos estabelecem o 

acesso livre dos produtos industriais ao mercado comunitário - isenção de direitos 

alfandegários e restrições quantitativas -, excepção aos concorrentes dos Europeus, 

como têxteis; nos agrícolas, o regime de acesso preferencial, assente em reduções de 

direitos alfandegários entre 20% e 80%, é condicionado pela política agrícola comum 

(PAC). A Cimeira de Paris (1972) adapta as relações com os PTM ao primeiro 

alargamento (Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, este com relações fortes no Este 

mediterrânico). Nasce a política global mediterrânica (PGM). A cooperação alarga-se à 

assistência técnica e financeira e inclui o diálogo político-cultural. Em 1973, há o choque 

petrolífero e a guerra israelo-árabe. A CEE e a Liga Árabe tentam pôr de pé o Diálogo 

Euro-Árabe. Em 1976, estabelecem-se novos acordos de cooperação com Malta e os 

Estados do Magrebe (Argélia, Marrocos e Tunísia) e um de comércio livre com Israel; em 

1977, são feitos acordos com Chipre, Turquia e os Estados do Marraquexe (Egipto, 

Jordânia, Líbano e Síria); e em 1980, com a Jugoslávia. Por ter solicitado a adesão à 

CEE em 1975, a Grécia, tal como Espanha e Portugal em 1977, não tem um acordo no 

âmbito da PGM. Albânia e Líbia continuam a rejeitar as sugestões negociais europeias. A 

partir de 1978, são criados protocolos financeiros, substituídos pelo programa MEDA em 

1995, para apoiar a diversificação e modernização das economias dos PTM. Do 

alargamento ao sul europeu (Grécia, 1981; Portugal e Espanha, 1986) resultou nova 

adaptação. Admitiu-se a erosão das preferências e o desvio de comércio. Supôs-se que 

Espanha concorreria com Marrocos nos produtos agrícolas, e Portugal com Egipto e 

Tunísia nos têxteis. A renovação dos acordos manteve os fluxos de exportação dos PTM 

e aumentou as verbas dos protocolos. Com Turquia, Chipre e Malta estabeleceram-se 

acordos de associação orientados para o estabelecimento de uma união aduaneira. Em 

1989 foi instituído o comércio livre industrial com Israel. O programa ECIP, criado em 

1988 e destinado a fomentar os investimentos na América Latina, Ásia e Mediterrâneo, 

insere-se na mudança de orientação. Os acontecimentos do final da década de 80 

exigiram outro quadro de referência. Neste sentido, Gorbachov é o pai da actual 

orientação mediterrânica da UE. Com a Perestroika, muito mudou. Na Europa aconteceu 

a reunificação alemã e a evolução dos PECO para Ocidente, que pôs alguns na NATO - o 

que fez com que a Alemanha deixasse de ser a sua fronteira europeia oriental, 

importante dado geoestratégico - e/ou às portas da UE. Nos PTM, a mudança eslava 

deixou órfãos Estados como Iraque, Líbia e Síria. A política mediterrânica renovada é 

aprovada em Dezembro de 1990. Mantém as regras comerciais, aumenta os fundos dos 
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protocolos financeiros, inclui a novidade do apoio ao ajustamento estrutural e cria um 

instrumento financeiro horizontal para apoiar a integração regional e a protecção do 

ambiente - nascem os programas Med. Este quadro difere dos anteriores ao enfatizar a 

necessidade de reformas económicas, investimento e criação de emprego, abertura ao 

exterior, controlo do crescimento demográfico e democratização. Uma das principais 

manifestações da nova (des)ordem internacional é a invasão do Kuweit pelo Iraque em 

2AGO90. Como compensação pela participação árabe na coligação que combateu o 

Iraque, os EUA patrocinam negociações entre Israelitas e Árabes que levam à 

Conferência de Madrid, em Outubro de 1991. É o tempo de todas as ilusões/esperanças. 

Os Americanos avançam com as cimeiras MENA, a primeira das quais se realiza em 

Casablanca (Marrocos), em Outubro de 1994. Entretanto, no Magrebe, conflitos sociais 

na Argélia, decorrentes da queda do preço do petróleo em 1986, culminam em 

confrontos armados, após o Exército ter interrompido em Janeiro de 1991 o processo 

eleitoral que consagraria os islamistas da FIS. Foi o elemento que faltava para a UE, até 

então orientada para os PECO, agir em relação à sua fronteira sul. Os Europeus propõem 

em 1992 uma maior integração económica com o Magrebe e em 1993 com o 

Marraquexe; e promovem a Conferência de Barcelona que reúne, em 27-28NOV95, os 

Quinze com Argélia, Autoridade Palestina, Chipre, Egipto, Israel, Jordânia, Líbano, Malta, 

Marrocos, Síria, Tunísia e Turquia. A Líbia, sujeita a um embargo decretado pela ONU, é 

excluída. Mencione-se que na segunda conferência MENA, realizada em Amã (Jordânia) 

em Outubro de 1995, estiveram os ministros das áreas económicas, ao passo que em 

Barcelona, no mês seguinte, a parceria euro-mediterrânica foi promovida pelos ministros 

dos Negócios Estrangeiros. 

 

2.1. Barcelona: Equívoco, Milagre e Decepção? 

 

Em Lisboa (Junho 1992), o Conselho Europeu declara que «as costas meridional 

e oriental do Mediterrâneo são áreas geográficas em que a União tem grandes interesses 

em termos de segurança e estabilidade social». Em Essen (Dezembro 1994), «manifesta 

preocupação com o avanço das forças extremistas e fundamentalistas em vários países 

do Norte de África». Já em Cannes (Junho 1995), confessa-se «muito preocupado com a 

situação na Argélia». 

Com este pano de fundo, a Comissão define as orientações futuras e relembra: 

«O principal objectivo da política mediterrânica da União consiste no estabelecimento da 
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paz e estabilidade na região». De Barcelona resultou uma Declaração, na qual os 27 

participantes explicam que deram uma dimensão nova às suas relações, para fazer da 

bacia mediterrânica uma zona de diálogo, trocas e cooperação que garanta a paz, a 

estabilidade e a prosperidade. Para isso decidiram o estabelecimento de uma parceria 

global, com três vertentes: política e segurança; económica e financeira; social, cultural 

e humana. Dos objectivos destacam-se o estabelecimento de uma Carta de Segurança e 

Cooperação; a criação de uma ZCL até 2010; e o combate à imigração clandestina. 

Subentende-se que a estabilidade política será conseguida via desenvolvimento, o qual 

resultará da ZCL. O novo formato da relação euro-mediterrânica - parceria; não a 

tradicional cooperação assente na preferência comercial e ajuda financeira - rompe com 

a tradição. Na essência, a margem sul abre-se às exportações europeias. O desafio é 

grande, mas Barcelona tinha de motivar outras perspectivas que não as de um balanço 

medíocre de mais de trinta anos de políticas mediterrânicas. Aferidos pelo diapasão da 

segurança - última razão destas políticas - ou do desenvolvimento, os resultados estão 

aquém do pretendido. O sul mediterrânico não é nem seguro nem desenvolvido. De 

segurança já se falou; o índice de desenvolvimento humano, desenvolvido pela ONU, 

retrata a situação. Em 174 Estados, os PTM participantes em Barcelona, mais a Líbia e 

menos a Autoridade Palestina, ainda sem números, situam-se no segundo terço do 

ranking; a excepção positiva respeita a Israel, Chipre e Malta. Marrocos situa-se mesmo 

no último terço e o Egipto está lá quase. Lógicas rendeiras e autocentradas, contexto 

regional dominado por actores externos e preocupações, próprias e alheias, de 

segurança conduziram a economias fechadas, improdutivas, com balanças comerciais 

deficitárias, endividadas - para o que contribuíram as despesas militares que 

beneficiaram os vendedores de armas como EUA, URSS/Rússia e França - insolventes, 

que (sobre)viviam de empréstimos e dádivas, e a sociedades desestruturadas, forçadas 

a recorrer à emigração para atenuar os efeitos do crescimento demográfico. Esta válvula 

de escape fechou-se quando a UE deixou de precisar de mão-de-obra imigrada e os 

Estados árabes produtores de petróleo, devido à queda dos preços, dificultaram a 

imigração e chegaram mesmo ao repatriamento forçado. Enquanto o FMI era chamado 

para enfrentar situações extremas - o que pressupôs (re)conversões ideológicas - 

assistiu-se à subida da contestação inspirada/aproveitada por militantes de inspiração 

islâmica. É a imigração, em especial clandestina, que preocupa a UE. Pressão sobre 

equipamentos colectivos, problemas de integração/exclusão social, impacto no mercado 

de trabalho, instabilidade política (importação de problemas; fomento de posições 
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racistas) são alguns reflexos na UE. A preocupação é tanto maior quanto as perspectivas 

são de agravamento da situação. A própria Comissão Europeia prevê que a disparidade 

económica entre a UE e os países do Magrebe e do Marraquexe, que é de um para dez, 

está destinada a aumentar até a proporção de um para vinte. Os problemas dos PTM 

estão identificados: forte pressão demográfica; elevada percentagem de população 

agrícola; insuficiente diversificação da produção e do comércio; integração intra-regional 

fraca; sector público pouco eficaz e excessivamente desenvolvido. A ameaça deriva do 

socioeconômico, não do militar, sem comparação com a do Pacto de Varsóvia. É aqui 

que reside a raiz de Barcelona. No facto de as crises do Golfo e da Argélia evidenciarem 

que a fonte sul mediterrânica - há muito conhecida - de ameaças, distúrbios e 

instabilidade começava a originar problemas com uma dimensão agora preocupante. 

Admitir que uma política de cooperação ambiciosa a sul constitui o complemento da 

política de abertura a leste e dá coerência geopolítica à acção externa da UE é ignorar a 

forma forçada como a iniciativa surgiu. Apesar de (ou por) o contexto em que surgiu ser 

o da abertura aos/dos países da Europa Central e Oriental (PECO), a Conferência de 

Barcelona aparece como uma vitória dos Estados europeus do Sul sobre os do Norte. 

Mas é inegável que os Estados do Norte têm feito com que o interesse pelos PECO seja 

superior ao manifestado pelos PTM. Os PECO - também um grupo heterogéneo - estão 

mais próximos geográfica, cultural e economicamente da UE; são vistos como 

oportunidades, não como ameaças; são candidatos à adesão; não têm os problemas do 

sul mediterrânico, como pressão demográfica, instabilidade interna e extremismo 

islamista. As ligações da Alemanha com a Europa Central e Oriental explicam a 

designada deriva alemã para Leste. Muita da progressão dos PECO na UE explica-se com 

as estratégias das empresas alemãs. Ter prometido mais do que poderia cumprir, 

porque:  

 

- foi convocada/preparada em reacção a acontecimentos exteriores à UE e não 

decorrentes da iniciativa desta; 

- não era prioridade para Estados determinantes na UE, como Alemanha; 

- excluiu os EUA, que têm os meios de intervenção no Mediterrâneo, e os Estados 

do Golfo, potenciais financiadores dos PTM; 

- excluiu a discussão dos conflitos regionais, tal como a da dívida, sob o pretexto 

de haver outros fóruns mais adequados, mas não impediu que a discussão ocorresse e 

perturbasse os planos iniciais; 
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- não esclareceu o campo geográfico: se a relação com a Turquia e o Magrebe 

parece clara, o mesmo não se passa com o Marraquexe; 

- por fim, a ZCL, base da novidade de Barcelona, a parceria, não colhe 

unanimidade quanto ao seu virtuosismo, além de que resulta da Ronda do Uruguai, visto 

que a liberalização multilateral do comércio conduziu à erosão das preferências no 

acesso ao mercado comunitário. 

 

A questão central - da segurança - impôs-se e secundarizou o resto. Manuel 

Marín expressou mesmo o receio de a III Conferência Euro-mediterrânica prevista para 

Estugarda, em 15-16ABR99, ser «contaminada pelas dificuldades do processo de paz no 

Médio Oriente». Manifestou-se inclusive céptico quanto às possibilidades de progresso 

no contexto actual. «O processo de Barcelona só se mantém vivo por milagre», vítima 

tanto da derrapagem do processo de paz israelo-árabe, como das próprias dificuldades. 

De resto, a questão política é incontornável: «Mesmo com mais dinheiro, se os acordos 

de Wye Plantation não avançarem, estaremos em crise». E Estugarda confirmou a II 

Conferência, realizada em Malta (15-16ABR97), que foi dominada pela deterioração da 

relação entre Israel e a Autoridade Palestina, com a reunião a acabar sem comunicado 

final porque a parte árabe exigia a condenação do governo de Netanyahu. A Carta para 

a Paz e Estabilidade no Mediterrâneo tem assim perspectivas complicadas de ser 

adoptada. Compreende-se que a UE quisesse eliminar o tema dos conflitos da ordem de 

trabalhos destas reuniões, mas também se compreende que não o tenha conseguido. 

Mais, pode-se dar por muito provável que sem coordenação com os EUA a vertente de 

segurança de Barcelona nunca existirá. E se a UE se exclui de, ou não consegue, 

interferir no conflito estruturante das relações regionais, por que haveriam os PTM de 

dar importância a este documento, a este parceiro?  

É da evolução da segurança que depende a economia. Vários estudos do FMI e 

OCDE apontam as deficiências, os erros, os traços que caracterizam, impedem ou 

dificultam a modernização dos PTM. Todos fazem depender a correcção daquele item. 

Mas a estabilidade política é apenas uma condição necessária, não suficiente, para 

melhorar a condição destas economias. 
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2.2. 2010: o Discurso Face ao Paradoxo 

 

A ZCL, a realizar até 2010, é a base de Barcelona. Como qualquer projecto 

similar, resulta da vontade política dos seus membros. Neste sentido, uma apreciação 

exclusivamente económica é limitada. Em substância, a novidade reside na abertura dos 

PTM às exportações industriais europeias, uma vez que o fluxo inverso já acontecia nas 

condições agora determinadas - há até quem considere que a proposta não passa de um 

alargamento do mercado interno industrial europeu aos PTM. Uma reforma fiscal nos 

PTM é a necessidade imediata destes, uma vez que as receitas orçamentais diminuirão 

por força do desarme alfandegário; a mediata é a do upgrading das estruturas 

empresariais e político-administrativas. Fluxos financeiros importantes da UE para os 

PTM, desde logo investimento directo (IDE), são condição sine qua non para suportar o 

choque da transição e maior integração. No entanto, os equilíbrios sócio-políticos serão 

afectados. O acordo conseguido, porém, suscita interrogações sobre a sua contribuição 

para a segurança e estabilidade. Em termos de UE, desde logo, porque corresponde ao 

máximo divisor comum dos Estados do Norte - que preferem o comércio ao apoio 

financeiro - e do Sul, que advogam o contrário. Resultado: apoio financeiro aquém das 

necessidades e agricultura excluída da ZCL.  

Segurança, sim, mas como?  

Rejeitada a lógica militar, insustentável entre vizinhos que o serão para o resto 

das suas vidas, resta a económica. Mas o que fazer - adquirido que não se pretende 

importar pessoas, cuja livre circulação foi liminarmente afastada? Enviar dinheiro? 

Importar produtos agrícolas? Se os problemas não desaparecem apenas com as ajudas 

financeiras, por volumosas que sejam, também não melhoram apenas com o comércio 

por mais livre que seja, o que não é o caso nos fluxos mediterrânicos. Com a extensão 

da Europa comunitária para sul, em particular com a entrada de Espanha em 1986, 

evidenciou-se o designado paradoxo das relações euro-mediterrânicas: aumenta a 

importância da dimensão política e de segurança, mas agrava-se a concorrência do 

produtos agrícolas sul-mediterrânicos.  

Ora, a abertura do mercado da UE a estes produtos dos PTM é considerada 

indispensável para a estabilidade destes. Isto é, não tem sentido proclamar a vontade 

de melhorar a situação sócio-económica nos PTM se, ao mesmo tempo, se impede que 

vendam o que produzem, excepção feita à energia. A agricultura perdeu a primazia nas 

exportações dos PTM para a energia e a ascendente indústria transformadora, mas 
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continua a ocupar muita mão-de-obra. Nos PTM importantes demograficamente, o 

emprego agrícola é grande: 43% em Marrocos, 40% no Egipto e 17% na Argélia. E a 

Argélia quer aumentar a produção e exportação agrícolas como parte da estratégia de 

fugir ao "só-petróleo".  

Aqui é toda uma outra discussão que se abre: a do comércio livre na agricultura 

ao nível mundial. Sem política definida, a UE voga ao sabor das relações de força e de 

protagonismos vários. Do mix de voluntarismo, hipocrisia, liberalismo e defesa de 

interesses instalados, resultam posições incongruentes. A diferença de posições intra-UE 

tornou-se gritante em meados dos anos 90, quando a Comissão propôs várias ZCL, que 

cobriam quase todo o planeta. O primeiro-ministro francês de então, Balladur, alertou o 

presidente da Comissão, Santer, de que «as novas negociações comerciais em 

preparação entre a UE e outras zonas económicas não devem pôr em causa a 

preferência comunitária, nem o equilíbrio da PAC, nem o acquis de Marraquexe» 

(Europe, 18-19ABR95), ao que Santer respondeu: «A Comissão só propõe o acordo 

quando está convencida de que é possível excluir os produtos sensíveis» 

(Europe,11MAI95). 

Sabe-se que, para usar os termos de Fischler, comissário da Agricultura 

(Europe,14FEV97), «ninguém tem as mãos limpas em matéria comercial. Não existe 

país que se declare adepto do comércio livre que não tente proteger os seus sectores 

menos competitivos», mas a confissão da gestão da abertura comercial conforme as 

conveniências reduz a credibilidade da retórica sobre desenvolvimento conjunto. Mais a 

mais, quando outro comissário (Marín, Europe, 18MAI95) considera que «o PE, o 

Conselho e a Comissão precisam de uma reconversão intelectual e política para 

compreender que as negociações comerciais com as economias emergentes exigem 

sacrifícios em certos sectores». 

Por outras palavras: a abertura europeia a terceiros é para ajudar ao 

desenvolvimento destes, em função do que se assume que dá prejuízo à UE, visto como 

um sacrifício a pôr num prato da balança (Marín)?  

Ou só se abre depois de excluir produtos sensíveis para a PAC (Santer), apesar 

de importantes para os Estados com quem se negocia uma zona de comércio livre? 

Prova desta contradição essencial e deste ziguezaguear táctico é a permanente 

contestação às pretensões dos PTM quando se negociam os acordos de associação. O 

que está em causa é saber se a abertura é compatível com uma agricultura europeia 

viável e se esta é compatível com a lógica da produtividade e competitividade, que levou 
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às vacas loucas e à produção sem preocupação com o escoamento (mercado) ou a 

qualidade (consumidor). As relações com os países terceiros, em particular as ZCL, 

apenas iluminam esta questão e, através dela, uma outra: qual a natureza da UE? Um 

espaço de circulação de mercadorias? Esta questão não é, porém, a que nos ocupa. Em 

todo o caso, está claro que a abertura da UE é uma abertura gerida de forma 

contraditória. 

 Ao livre-cambismo inerente às propostas de ZCL - e a feita aos PTM foi uma 

entre muitas - têm-se contraposto considerações nacionais e/ou corporativas, que 

limitam muita da retórica associada àquelas propostas. Esta evolução significa 

perspectivas diferentes e que as opções (quem sofre; quem ganha) reflectem as 

relações de força. Estas considerações desvalorizam a ZCL e a ideia de comércio livre 

como formas de desenvolvimento dos PTM. Em todo o caso, qual a eficácia de uma 

abordagem comercial - para mais amputada de uma componente de interesse particular 

para uma das partes - na superação das disparidades, quando a história da abertura 

comercial da Europa aos PTM não é de sucesso: nem crescimento econômico, nem 

modernização social? 

A ZCL não dá aos PTM mais mercados. Dá-lhes, isso sim, mais concorrência e 

menos receitas fiscais. O sucesso do novo figurino depende da sua capacidade de 

adaptação e esta depende da ajuda europeia. O desafio é grande - os Estados dos PTM 

são fracos, a demografia condiciona, a fragmentação é típica, a questão orçamental 

colocar-se-á de forma aguda e, devido ao peso da UE nas trocas externas, muito 

depende do crescimento europeu. Convirá evidenciar um ponto nem sempre óbvio: a 

extrema assimetria nas relações económicas. O PIB dos 12 PTM equivale a 6% dos 15 

da UE. Perante as tendências demográficas, a ausência de crescimento económico levará 

uma população cada vez mais jovem a emigrar ou protestar. 

 

2.3. Regresso a Marrocos? 

 

No futuro, e apesar de também nunca ter havido qualquer política magrebina, a UE, 

leia-se: o sul da UE, no que ao Mediterrâneo respeita, deverá voltar (continuar) a centrar-se 

no Magrebe.  

Seja porque o âmago do paradoxo euro-mediterrâneo é aqui que se manifesta; 

seja também porque os EUA não só excluíram a UE do processo de paz israelo-árabe, 

como avançaram uma proposta de parceria económica a Argélia, Marrocos e Tunísia, em 
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muito semelhante à de Barcelona, e já falam inclusive em alargá-la à segurança; seja 

ainda porque a reconstrução da Sérvia e do Kosovo ameaça diluir a consistência da 

parceria com os PTM, já de si muito desigual. É que, além do mais, a parceria euro-

mediterrânica aconteceu por arrasto. O que esteve pensado foi uma parceria euro-

magrebina. Melhor, tudo começou com uma proposta de comércio livre feita a Marrocos 

em 1992 - alternativa à adesão à CEE - avançada pela Comunidade Europeia, por 

proposta da França, em substituição do protocolo financeiro então bloqueado pelo PE 

devido à situação dos Direitos Humanos neste Estado. Mas as evoluções do processo de 

paz israelo-árabe aumentaram a geografia inicial: do Marrocos para o Mediterrâneo.  

Além dos acidentes de percurso, note-se que o interesse, a iniciativa, de Espanha 

é permanente: é Abel Matutes o comissário que apresenta a comunicação da Comissão 

de 1992; é Felipe Gonzalez que impõe a abertura aos PTM como compensação pela 

abertura aos PECO; é quando Espanha assume a Presidência da UE que se realiza a 

conferência de Barcelona - a Generalitat (governo catalão) tem um Institut Catalá de la 

Mediterrània, centro de análise e reflexão -; é Manuel Marín que gere o pós-Barcelona. 

Sem política mediterrânica nem magrebina, a evolução das relações euro-mediterrânicas 

será função dos interesses e capacidades dos Estados individualmente considerados. O 

pior cenário seria a redução do processo de Barcelona à preocupação de Espanha com o 

Norte de Marrocos. 

 

3. EUA: MAGREBE IS OPEN FOR BUSINESS... 

  
“The U. S. is more than just a junior partner to Europe in this part of the world 

(Magrebe). Our engagement and our influence on the course of events represent a 
value-added that goes well beyond what is immediately apparent in terms of trade and 
investment flows and assistance levels. With all due modesty, this is partly because we 

are America, and all that represents in terms of a sucessful and attractive political, 
economic, and cultural model. America is an indispensable partner throughout the world, 

but especially here”. Gabriel(1998) 
 

O desenrolar do processo de paz israelo-árabe, que se seguiu à guerra do Golfo, 

motivou a organização pelos EUA das conferências MENA. Com estas visavam ao fim do 

boicote árabe a Israel e a inserção deste na região, via economia. Casablanca 

(Marrocos) acolheu a I Cimeira Económica do Médio Oriente e Norte de África (30OUT-

1NOV94). A organização foi do World Economic Forum e Council on Foreign Relations. 

Participaram 1114 homens de negócios de 61 Estados. Israel chegou a admitir a adesão 

à Liga Árabe. 
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Na Declaração final desta reunião, os participantes assinalaram a transformação 

política regional possibilitada pelo avanço do processo de paz, iniciada com o acordo 

israelo-egípcio de 1979 e reforçada pela Conferência de Madrid de 1991. A atmosfera 

estava tão distendida, que os participantes proclamaram a intenção de fundar a 

Comunidade Económica do Médio Oriente e Norte de África com a liberdade de 

circulação de bens, capital e trabalho na agenda. A dimensão, qualidade e preparação da 

delegação israelita - forte presença governamental: nove dos 19 ministros de então; 

quantidade dos projectos apresentados: 150 no valor de 27mil milhões de dólares - deu 

a ideia de um Israel tão preponderante na paz, como na guerra; só que agora com 

legitimação política e sem boicote árabe. Ideia reforçada na segunda conferência, 

realizada em Amã, na Jordânia. O Irão chegou a classificar as conferências MENA como 

uma conspiração israelo-americana.O assassínio do primeiro-ministro de Israel, Rabin, 

em Novembro de 1995, por um israelita judeu, e atentados cometidos por palestinos 

conduziram à vitória eleitoral de Netanyahu em Maio de 1996.  

Mudou tudo. 

 O clima regional deteriorou-se. A III Conferência MENA - Cairo (Egipto) 12-

14NOV96 - esteve ameaçada. Dirigentes argelinos, marroquinos e tunisinos pediram o 

seu cancelamento. E a IV Conferência em Doha (Qatar), em 16NOV97, consagrou a 

divisão. A Liga Árabe boicotou. Foi o fim da utopia de fazer passar a economia antes da 

política. Em resultado do desaparecimento daquilo que motivou o seu aparecimento - o 

processo de paz -, a lógica MENA terminou.  

Com a eleição de Barak e a derrota de Netanyahu, nas eleições de Maio de 1999, 

o processo volta a ter hipóteses. Em todo o caso, a paz não resolve tudo. Há problemas 

económicos que a guerra esconde. Congelado o processo MENA, os EUA avançam para a 

parte desta região em que têm menos importância relativa: o Magrebe.  

Em Junho de 1998, durante uma visita à Tunísia e a Marrocos, Stuart Eizenstat, 

sub-secretário de Estado para a Agricultura e Assuntos Económicos, propôs uma 

parceria entre os EUA e os Estados do Magrebe, a US-North Africa Economic Partnership. 

A proposta tem quatro componentes: diálogo regular a alto nível; Magrebe visto e 

tratado como região própria; atribuição de um papel central ao sector privado na 

dinamização das economias; e reformas promotoras da liberalização comercial intra-

magrebina e captadoras de IDE. Desde então têm-se multiplicado os contactos. A 

primeira reunião de alto nível ocorreu em Washington, em 30ABR99, entre Eizenstat e 

Abdelkarim Harchaoui, ministro argelino das Finanças, Fathallah Oualalou, ministro 
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marroquino da Economia, e Mohammed El-Ghannouchi, então ministro tunisino da 

Cooperação Internacional e actual primeiro-ministro, a pretexto de um simpósio sobre o 

investimento no Norte de África. Aí foi anunciado o estabelecimento de acordos-quadro 

de comércio e investimento com Tunísia e Argélia, com as quais serão também criados 

conselhos bilaterais sobre comércio e investimento; por outro lado, o Conselho 

Americano-Marroquino sobre Comércio e Investimento será reactivado. E a Líbia pode 

participar. 

 Eizenstat colocara como restrição o cumprimento das condições necessárias ao 

levantamento do embargo a que estava sujeita - a entrega dos alegados autores do 

atentado a um avião da PanAm, que explodiu no ar em Lockerbie (Escócia), em 

Dezembro de 1988, do que resultou 270 mortos. Entregues aqueles, os EUA não 

perderam tempo e, no fim de Abril de 1999, o ex-sub-secretário de Estado Herman 

Cohen deslocou-se à Líbia para falar com Kadafi e preparar o reatamento das relações 

diplomáticas e a intensificação dos investimentos americanos na Líbia.  

As implicações de considerar a região aberta para negócios foram explicadas por 

Eizenstat: acelerar a privatização; credibilizar, reduzir e simplificar os processos legais e 

burocráticos; definir regras transparentes para o investimento; assegurar a consistência 

das regras com os regimes da OMC e protecção da propriedade intelectual; 

transparência nas compras públicas; reduzir o nível tarifário para embaratecer os inputs 

importados; aumentar e aprofundar os mercados de capitais; e abrir a economia à 

competição global. 

 Por outro lado, significa também o reconhecimento do sector privado como 

parceiro privilegiado dos governos. Em particular, a asserção de que não deve ser um 

acordo estilo hub-and-spokes implica acordos de comércio livre entre os Estados 

magrebinos. Tunísia e Marrocos já estabeleceram um entre si. Apresentada como 

complemento do processo MENA, e não como uma disputa de influência à UE - isto é, 

França - na região, a proposta segue-se, porém, ao congelamento daquele. A situação 

na Argélia explica em parte esta iniciativa. Até ao fim do verão de 1995, a regra da 

política americana era procurar um acordo entre o regime argelino e a FIS. Esta política 

foi abandonada quando se percebeu que os islamistas armados não derrubariam o 

governo de Argel. A normalização argelina, complementada com o início de um processo 

de reforma da economia decorrente de um acordo com o FMI, permite formular uma 

estratégia de integração económica regional.  
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É que se as relações políticas dos EUA têm sido melhores com Marrocos e 

Tunísia, as económicas são com a Argélia, principal fornecedora e destino dos IDE norte-

americanos na região. Com o reino de Mohamed VI, as trocas não alcançam os mil 

milhões de dólares e manifestam uma relação de três para um favorável aos EUA; na 

Tunísia existem cerca de trinta multinacionais norte-americanas, que proporcionam 

1600 postos de trabalho, e o stock de investimento directo ascende a 450 milhões de 

dólares; com a Argélia os números são outros: só no caso das importações os valores, 

rondam os dois mil milhões de dólares. Por sua vez, a proposta parece agradar a um 

conjunto de Estados que apresenta sintomas de saturação nas relações com a ex-

potência colonial, a França.  

Já no final de 1998, os EUA manifestaram interesse em alargar a parceria à 

segurança e defesa. Por sua vez, a Câmara de Comércio Tunisino-Americana fez uma 

proposta de concentração sectorial e estatal do IDE dos EUA: energia na Argélia, 

agricultura em Marrocos e indústria e finança na Tunísia. A Administração Clinton 

contrapôs que fossem antes apresentados «50 bons projectos», a discutir durante uma 

conferência a apoiar pela US Trade Development Agency. Sobre este assunto, mencione-

se que a Tunísia promoveu em Junho de 1999 uma conferência sobre IDE, o Carthage 

Investment Forum, e prontificou-se para colaborar com Portugal na conferência que este 

disse querer realizar sobre IDE durante a sua presidência da UE.     

A Tunísia tem sido o Estado magrebino com mais dinamismo na captação de IDE. 

A embaixada em Washington promoveu a criação do Lobbying Hannibal Club USA, 

presidido pelo ex-embaixador norte-americano em Tunis, Robert Pelletreau, com trinta 

fundadores, entre os quais os ex-secretários de Estado Kissinger e Haig. 

 

3.1. Argélia: o "Joker" Magrebino 

 

A aposta dos EUA no regime argelino é recente. Até há pouco consideravam a 

Argélia um problema europeu, francês em particular, criticavam Argel pela sua política 

de repressão dos fundamentalistas, defendiam que a solução do conflito passaria por 

negociações com a FIS e chegaram a preparar a convivência com um regime 

fundamentalista. Quando os fundamentalistas armados perderam, a aproximação ao 

governo argelino foi rápida. No verão de 1998, o Congresso dos EUA autoriza a venda 

de aviões à Argélia, o primeiro negócio do género desde Janeiro de 1992. E em 6OUT98 
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acontece algo inédito: um exercício naval entre a Argélia e a VI Esquadra dos EUA 

sediada no Mediterrâneo - Kadafi pergunta se a Argélia já faz parte dos EUA.  

Por fim, os EUA preparam-se para actuar no instável ambiente argelino. Esta 

evolução resulta em aparente contradição: o Departamento de Estado evidencia o perigo 

dos contactos com a Argélia; Neumann, ex-embaixador na Argélia e secretário-adjunto 

de Estado para o Médio Oriente, admite alguns negócios, mas com prudência, devido à 

insegurança; Eizenstat avança com a parceria económica; e o novo embaixador, 

Cameron Hume, declara no Congresso que um dos seus principais objectivos é o de 

aumentar o volume de trocas entre os dois Estados. 

Em 1997, a Argélia exportou 1,95 mil milhões de dólares para os EUA e importou 

695 milhões. Estes fluxos corresponderam à troca de petróleo por equipamentos 

petrolíferos. As empresas norte-americanas presentes na Argélia são quase todas 

ligadas ao petróleo e ao gás: Anadarko, Mobil, Louisiana Land & Exploration e BP 

Amoco; Pfizer (farmácia) é excepção. Desta nova prioridade norte-americana, conclui-se 

que: 

 

- os EUA parece quererem estender ao Magrebe a afirmação dos seus interesses 

de forma mais vincada; 

- a UE não parece estar com a rapidez de pensamento e acção dos EUA; 

- Argel parece menos relutante em dialogar com EUA do que com UE; Argel é 

fundamental na evolução do Magrebe - o petróleo pode fazer a diferença, mas a disputa 

com Rabat pela supremacia regional prejudica harmonizações; 

- os Estados do Magrebe estão submetidos a pressões externas para avançarem 

na integração económica, desde logo comercial: à decorrente dos acordos de associação 

estabelecidos pela UE com Marrocos e Tunísia, junta-se a da proposta de parceria dos 

EUA. 
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ÁFRICA SUB-SAHARIANA 
PODE O BURUNDI REENCONTRAR A PAZ? 

 

Ana Cristina Araújo Alves 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a independência, em 1962, quando o Urundi se separa de Ruanda-Urundi 

e torna-se Burundi, sob a monarquia do Rei Mwambutsa IV, o país tem sofrido com a 

tensão entre a minoria dominante tutsi e a maioria hutu. No ano em que presenciamos a 

pacífica transição para o segundo termo do governo de transição, que se espera culmine 

em eleições democráticas, agraciando finalmente o povo burundinês com a coroa da 

paz, relembramos os 10 anos da primeira eleição presidencial democrática no Burundi 

(junho de 1993)21. Quando o país parecia estar entrando em uma década de 

estabilidade política, ocorre a prematura morte do recém-eleito presidente, em outubro 

do mesmo ano. Esses desdobramentos resultaram em um dantesco ciclo de violência, 

cujos efeitos nefastos tentam ser corrigidos e apagados ainda hoje, por meio de 

negociações entre o governo e os rebeldes. O assassinato de Ndadaye, considerado 

como o ponto mais crítico da profunda crise do país abalou a opinião pública mundial, 

pode ser considerado como resultado da disseminação de uma ideologia de segregação 

étnica, cultivada desde o período colonial22.  

No começo de 1994, o parlamento elegeu outro hutu, Cyprien Ntaryamira, como 

presidente. Contudo, ele foi morto em um desastre de avião em abril, no incidente que 

matou também o presidente da vizinha Ruanda. Após negociações, o hutu Sylvestre 

Ntibantunganya foi indicado para a presidência, em outubro de 1994. No entanto, dentro 
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21 Nesse ano venceu nas urnas Melchior Ndadaye, primeiro chefe de Estado hutu.  O povo elege um 
parlamento dominado pelo partido Frodebu (do francês “Front pour la démocratie au Burundi”, ou em 
português, Frente para a Democracia no Burundi), principal partido hutu. 
22 A esse respeito, ver BRAECKMAN, Colette.  Terreur Des Milices, Exactions De L'armée – Hantise du 
génocide au Burundi, in Le Monde Diplomatique, Mars 1996. 

 
 
 

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

 
 

http://www.monde-diplomatique.fr/1996/03/


O Debatedouro -  ISSN 1678 6637 - Edição Especial – Focos de Tensão – Vol. II, Ano II, agosto de 2003 

de alguns meses, o principal partido tutsi, a Uprona23, retirou-se do governo e do 

parlamento, dando início a uma nova onda de violência. Em julho de 1996, o tutsi Pierre 

Buyoya tomou o poder com um golpe. Apesar de ele haver cooptado o Frodebu no novo 

governo, sucessivas rodadas de negociações entre os partidos políticos do Burundi 

falharam em alcançar um consenso sobre questões cruciais24. Dentre os pontos 

arrolados, constavam o papel do exército burundinês e o desmantelamento dos “campos 

de reagrupamento”, que reuniam mais de 800.000 civis hutus – 12% da população.  

Em 30 de abril deste ano, Pierre Buyoya passou a sucessão do cargo de chefe de 

Estado do governo de transição de três anos ao hutu Domitien Ndayizeye, conforme 

estabelecido em outubro de 2001, nas negociações realizadas sob os auspícios de  

Nelson Mandela. Esse processo levou à instalação de um governo de transição, no qual 

líderes hutus e tutsi devem compartilhar o poder. Ndayizeye foi vice-presidente durante 

os 18 meses de governo de Pierre Buyoya. O principal desafio de Ndayizeye foi manter 

boas relações com o exército do governo tutsi, enquanto buscava ao mesmo tempo 

persuadir os rebeldes hutus a deixar de lutar. Vale salientar que os três presidentes 

hutus anteriores foram todos derrubados pelo exército. Agora, o vice-presidente de 

Ndayizeye é Alphonse Marie Kadage. Não obstante o acordo de cessar fogo assinado em 

dezembro de 2002, as hostilidades entre as partes continuam. Poderia o Burundi 

reencontrar a paz? 

 

AS MULTIFACES DO CONFLITO 

 

Na África, como em outros rincões do mundo, os conflitos são parte da dinâmica 

da sociedade. Existe uma perene competição entre indivíduos, famílias, clãs, grupos 

étnicos e/ou nações para controlar escassos recursos naturais, políticos e/ou 

econômicos. Os constantes conflitos da história africana devem ser vistos contra o pano 

de fundo de seu contexto histórico específico. A natureza e a intensidade do conflito 

variam como função de fatores sociais internos (tais como etnicidade, classe e religião) 

e mudanças no meio ambiente (sub-regional, regional e/ou internacional), com vários 
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23 Do francês, “Unité pour le progrès national”, ou em português, União Tutsi para o Progresso Nacional.  
24 Essas negociações foram mediadas em um primeiro momento pelo então presidente tanzaniano Julius 
Nyerere e por Nelson Mandela. 
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graus e níveis de influência na situação interna. Constituem-se, portanto, resultado de 

uma relação complexa e dialética entre as esferas interna e externa.  

O conflito no Burundi apresenta várias dimensões que estão interligadas. Em primeiro 

lugar, existe o aspecto político, com caráter preponderantemente étnico. Os políticos buscam 

solidariedade étnica para alcançar o poder e permanecer no mesmo. Documentos de 

identidade que trazem a inscrição da etnia, assim como a política de recrutamento em bases 

étnicas de alguns partidos, apenas contribuem para a cristalização da tensão 

intercomunitária.  

Em segundo lugar, observa-se uma dimensão institucional. Desde a independência, 

nenhum regime político obteve sucesso em manter uma paz sustentável entre as 

comunidades no país. Todas as constituições foram violadas pelos regimes autoritários, com 

uma notória concentração de poder nas mãos do executivo.  

O conflito no Burundi apresenta também uma dimensão econômica. Após a 

independência, as diferenças que eram inicialmente vistas como étnico-políticas foram 

transformadas e passaram a apresentar aspectos econômicos como pano de fundo. Isso diz 

respeito principalmente às posições e postos dos representantes de diferentes comunidades 

nas estruturas política e administrativa. É mister lembrar que, depois do exército, o governo 

é o principal empregador do país.  

Em quarto lugar, o conflito tem uma faceta sub-regional. “A Revolução de Ruanda”, 

em 1959, que foi apoiada pela administração colonial e pela Igreja Católica, compeliu um 

grande número de membros da comunidade Tutsi a se exilar após a abolição da monarquia e 

do estabelecimento de uma república. Isso teve um grande impacto na sub-região. Alguns 

líderes da comunidade Hutu foram atraídos pelo modelo de Ruanda, que lhes daria uma fácil 

oportunidade de tomar o poder após haver massacrado os tutsis. Por sua vez, os políticos 

tutsis, percebendo as condições em que os “irmãos de sangue” ruandeses estavam vivendo 

nos campos de refugiados, passaram a temer por sua sobrevivência política e/ou física, e 

desenvolveram instintos de segurança baseados em uma política de exclusão da elite hutu.  

Enquanto continuar a luta no Burundi, Ruanda e por extensão muitos dos países da 

África Central permanecerão instáveis. Burundi e Ruanda têm histórias similares, e tensões 

étnicas em um país inevitavelmente afetam o outro. Vale lembrar que os conflitos nesses 

países levaram à “Primeira Guerra Mundial Africana”, na República Democrática do Congo, 

arrastando os exércitos de Angola, Chade, Namíbia, Uganda e Zimbábue, assim como os de 

 
 
 

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

 
 

 
 49



O Debatedouro -  ISSN 1678 6637 - Edição Especial – Focos de Tensão – Vol. II, Ano II, agosto de 2003 

Ruanda e Burundi25. Se hutus e tutsis no Burundi pudessem encontrar um modelo de 

compartilhar o poder político e militar, o mesmo modelo poderia ser adotado por Ruanda. 

Finalmente, existe, no coração do conflito do Burundi, um fator psicológico criado por 

meio de manipulação, medo, paixão, emoção e mecanismos de defesa. Isso tem gerado 

imagens negativas de cada uma das partes do conflito, levando à diabolização do “outro” e a 

medos mútuos. Cada comunidade está convencida de que monopoliza o sofrimento e se vê 

freqüentemente ameaçada pelo outro grupo, tanto em termos de sobrevivência física como 

de desenvolvimento político. 

 

 

HAMITAS: O MITO DE SUPERIORIDADE – ORIGENS DO RACHA 

 

A historiografia colonial e missionária classifica as comunidades no Burundi em 

“raças”, “tribos” ou “castas”, cuidadosamente distinguidas de uma maneira hierárquica 

entre  Hamitas, Bantus e Pigmeus26. Segundo essa perspectiva, a comunidade Tutsi27 foi 

colocada no topo da pirâmide social. Vindo da Etiópia ou do Egito, eles construíram o 

reino do Burundi, após suprimirem a comunidade Hutu que havia chegado à região 

durante as imigrações Bantu. Já a comunidade Twa28 foi compelida a fugir para as 

florestas. Tal relato foi incansavelmente repetido. A fim de reforçar as diferenças entre 

as comunidades Hutu, Tutsi e Twa, os colonizadores e missionários propalavam suas 

diferenças físicas e psicológicas. Os Tutsis eram descritos como uma raça de gigantes, 

de aparência aristocrática, e os Hutus como homens de baixa estatura e nariz largo. Os 

Twas, por sua vez, eram “grotescas pequenas criaturas”, vistas como uma antiga raça 

destinada ao oblívio. Aos Tutsis foram atribuídas qualidades de inteligência e liderança, 

além de tendências “perniciosas”, como propensão à guerra, dominação e impiedade. Os 

Hutus foram descritos como tímidos, felizes e preguiçosos.  

A ideologia missionária e colonialista mencionava ainda outra desigualdade que 

ligava a minoria de “lordes Tutsis” à massa de “servos Hutus” dentro de um sistema 

feudal ainda existente na África. “Socialmente e economicamente, os Tutsis dominavam 
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25 A esse respeito, ver LEYMARIE, Philippe, LE CONGO DE KABILA EN KABILA - Vers la fin de la 
première « guerre africaine ». In: Le Monde Diplomatique, 6 février 2001. 
26 J.H. SPEKE, A. La découverte des sources du Nil, Paris, 1865 apud GAHAMA, Joseph. Conflict 
Prevention, Management and Resolution in Burundi, 2002.  
27 A saber, pastores Hamitas. 
28 Que eram os verdadeiros indígenas. 
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os Hutus”29, em referência à literatura na qual os primeiros aparecem como criadores de 

gado que dominavam os últimos, agricultores. No entanto, como salienta Gahama30, não 

pode ser afirmado categoricamente que existisse uma grande diferença econômica entre 

as duas comunidades.  

Contudo, muitos autores descartam essa hipótese de uma invasão armada tutsi, 

preferindo aquela de uma infiltração pacífica e gradual31. Possibilidade essa mais 

congruente com a hipótese de que as comunidades que compõem o Burundi32 

conviveram harmoniosamente por um longo período, compartilhando a mesma língua, a 

mesma cultura, prestando culto ao mesmo Imana – Deus –, servindo desde o século 

XVII ao mesmo mwani (rei) e mantendo entre si íntimas relações com fortes laços de 

solidariedade, assistência mútua e vínculos matrimoniais33. Não obstante, a teoria 

hamítica, corrente de pensamento predominante, veio a se mostrar assaz perigosa, haja 

vista a década de 199034. 

Os primeiros sinais da diferenciação entre comunidades no Burundi apareceram 

durante o estabelecimento de uma política belga de administração indireta nos anos 

1930. Essa administração destinava-se a manter as instituições e autoridades locais em 

uma forma “original” de governo – ou seja, condizente com a teoria hamítica. Em 

termos práticos, uma vasta reforma administrativa foi efetuada pela Bélgica entre os 

anos de 1926 e 1933, conforme a qual as autoridades hutus foram deliberadamente 

afastadas dos postos governamentais. A conseqüência imediata dessa política foi um 

racha entre as comunidades. A nova elite cresceu e nutriu a idéia do mito hamítico. A 

partir dos anos de 1930, a potência colonial belga requis que nas carteiras nacionais de 

identidade constasse o “grupo étnico”. Inclusive foi a época em que as comunidades 

passaram a ser distinguidas por considerações raciais. Com o surgimento do movimento 

nacionalista, por volta dos anos de 1960, muda a estratégia da potência colonial. A 

comunidade Tutsi não era mais um reservatório de onde a Bélgica extraía “bons 

auxiliares administrativos”, mas passou a ser considerada como “horda de invasores que 

colonizaram a comunidade Hutu”.  
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29 R.W.LOUIS, Ruanda-Urundi, 1884/1919, Oxford, 1963 apud GAHAMA.  
30 GAHAMA,  pag. 5.  
31 H.MEYER, Die Barundi, Leipzig, 1916 e E.SIMONS, « Coutumes et institutions des Barundi », Bulletin 
de juridictions et du droit coutumier congolais, 1944, n° 8/11 apud GAHAMA. 
32 Ou seja, Hutus, Tutsis e Twas. 
33 GAHAMA.  
34 Referimo-nos aqui especialmente ao genocídio de 1993, no Burundi, e de 1994, em Ruanda.  
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Apesar da manipulação colonial que contribuiu fortemente para a cristalização 

étnica no Burundi, o primeiro incidente de violência entre as comunidades nesse país se 

deu durante os anos que se seguiram à independência. Em 1962, líderes hutus foram 

assassinados, e casas pertencentes a Tutsis em Kamenge, norte de Bujumbura, a 

capital, foram queimadas. Houve também incidentes em Ndora e Kabarore35, onde o 

governo declarou estado de emergência em 1964, e onde em 1965 oficiais Hutus no 

exército tentaram um golpe de Estado contra a monarquia. Conseqüentemente, um 

grande número de líderes hutus foi levado a julgamento e executados, o que foi seguido 

pelo massacre de inocentes tutsis na província de Muramvya. O ano de 1965 foi um 

marco na triste história de violência do país.  

Desses eventos sangrentos, lições foram tiradas. Primeiramente, alguns líderes 

Hutus foram atraídos pelo modelo seguido em Ruanda, e se determinaram a ganhar o 

poder em uma base étnica. Em segundo lugar, alguns políticos Tutsis, em um reflexo 

natural por segurança, se determinaram a controlar gradualmente o exército e a excluir 

os Hutus de uma maneira sutil dos principais órgãos do país, assim como do partido 

único na época, a Uprona. Uma atmosfera de desconfiança e de ódio foi estabelecida 

entre hutus e tutsis. A violência intercomunitária alcançou um de seus pontos mais altos 

nos final de abril de 1972, em um contexto de rebuliço sócio-político, também 

influenciado pela rebelião hutu que começou na Tanzânia e estourou no sul do Burundi. 

Homens, mulheres, crianças e idosos Tutis foram massacrados. A repressão do governo 

do Burundi à elite intelectual, militar e social hutu foi tão severa quanto o massacre foi 

violento. Houve uma fuga em massa de hutus para os países vizinhos. Esse episódio 

teve conseqüências funestas, posto que ficou gravado nas mentes coletivas das duas 

comunidades, sendo o atual determinante da atitude e do comportamento das mesmas.   

 

 

ENFERMIDADES MENTAIS 

 

A crise constitucional mais séria da história do Burundi contemporâneo se deu em 

24 de outubro de 1993, quando um grupo de oficiais militares assassinou Melchior 

Ndadaye36. Por um lado, o assassinato do presidente Ndadaye foi seguido pelo genocídio 

de tutsis e de hutus de oposição em várias províncias do país. Por outro, houve uma 
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35 Localidades da parte noroeste do país. 
36 Foi o mais novo e democraticamente eleito presidente do país, em junho de 1993. 
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grande fuga de hutus, temerosos por suas vidas e pelas represálias do exército, dado o 

ato que eles haviam acabado de cometer. Além da violência física, as campanhas 

eleitorais de 1993 foram marcadas por uma troca de agressões verbais. A mídia 

começou a disseminar lições de ódio étnico a partir de 1994.  

Sendo os hutus 85% da população, e os tutsi, 15%, estes passaram a viver sob 

temor do genocídio.  

“As doenças mentais se multiplicam, explica um psiquiatra, Dr. 
Bagangira, e todos sofrem alucinações sobre o tema do ‘outro’: os tutsis deliram, 
afirmando que os hutus virão em bandos para os exterminar, da mesma maneira 
que ocorreu em Ruanda, e os hutus sonham com os militares determinados a 
massacra-los. A crise da sociedade é também identitária. ‘Para cada cidadão, a 
outra etnia está à frente de todas as causas do massacre dos membros de sua 
própria família’37. A guerra no Burundi é, antes de tudo, uma guerra psicológica: 
os ‘assaltantes’ armam emboscadas ao exército, seu principal adversário, mas 
aterrorizam igualmente os civis com a implantação de minas, assassinatos e 
mutilações particularmente cruéis. A ‘balcanização’ do país se insere dentro de 
uma paisagem: em Bujumbura, a capital do Burundi, a maioria dos bairros foi 
‘etnicamente purificada’.”  

Os tutsis formaram aglomerações para se colocarem sob a proteção do exército. 

Voluntariamente ou sob coação, os camponeses hutus seguiram a guerrilha pelas 

montanhas ou pelas florestas de Kibira. A tragédia, de outubro de 1993, parecia ter-se 

repetido no genocídio ruandês, que se produziu seis meses mais tarde.  

No dia seguinte ao massacre, o então ministro da Função Pública, Léonard 

Nyangoma, optou pela criação de um “exército hutu”, as FDD38. Essa guerrilha deveria 

lançar suas primeiras ofensivas contra o exército em 1994, a partir da fronteira com o 

ex-Zaire, hoje República Democrática do Congo. As FDD receberam, depois, o auxílio de 

outros movimentos hutus que não haviam sido integrados ao processo democrático, tais 

como a Frente de Liberação Nacional (Frolina) e o Partido pela Liberação do Povo Hutu 

(Palipehutu)39. As FDD foram igualmente reforçadas pelos interhahamwes ruandeses, 
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37 BRAECKMAN, Colette.  Terreur Des Milices, Exactions De L'armée – Hantise du génocide au Burundi, 
in Le Monde Diplomatique, Mars 1996. “Les malades mentaux se multiplient, explique un psychiatre, le 
docteur Bagangira, et tous, ils hallucinent sur le thème de l'Autre : les Tutsis délirent en affirmant que les 
Hutus vont venir en bandes pour les exterminer de la même manière qu'au Rwanda, et les Hutus rêvent de 
militaires déterminés à les massacrer. La crise de la société est aussi identitaire, les repères de la nation 
burundaise n'existent plus. Pour chaque citoyen, l'autre ethnie est avant tout la cause du massacre de 
membres de sa propre famille, (...)” 
38 Forças para a Defesa da Democracia. 
39 Grupos esses ativos já há muito tempo dentro das comunidades de refugiados em países vizinhos, a 
saber, Ruanda e Tanzânia, assim como na Europa. 

 
 
 

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

 
 

http://www.monde-diplomatique.fr/1996/03/


O Debatedouro -  ISSN 1678 6637 - Edição Especial – Focos de Tensão – Vol. II, Ano II, agosto de 2003 

milícia que cometeu o genocídio de 1994. Essas forças instalaram uma rádio, chamada 

Democracia, que operava no então Zaire, associada a uma outra rádio extremista, 

Rutomorangingo, que difundia mensagens comparáveis àquelas da rádio Mille Collines, 

responsável pela preparação psicológica do genocídio ruandês.  

Com efeito, a dupla linguagem é constante. Por um lado, os membros do governo 

estão todos engajados em um empreendimento comum de pacificação. Por outro, cada 

um, seja hutu ou tutsi, suspeita que o outro cria as piores maquinações e, sobretudo, é 

persuadido que seu grupo será a próxima vítima de um genocídio anunciado e ambíguo. 

Ninguém sabe quem serão as vítimas de um eventual “genocídio à la ruandesa”: os 

tutsis, como no país vizinho, ou os hutus, visados pela eliminação de suas elites. Até 

aqui, parece-nos clara e profunda a influência do fator étnico na dinâmica do conflito. 

Esse é o elemento a partir do qual as partes se identificam, como também indica a 

definição do objetivo último das mesmas – sua segurança só será efetiva quando da não 

existência ou aniquilação do outro.  

 

 

 “GUERRA ÉTNICA”? 

 

Antes de seguirmos a discussão acerca das implicações do caráter étnico do 

conflito, é mister expormos uma breve discussão sobre a existência de dito fenômeno. 

No caso em que há grupos com objetivos nacionais diferentes, mas que habitam a 

mesma unidade política, e definidos em termos étnicos, é freqüentemente atribuída à 

etnicidade o estigma de fonte de conflitos. Essa lógica tem gerado grande debate e 

levantado muitas dúvidas. Alguns autores negam que o fator étnico seja a causa de 

conflito entre grupos étnicos. Outros chegam a negar a existência do “conflito étnico” 

per se. Enquanto autores como Stuart KAUFMAN (2001)40, que trabalham em uma linha 

construtivista, defendem a “política simbólica” dos conflitos41, outros, como KING, 

sustentam que o que chamam de “guerra étnica” sequer existe.42 

Está claro para este autor que existem os grupos étnicos e que eles 

ocasionalmente entram em conflito. Mas o que o autor se questiona é se é válido falar 
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40 apud Charles KING (2001). 
41 Segundo a “política simbólica”, procura-se entender como crenças existentes sobre grupos étnicos 
vizinhos são usadas para justificar a violência e como essas crenças parecem se confirmar uma vez que o 
conflito estoura. 
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sobre uma categoria distinta de violência chamada “guerra étnica”. KING argumenta que 

a idéia de “guerra étnica” é o produto de um tempo e espaço específico: o fim da Guerra 

Fria e a Europa. Os trabalhos sobre etnicidade e violência na última década são 

resultado direto do fato de as guerras nos Bálcãs interessarem aos formuladores de 

política ocidentais. Isso não significa necessariamente que a violência comunal é um 

novo fenômeno, ou que ocorre com mais freqüência do que no passado, ou que os tipos 

de conflito que surgiram a partir dos anos 1990 são significativamente diferentes dos 

anteriores.  

O rótulo “conflito étnico” cai bem como expressão para designar guerras nas 

quais os beligerantes se definem, em parte, ao longo de linhas culturais. Mas, de acordo 

com KING (2001), ver tais conflitos como essencialmente diferentes de qualquer outro 

exemplo de violência de larga escala dentro de um único Estado pode levar a conclusões 

erradas, por dois motivos. 

O primeiro é que ódios não precisam de muito embasamento. O mito pode ter 

sido criado após a violência haver começado. Muitas guerras civis, envolvam elas grupos 

étnicos, facções ideológicas ou outra categoria social, encontram um modo de 

“manufaturar” sua própria inevitabilidade. Segundo, esse rótulo pode encorajar analistas 

e peacemakers potenciais a misturar duas questões distintas: as patologias da crença 

individual e motivações racionais para mobilização de grupo, isto é, confundir as causas 

do ódio com as causas da violência.  

Para KING, mitos, medos e ódios não levam à violência de larga escala. Estes 

elementos podem ser considerados como motivações individuais, como causas da 

rivalidade entre os grupos, mas não como causa da violência armada entre os grupos. 

Dois grupos podem manifestamente não gostar um do outro, e mesmo assim não travar 

um conflito armado um contra o outro.  Para que haja violência de larga escala, segundo 

KING (2001), seriam necessários os mesmos tipos de forças que sustentam qualquer 

guerra, étnica ou não: “alguém que se beneficie da violência, suprimentos de armas por 

potências estrangeiras, líderes carismáticos e muitos jovens entediados”.43 KING supõe, 

destarte, que sejam essas as causas da guerra. 
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42 KING, Charles. The Myth of Ethnic Civil Warfare: understanding conflict in the post-Cold War World. 
In Foreign Affairs, volume 80, n.º.6. 
43 Ibidem, pág 169-170. 
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O ÉTNICO E O NACIONAL 

 

Mesmo que a violência comunal, como aponta KING, não seja um novo fenômeno, 

acreditamos que é essencial, compreender e tratar o elemento étnico característico não 

só ao caso do Burundi, mas também a muitos outros lancinantes conflitos africanos. 

KING argumenta que o mito de segregação pode ter sido criado após a violência haver 

começado, não se constituindo, portanto, como causa da violência. Essa é uma 

possibilidade. Temos, no entanto, fortes razões para acreditar que no caso em questão o 

mito precede a violência. Haja vista que o mito hamítico começou a ser propalado 

durante o período colonial, enquanto a primeira manifestação de violência comunal se 

deu após a independência. O autor nos chama a atenção para que não tomemos a causa 

do ódio pela causa da violência. Entretanto, no caso do Burundi, o ódio é a própria causa 

e fomento da violência. Medos e ódios não levam necessariamente à violência. Mas são, 

contudo, potentes catalisadores daquela, devendo ser administrados a fim de serem 

convertidos em competição política saudável.  

Conforme observado até o presente momento, é patente, no caso do Burundi, a 

influência do elemento étnico na definição das partes em conflito e de suas estratégias. 

Contudo, o termo “guerra étnica”, ou “conflito étnico”, apesar de bastante empregado, 

não deixa de suscitar controvérsia44. Alguns autores nesta área, chamados materialistas, 

explicam a etnicidade, ou seja, a agregação de indivíduos em grupos “étnicos”, em 

termos de relações de classe ou de estatuto de poder. Isto é, as necessidades 

subjacentes à definição de etnicidade são materiais (atingir o poder ou controlar bens 

raros). Outros, conhecidos como idealistas, enfatizam símbolos e cultura. O debate está 

longe de ser resolvido. O relevante, contudo, é que “em ambos os casos a etnicidade é 

vista como uma construção social do pertencimento, situacionalmente determinada e 

manipulada pelos atores”.45 Isto significa que o “Nós” constrói-se em oposição ao “Eles”, 

configurando-se  uma questão de alteridade46. Assim, guerras étnicas são determinadas 

pela alteridade das partes beligerantes, isto é, pelo fato de que o pertencimento de um 

indivíduo a um determinado grupo se dá em contraposição a seu não pertencimento ao 

grupo rival.  
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44 Cf POUTIGNAT, Philippe e STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. São Paulo: Fundação 
Editora da UNESP, 1997.  
45 Ibidem, pág. 125.  
46 Cf Zigmund Bauman. 
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É relevante compreender as implicações desse ponto no conflito do Burundi, mais 

especificamente, para as dificuldades colocadas para a determinação e aplicação das 

estratégias de resolução do conflito. Nesse contexto, é necessário criar condições de 

confiança que eliminem o clima hostil entre as partes, e mais urgente, que prevejam 

mecanismo de integração entre dois pólos que se vêem como necessariamente 

excludentes. Nesses casos, é mister não só a reconstrução de uma ordem pública 

fundada no Estado, mas principalmente o fomento de um sentimento de nação que seja 

superior e perpasse os imperativos étnicos.  

A respeito da freqüente confusão entre grupo étnico e nação, Maria Montserrat 

GUIBERNAU (1997, p. 110) é esclarecedora. Segundo a autora, a nação pode ser 

definida como “um grupo humano consciente de formar uma comunidade, partilhando 

uma cultura comum, ligado a um território claramente demarcado, tendo um passado e 

um projeto comuns para o futuro, e exigindo o direito de se governar”. Uma nação deve 

ser diferenciada de um grupo étnico, cujos membros, apesar de partilharem, de algum 

modo não específico, uma origem comum e múltiplos laços culturais, históricos e 

territoriais, não apresentam exigências políticas específicas. Portanto, o que diferencia 

uma etnia de uma nação é a existência de exigências políticas específicas. Um 

movimento nacionalista é um movimento político. No Burundi, o motor da guerra é o 

ódio. Mas as reivindicações passam pela esfera política, de organização do convívio 

social. 

 

 

DESENTENDIMENTOS 

 

Infelizmente, a classe política no Burundi permanece confrontada por 

desentendimentos em quatro questões fundamentais, a saber, democracia, segurança, 

impunidade e ideologia.  

No que tange à democracia e suas bases institucionais, é tema sempre discutido 

nos encontros políticos e divide as comunidades do Burundi. O termo “kirundi”, que se 

refere ao conceito de democracia, não é compartilhado por todos. Enquanto o Uprona, 

que tem um maior número de apoiadores pertencentes à comunidade Tutsi, fala sobre 

“d’intwaro rusangi” (divisão de poder), o movimento rival Frodebu, que ganhou as 

eleições de junho de 1993 e cuja base de apoio descansa sobre a comunidade Hutu, 

insiste em “ukwishira n’ukwizana” (liberdades individuais). Além disso, as duas 
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comunidades se batem violentamente em torno da questão do sistema eleitoral. Alguns 

Hutus defendem fortemente o sufrágio adulto universal baseado em “um homem, um 

voto”. Tal forma de voto é a melhor maneira de ganhar o poder e permanecer no 

mesmo indefinidamente, haja vista sua superioridade numérica. Por outro lado, esse 

sistema é visto pelos Tutsis como a forma mais radical de removê-los de uma vez por 

todas do poder. Eles propõem um sistema democrático baseado na democracia por meio 

do consenso, no qual maior confiança será dada às qualidades humanas dos líderes, em 

detrimento de um sistema que exclui, ao invés de unir.  

No que diz respeito à segurança, para a minoria Tutsi, as forças de ordem 

pública, defesa e segurança são consideradas como a única proteção contra a ideologia 

de genocídio. Para esse grupo, é lógico assegurar sua segurança física por meio do 

monopólio sobre o exército e a polícia. Já a  comunidade Hutu majoritária apresenta 

uma aversão em relação às forças supracitadas. Eles as vêem como responsáveis pela 

morte do presidente Ndadaye e pelos atos repressivos contra a sua comunidade nos 

sangrentos eventos desde os anos 1960. Alguns políticos hutus acreditam que a solução 

para esse impasse está no recrutamento massivo de hutus por meio de 

proporcionalidade étnica ou por meio de quotas comunais e provinciais. Essa abordagem 

é, a priori, rejeitada pelos líderes Tutsis, que por sua vez, clamam por uma 

modernização e uma reestruturação dessas forças, enfocando o aumento nas 

capacidades técnica e profissional e provendo-lhes particularmente um maior 

treinamento intelectual, assim como lhes investindo uma mentalidade mais aberta, 

primeiro remédio contra a manipulação sectária. Os Tutsis não se opõem completamente 

à idéia de representação proposta pelos Hutus. Eles desejam que o recrutamento seja o 

mais transparente possível, baseado em voluntarismo e executado por comissões 

neutras.  

No que tange à impunidade, a mesma tem sido denunciada de maneiras 

diferenciadas por todas as partes, de acordo com as sensibilidades étnicas. Tanto quanto 

a comunidade Hutu condena a repressão que se deu em 1965, 1972, 1988 e 1993, a 

comunidade Tutsi também denuncia a anistia dada por Buyoya, seguida aos eventos de 

Ntega e Maragara em 1988, assim como a anistia dada àqueles que cometeram atos de 

genocídio com o apoio do Frodebu, em 1993. Além disso, a composição do presente 

corpo de magistrados é vista por alguns como mono-étnica e, como resultado, não 

estaria apta a fazer justiça.  
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Finalmente, quanto ao genocídio, este se tem tornado uma realidade no Burundi, 

assim como na sub-região dos Grandes Lagos. É importante examinar os mecanismos 

para sua erradicação enquanto se espera pelo estabelecimento de um Tribunal Penal 

Internacional para o Burundi, desejado por ambos os lados.  

 

 

 

AS PRÉ-CONDIÇÕES PARA O RETORNO À PAZ   

 

A comunidade internacional sentiu um “frio na espinha” com a possibilidade de o 

tutsi Pierre Buyoya não deixar o governo em abril deste ano. O ex-presidente colocara 

em dúvida sua partida do governo ao conclamar um debate nacional acerca da 

integração dos rebeldes hutus no exército, dominado pelos tutsis. Rumores dizem que 

ele gostaria de continuar no cargo devido ao frágil cessar-fogo. Para alívio da 

comunidade internacional, Buyoya optou por respeitar a constituição e deixou o governo 

como prometido.  

Segundo o último acordo de cessar-fogo, o antigo exército deve ser 

desmantelado e um novo exército, composto de 50% de forças do governo e 50% de 

rebeldes hutus, será criado. Contudo, o trabalho nessa reestruturação ainda não teve 

início. Com a vívida memória do genocídio de Ruanda, em 1994, no qual 800.000 tutsis 

e hutus moderados foram mortos em apenas 100 dias, alguns membros da minoritária 

comunidade tutsi temem abrir mão de seu domínio militar sobre a maioria.  

Um importante papel nesse processo é o do vice-presidente da África do Sul, 

Jacob Zuma, que substitui Nelson Mandela como mediador nas negociações no Burundi. 

A África do Sul encontra-se em uma posição privilegiada para aconselhar a fusão das 

forças rivais em um único exército unificado, visto que foi precisamente isso o que feito 

em 1994, após a introdução do domínio da maioria negra naquele país. No entanto, não 

podemos esperar que tal processo no Burundi ocorra sem contratempos. Vale lembrar 

que o país é muito mais pobre do que a África do Sul. Estima-se que, dentre os dois 

principais grupos rebeldes e o exército, existam cerca de 60.000 homens armados no 

Burundi atualmente. Com uma população de 6 milhões, um exército de 20.000 homens 

seria mais do que suficiente em tempos de paz. Isso significa que se a guerra acabar, 

40.000 homens se verão sem emprego. Destarte, paralelamente à reorganização política 

e militar, é mister pensar em uma nova estrutura econômica capaz de receber toda essa 
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mão de obra. Vemos aqui que nem só de arranjos políticos e militares é feita a paz. 

Pobreza e insatisfação também são poderosos desestabilizadores. A substituição da 

“economia da guerra” por uma de paz torna-se condição sine qua non para o sucesso da 

política de fim de hostilidades.  

Além disso, desde de que foi firmado em dezembro de 2002 o acordo de cessar-

fogo entre o governo e as FDD (principal grupo rebelde hutu),  esse tem sido violado 

reiteradas vezes, por ambas as partes. Desde fevereiro, as FDD têm suspensas as 

negociações com o chefe de Estado. O grupo reclama a ausência de um mecanismo para 

supervisionar a implementação dos acordos de cessar-fogo, e pede que essa tarefa seja 

atribuída aos líderes da região. Outra demanda concerne aos fluxos de informações e ao 

processo de tomada de decisão. O porta-voz do FDD, Hussein, diz não haver sido 

consultado a respeito do envio de tropas de Moçambique e da Etiópia ao Burundi.  

Outra “pedra de tropeço” de Ndayieye é o FNL, menor, mas mais radical dos 

quatro grupos de oposição ao governo, único que se tem recusado em tomar parte nas 

negociações de paz e também em se juntar ao cessar-fogo. Em 7 de julho deste ano foi 

perpetrado pela FNL o mais duro ataque à capital, Bujumbura. Os ataques estariam 

sendo feitos com vistas a pressionar o governo Ndayizeye a dar início a negociações com 

o FNL. É notório que existe um grave caso de falhas de comunicação.  

Apesar dos reveses até agora, as negociações de paz e o acordo de cessar-fogo 

vêm funcionando. Não obstante os contratempos acima elencados, após um longo, 

tortuoso e sangrento percurso, as bases para a paz foram finalmente calcadas. Os 

esforços por fim encontraram solo fértil, isto é, podemos ver que existe uma disposição 

das partes (governo e rebeldes) em negociar as condições de paz. Em termos de 

resolução de conflitos, isso é o mais difícil de ser conseguido. É preciso assegurar-se, 

contudo, que acordos de cessar-fogo não sejam disfarces de intenções perniciosas, tais 

como re-armamento e reestruturação das partes beligerantes, visando a um retorno à 

luta. Mas estando essa condição anulada,  uma vez lograda a vontade verdadeira de 

negociar a paz, esse é o “timing” ideal de mediação.  

Posto que a violência generalizada já foi detida, é preciso agora preocuparmo-nos 

com o fim cabal das hostilidades. Do contrário, alguns prováveis cenários podem colocar 

tudo a perder, contribuindo para uma revitalização das ofensivas e a continuação do 

conflito, tais como: (1) uma resistência hutu radical, por parte das forças FDD e FNL, 

que se auto-excluíram do processo de paz, por meio de uma intensificação dos ataques, 

desestabilizando o país; (2) um golpe do exército do Burundi, em recusa à autoridade da 
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nova presidência, ou em resposta à incapacidade do novo chefe de Estado de concluir a 

paz; (3) uma supressão dos rebeldes por parte de Ndayizeye, a fim de se manter na 

presidência,  valendo-se do exército para destruir os rebeldes, caso esses mantenham 

sua posição de não tomar parte no cessar-fogo. 

Com vistas a tratar de eliminar essas possibilidades, para que existam condições 

mínimas de implementação de medidas de manutenção de paz, é fundamental que a 

comunidade internacional se engaje em programas de verificação e monitoramento dos 

acordos de cessar-fogo, a fim de conferir credibilidade aos acordos, criando um 

ambiente de confiabilidade propício a negociações e restabelecimento da paz nacional. 

Atendidos esses requisitos, os mediadores internacionais podem-se valer de uma 

abordagem construtivista de resolução de conflitos. Tal abordagem é pautada na 

construção de confiança entre as partes, promovida por meio do restabelecimento dos 

canais de comunicação e da correção das falhas na mesma. No âmbito das elites, isso 

pode ser feito com uso de facilitadores nas negociações, ou seja, por meio do uso dos 

bons ofícios de autoridades escolhidas pelas partes. Na esfera da população, uma das 

medidas indicadas é a promoção de encontros de todo tipo (esportivos, culturais), a fim 

de promover e estimular a convivência entre as comunidades tutsi e hutu, criando um 

clima de confiança e espontaneidade. É premente o desmantelamento dos guetos que 

foram construídos em torno de considerações étnicas desde o começo da crise de 1993. 

A fim de alcançar isso, um objetivo voluntarismo político deveria ser iniciado com uma 

política de fim ao preconceito e de incentivo à aceitação do outro.  Além disso, 

reestruturar o sistema de educação, com especial preocupação para a revisão da forma 

de ensino da história do país, a fim de desconstruir mitos de segregação e de 

superioridade/inferioridade, e reconstruir mitos de unificação nacional baseados em 

lealdades superiores às étnicas. Isso é o que os especialistas chamam de acabar com a 

“má propaganda”, ou seja, com a “demonização” que as partes atribuem uma à outra.  

Um segundo passo relevante é que os membros da comunidade internacional fomentem 

a implementação de instituições democráticas no Burundi como forma de credibilidade 

internacional. Essas instituições é que conferem a constância para a estabilidade e 

corroboram a restauração da autoridade do Estado. As instituições devem prever o 

direito de manifestação das demandas a todas as partes. O terceiro passo é a 

confirmação, por parte da comunidade internacional, dos esforços empreendidos pelos 

burundineses, feita por meio de recompensas, tais como a admissão em organizações, 

pactos, acordos econômicos etc.  
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É preciso levar em conta, na formulação de planos e projetos de reconstrução do 

país, as seguintes possibilidades: (1) uma repatriação forçada por parte das autoridades 

da Tanzânia,  explorando a mudança de poder e forçando centenas de milhares de 

refugiados hutus do Burundi a voltar para casa, acarretando um movimento de 

desestabilização no Burundi; (2) um retorno voluntário abrupto, resultado da transição 

pacífica, de centenas de milhares de refugiados. Isso traz problemas para a já frágil 

economia e inadequado serviço social do Burundi; (3) o agravamento da questão das 

disputas por terras, podendo resultar em violência, uma vez que refugiados que 

retornam tentam se restabelecer em suas propriedades, agora ocupada por outros.  

A partir do anteriormente discutido, podemos concluir que o Burundi pode 

retomar o caminho da paz, notório interesse do povo burundinês. Contudo, essa trilha 

não é fácil de ser seguida. Muitos devem ser os preparativos para o grande dia, haja 

vista o receio de se abrir mão do pouco que se tem, mesmo com vistas a um bem 

maior. As inseguranças que afligem tutsis e hutus são as mesmas e por isso requerem 

uma solução conjunta. É preciso dar um passo de cada vez, mas passos firmes, calcados 

na certeza da vitória. Mas uma vez lograda a pedra de toque – a vontade manifesta –, 

espera-se que esta não se abale e se concretize em decisões, ações e instituições que 

sedimentem a paz de uma vez por todas. A paz é muito mais do que a ausência da 

violência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 
 

 
 62



O Debatedouro -  ISSN 1678 6637 - Edição Especial – Focos de Tensão – Vol. II, Ano II, agosto de 2003 

 
ÁSIA MERIDIONAL 

 
O CONFLITO ENTRE ÍNDIA E PAQUISTÃO 

A relação agente-estrutura nas relações internacionais 

 

Joelson Vellozo Júnior 

 

 Tendo como ponto focal o conflito entre Índia e Paquistão, o texto aqui 

apresentado tentará debater os constrangimentos inerentes à essa disputa segundo a 

análise agente-estrutura na teoria das relações internacionais. Trata-se, portanto, de 

uma visão que, ao invés de privilegiar um olhar mais histórico sobre o conflito, trará ao 

debate uma visão muito mais teórica. Ainda que dependa de uma breve apresentação da 

histórica do conflito, tentaremos desvincular a análise de qualquer momento histórico 

específico e, apenas, elevar o papel dos agentes e da estrutura dentro da atual 

atmosfera do conflito.  

Tentar-se-á, dessa forma, enquadrar o referido objeto de estudo no marco 

teórico das discussões sobre agente e estrutura nas relações internacionais, sempre 

tendo em vista a situação na região da Caxemira, as várias determinantes do conflito e 

a sua repercussão para além do subcontinente indiano.  

 

   

1. Um breve histórico da região 

 

 O subcontinente indiano, bem como outras tantas áreas do globo, 

caracteriza-se por ser uma região cuja história é fortemente marcada por disputas 

territoriais. Muitas dessas disputas tornaram-se parte apenas da história. Outras, 

entretanto, tornaram-se marcas permanentes na realidade local. Ao longo do tempo, 

esse foi um espaço geográfico que serviu de “fortaleza” para muitos impérios, bem como 

de “eixo” colonizador para muitas metrópoles, séculos mais tarde. Não sem razão, o 

subcontinente indiano tem sido foco de atenção internacional por muitos anos até os 
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dias de hoje. O atual cenário é resultado, em larga medida, de acomodações 

políticas advindas do início do século XX.  

Como conseqüência direta da queda do império britânico, a partição do 

subcontinente entre a Índia (hindu) e o – então – recém criado Estado do Paquistão 

(muçulmano), em agosto de 1947, levou a um impasse que se estende por toda a 

história do conflito.     

 O centro do conflito está compreendido na pequena região da Caxemira. À 

época da partição do subcontinente, o soberano responsável por essa região preferiu 

sua independência a ter que optar pela associação (ou união) à Índia ou ao Paquistão. 

Meses depois (outubro de 1947), o próprio Maharaja47 Hari Singh optou, finalmente, 

pela união com a Índia.48 As indefinições próprias a esse momento histórico levaram a 

questionamentos sucessivos sobre a legitimidade de posse da Caxemira.  

 Desde 1947, os paquistaneses acreditam que a região da Caxemira deveria 

ter-se tornado parte do Paquistão, já que a maioria de sua população – concentrada no 

Vale da Caxemira – é muçulmana. Por seu turno, a Índia acredita ter sido 

suficientemente legítima e inquestionável a opção tomada em outubro de 1947. 

 Durante os anos de conflito, ambos os países confrontaram-se várias vezes. 

Nos últimos vinte anos, a região do Vale da Caxemira tem sido testemunha de uma 

grande insurgência de resistência armada por grupos separatistas muçulmanos. 

Enquanto uns grupos clamam pela independência da região, outros pedem sua anexação 

ao Paquistão. 

 Fato importante é que os anos noventa tornaram a estratégia de resolução do 

conflito mais complexa do que se percebia até então. O próprio fim da Guerra Fria, a 

maior notoriedade do chamado “terrorismo transfronteiriço” e as repercussões de cunho 

estratégico-militar transformaram o contexto em que se encontra o conflito. 

 

2. O conflito vis-à-vis a relação agente-estrutura 

 

Dentro do atual contexto da região, inúmeros agentes estão envolvidos na 

dinâmica da crise. Dessa forma, eles podem nos dizer muito a respeito da “atmosfera” 

criada ao longo da história do conflito. “Atmosfera” que é resultado das interações 
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47 Para os indianos, o termo tem o significado de um título, como o de Rei ou de Príncipe. 
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York, St. Martin Press, 1998, p. 35 
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desenvolvidas entre esses agentes (ou unidades) e a estrutura (o todo), em uma relação 

mútua e constante de unidades – unidades, unidades – todo e todo-unidades.  

É de extrema importância identificarmos quem são os principais agentes dentro 

do conflito e como eles vêm, atualmente, moldando a realidade regional. Ao voltarmos 

as atenções para o conflito, no estado em que se encontra hoje, essa identificação 

acomoda-se em diferentes níveis. Primeiramente e de forma mais evidente, temos os 

Estados que estão no centro do conflito: Índia e Paquistão. Esses são, inevitavelmente, 

os principais “porta-vozes” do conflito e, em última análise, responsáveis diretos pelos 

possíveis contornos dados ao mesmo.  

Em um nível intraestatal, podemos identificar agentes que, mesmo tendo menor 

centralidade no contexto mais geral do conflito, são efetivamente capazes de influenciar 

as perspectivas do mesmo. Esses são os grupos separatistas e os partidos políticos, de 

cada lado do conflito. Nesse contexto, destaca-se, por exemplo, o grupo JKLF (pró-

independência) e o Hiz-ul Mujahideen (pró-associação ao Paquistão). 49  

Por outro lado, um olhar para fora da “circunscrição estatal” mostra-nos mais um 

possível agente nas relações belicosas de Índia e Paquistão. A Organizações das Nações 

Unidas (ONU) parece ser, nesse contexto, um agente bastante ativo (mesmo que sua 

eficiência seja questionável) e com grande influência sobre a situação no subcontinente. 

Efetivamente, a natureza dessa organização não se vincula à natureza dos demais 

agentes acima identificados. A ONU pode ser considerada, antes de tudo, uma “arena” 

ou uma “simples” coordenadora das interações entre os demais agentes.  Ela, portanto, 

não é um agente como os outros nem, entretanto, uma estrutura maior e abstrata.  

A estrutura (o todo) que parece melhor atender aos desígnios da análise do 

conflito, diante do embate agente-estrutura nas teorias de relações internacionais é o 

próprio sistema internacional. A expressão abstrata das mais diversas interações 

(agentes, práticas, tecnologias, territórios etc.), que vão muito além da exclusiva 

dinâmica dos agentes e que estabelecem, efetivamente, um “corpo” social mais amplo 

do que a simples somatória de suas “partículas”. Antes, refere-se à sua complexa 

interação. Agente e estrutura, na visão estruturacionista, são elementos mutuamente 

constituídos. 50 

Como Alexander Wendt afirma, a estrutura mais profunda do sistema de Estados, 

por exemplo, existe somente em virtude do reconhecimento de certas regras e da 
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performance de certas práticas pelos Estados. Se os Estados perdem tal reconhecimento 

de performances, todo o sistema pode automaticamente desaparecer (em verdade, 

perde a razão de ser). Há uma dependência, antes de qualquer coisa, ontológica entre 

seus elementos e a própria estrutura. Em outras palavras, as estruturas são 

inseparáveis da razão e do auto-entendimento que os agentes trazem em termos de 

suas ações.51  

As estruturas normativas presentes no “dia-a-dia” do conflito são partes 

essenciais para a compreensão das dimensões e, mais importante, das limitações do 

conflito em termos daquilo que ordena e rege as interações entre os agentes em face 

das hostilidades.  

Para melhor inserir essas estruturas no contexto das estruturas normativas, 

podemos aproveitar-nos da referência feita à Alexander Wendt, quando fala da 

importância do reconhecimento de regras para a sobrevivência do sistema.  

Segundo Krasner, regimes são conjuntos de princípios, normas, regras, 

procedimentos e processos de tomada de decisões onde há uma convergência de 

expectativas em uma determinada área. Portanto, percebe-se que essa convergência é a 

base de sustentação de qualquer sistema. Por seu turno, a razão e o auto-conhecimento 

que os agentes “carregam” em suas ações dizem muito sobre a própria convergência de 

interesses e, como conseqüência, sobre a estrutura. Antes de tudo, essas ações são 

fruto de uma espécie de “intercâmbio” entre estruturas domésticas e internacionais do 

Estado que compõem as “regras do jogo” dentro das quais os Estados interagem, 

segundo Wendt.52  Essa composição define muito daquilo que podemos entender pela 

inserção internacional de um país, segundo suas opções, possibilidades e 

constrangimentos. Segundo o próprio Wendt afirma, os possíveis caminhos de ação de 

um agente são constituídos e, portanto, explicadas pelo contexto estrutural social no 

qual ele está inserido e pela sua estrutura organizacional interna.  

Nesses termos, podemos “calcular” a ação de cada parte envolvida no conflito. 

Tanto os acordos bilaterais (Karachi Agreement – 1949 e Simla Agreement – 1972) 

assinados entre os dois países, como a Carta da ONU são, por exemplo, estruturas 

normativas que estabelecem um “tecido” de regras que representam nada mais do que 
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Organization, Volume 41, Issue 3, (summer, 1987), p. 350 
51 Ibid., p. 350 
52 Ibid., p. 360 
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as “regras do jogo” constituídas no âmbito das estruturas domésticas e internacionais 

em constante movimento e interação.  

No caso dos acordos bilaterais, temos detalhes muito importantes no que tange à 

própria expectativa (convergente ou divergente) dos agentes envolvidos. Apesar de 

ambos serem acordos bilaterais (Karachi e Simla), eles representam perspectivas 

distintas sobre o mesmo evento. O Karachi Agreement simboliza de forma clara a opção 

pelo multilateralismo na resolução do conflito, uma vez que traz em sua raiz a 

preocupação com algumas resoluções prévias da ONU e convoca a participação da 

comunidade de nações no processo de pacificação. Por seu turno, o Simla Agreement 

torna clara a intenção de uma resolução bilateral para o conflito. Dentro dessas duas 

“visões”, temos que as expectativas são divergentes, até mesmo porque os referidos 

acordos foram assinados em conjunturas distintas. O Paquistão opta claramente por 

basear suas intenções segundo o multilateralismo do primeiro, enquanto a Índia insiste 

na bilateralidade das negociações entre os dois paises. Com expectativas distantes de 

um ponto em comum, todo o “micro-sistema asiático” tende a perder força, se 

considerarmos as observações de Wendt nesse aspecto.  

Um efeito direto dessa dissensão é que a própria Carta das Nações Unidas tende 

a perder espaço na dinâmica do conflito. Na medida em que na raiz do problema das 

estruturas normativas está a questão da “abordagem” ao conflito (multilateral ou 

bilateral), as perspectivas de resolução das diferenças entre os dois países esbarra na 

opção indiana pela bilateralidade. Portanto, qualquer instrumento multilateral (exemplo: 

ONU) não é bem visto nesse processo.  

Retomando a questão da ação do Estado dentro das denominadas “regras do 

jogo”, vemos em Dessler a análise da relação entre estrutura e ação, do ponto de vista 

do modelo transformacional, de forma a colaborar sobremaneira para a análise do 

conflito entre Índia e Paquistão. Segundo o autor, estrutura e ação possuem duas 

importantes ligações entre si. Primeiro, a estrutura tanto permite a ação como 

constrange suas possibilidades. Além disso, estrutura é tanto o resultado como o meio 

da ação.53 

A primeira constatação parece clara, na medida em que, inclusive pelo o que já 

foi exposto acima, o sistema internacional (estrutura) pode tanto garantir que 

determinadas ações possam ser tomadas por parte da Índia ou Paquistão (no caso de 
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legitimar, patrocinar ou incentivar ações, por exemplo, na formulação de um acordo de 

paz que, de outra forma, seria pouco provável), como pode limitar a capacidade dos 

Estados em atuar, como o exemplo: tanto a Índia quanto o Paquistão são potências 

nucleares e, há décadas, possuem programas de desenvolvimento de mísseis balísticos 

e de armamentos de menor porte com capacidade de carga para ogivas nucleares. 

Apesar de já terem sido realizados vários testes nucleares em ambos os lados, o sistema 

internacional, direta ou indiretamente, tem conseguido com relativo sucesso constranger 

os dois países a repensar seus projetos nucleares e, com muito maior sucesso, a 

reduzirem a freqüência de testes nucleares.   

A segunda constatação apresenta-se, ao que se pretende com esse texto, muito 

mais como uma indagação do que uma realidade concreta no contexto do conflito aqui 

analisado. Apesar de, inclusive pela referência a que já se fez acima, a estrutura poder 

ser claramente identificada como resultado das ações (não obstante a necessidade de se 

ter em mente que o “ciclo” se completa com as ações sendo resultados da estrutura, por 

outro lado), é mais complexo percebê-la como meio para as ações. Pelo que se pode 

perceber, ainda com um certo grau de dúvida, mas na tentativa de aplicar-se o conceito, 

a estrutura (sistema internacional) pode ser vista como meio no seguinte exemplo: o 

Paquistão, país claramente menos expressivo em termos econômicos e militares frente à 

Índia, poderia utilizar-se do sistema internacional e das interações que nele podem ser 

desenvolvidas para potencializar sua retórica (ou defesa). Nesses termos, o país 

poderia, atuando como um agente racional, assumir uma nova perspectiva diante do 

problema, caso fosse bem sucedido no fortalecimento de sua posição dentro do conflito. 

Isso configuraria o uso da estrutura como um meio de ação. 

Há uma direta relação desse contexto em que se dá a ação do Estado, as 

estruturas normativas vigentes e as relações de poder entre os agentes, em 

determinada estrutura.  

No caso específico do conflito entre Índia e Paquistão, a própria forma como se 

configuram as estruturas normativas (que claramente se posicionam segundo as opções 

pelo multilateralismo ou bilateralismo) torna mais evidentes suas conseqüências para as 

relações de poder que são engendradas na região.  

Nesse caso, é possível perceber que muitas das “regras regulatórias” (regulative 

rules – que prescrevem um comportamento em determinada circunstância)54, como a 
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própria Carta da ONU e os acordos assinados por ambos os países, são freqüentemente 

violadas frente à realidade vivida na região, já que os dois países não concordam na 

interpretação dos dispositivos legais existentes. Isso pode dar-se, também, de acordo 

com a emissão de “sinais” transportados através das fronteiras, afetando o que Dessler 

chamaria de “regras constitutivas” (constitutive rules), ou “convenções” estabelecidas 

subjetivamente. Por exemplo, declarações de um dos países acerca dos usos de sua 

tecnologia nuclear (que pode ter finalidade militar ou pacífica) podem comprometer a 

interpretação do vizinho em termos das reais intenções do emissor da mensagem, 

dentro do contexto em que ambos estão vivendo. Parece claro, como conseqüência, que 

tal constrangimento, de rompimento de regras constitutivas, tem implicações claras e 

diretas sobre as regras regulatórias, e vice-versa. Além disso, pode transformar 

claramente as relações de poder entre os dois países. 

 

3. O conflito e os atores intra-estatais 

 

É interessante, nesse momento do texto, que se isole o subsistema indiano para 

que se verifique a atuação de atores intra-estatais (grupos separatistas, mais 

especificamente), um dos componentes mais importantes na atual conjuntura do 

conflito.  

Na análise de Alexander Wendt, percebe-se a necessidade do reconhecimento de 

regras e da performance de determinadas práticas pelos Estados para a “validação” da 

estrutura no sistema de Estados ou, como no nosso caso, na dinâmica do subsistema 

indiano. Dessa forma e assim como já foi feita referência, as estruturas são inseparáveis 

da razão e do auto-entendimento que os agentes trazem em termos de suas ações.  

No que se propõe agora, a participação dos atores intra-estatais – claramente os 

grupos separatistas – tende a tornar a questão do reconhecimento de regras e práticas 

muito mais complexo. Justamente por não possuírem “responsabilidade internacional” e, 

em nível nacional, não serem reconhecidos oficialmente pelos partícipes principais do 

conflito –Índia e Paquistão – os grupos separatistas representam o que há de mais 

delicado no relacionamento dos dois países. Eles representam, em determinada medida 

e por tudo aquilo que acaba de ser dito, mais risco do que a questão dos armamentos 

nucleares. Por dois motivos básicos: 
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1. A posse e o uso desses armamentos ainda estão creditados aos Estados 

em disputa e, portanto, dois atores reconhecidos e cujas ações são monitoradas ou 

largamente influenciadas pela comunidade internacional; 

2. Não há regra nacional nem internacional que governe propriamente o 

comportamento dos grupos separatistas de cada lado. Não estando sob qualquer 

“guarda-chuva” ou dispositivo legal reconhecido (requisito básico para a conformação da 

estrutura vigente), esses atores são menos constrangidos pelo sistema regional e 

mundial. Isso é tão verdade, que atualmente é notório que as hostilidades dentro da 

região da Caxemira advêm, quase exclusivamente, de grupos e milícias separatistas. Da 

parte dos Estados envolvidos, apenas verifica-se a intensificação da retórica defendida 

por cada um. O que, de uma certa forma, influencia o comportamento desses grupos, 

mas não afeta o uso de artefatos militares por parte de cada Estado. Por isso é que a 

situação na região é tão complicada quando voltamos os olhares para o nível intra-

estatal.   

Mais uma vez, podemos lembrar da referência feita a Alexander Wendt em três 

aspectos centrais para o debate que se propõe: 1) A convergência de expectativas é a 

base de sustentação de qualquer sistema; 2) As ações dos agentes em determinada 

estrutura representam uma espécie de “intercâmbio” entre estruturas domésticas e 

internacionais do Estado, que compõe as “regras do jogo” dentro das quais os Estados 

interagem; 3) os possíveis caminhos de ação de um agente são constituídos e, portanto, 

explicados pelo contexto estrutural social no qual ele está inserido e pela sua estrutura 

organizacional interna. 

Essa observação faz-nos enxergar claramente o papel dessas estruturas internas 

dentro dos possíveis cenários de resolução do conflito. Grupos separatistas são, 

portanto, atores que têm condições de alterar ou apenas influenciar marginalmente o 

processo de pacificação ou de expansão das hostilidades na região.   A partir do 

momento que estruturas internas, ou que pelo menos têm sua gênese dentro de 

determinado território nacional, passam a constranger as possibilidades de resolução do 

conflito, temos que outros tantos mecanismos que concorreriam para a mitigação da 

situação passam a exercer seu papel de forma menos decisiva. 

Em larga medida, essa dissensão comprova que, com a presença de atores 

ontologicamente distintos dos mais “tradicionais” (Estados, OIs etc.), como os grupos 

separatistas pró-independência ou pró-associação, vários outros instrumentos ou 

mecanismos de ação na região tendem a perder força relativa.  

 
 
 

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

 
 

 
 70



O Debatedouro -  ISSN 1678 6637 - Edição Especial – Focos de Tensão – Vol. II, Ano II, agosto de 2003 

 

 

 

4. Relações de Poder e Autoridade 

 

As relações de poder, no subcontinente asiático, transformaram-se muito ao 

longo do tempo. Mais do que a participação de diferentes agentes em diferentes 

momentos, concorreram para a mutabilidade dessas relações as próprias estruturas 

normativas criadas (dentro e fora da região) e a própria mutabilidade da estrutura, ou 

sistema internacional, com o passar dos anos. 

 Como bem lembra Onuf, fazendo referência às concepções de Hobbes, 

autoridade é sempre entendida como o direito de praticar qualquer ato.55 Atualmente, 

entretanto, esse termo tem sido mais visto como uma relação do que como um direito. 

Portanto, ela implica dois elementos básicos: o uso da força e a aceitação de seu uso 

pelos outros. Ambos são inseparáveis na medida em que se busca entender as relações 

de força. Além do uso da própria força (o que requer recursos para tal fim), deve haver 

uma “legitimação” sobre o seu uso. 

Agora, podemos tentar aplicar essa breve análise às questões históricas e atuais 

do conflito entre Índia e Paquistão.  

Durante os anos da Guerra Fria, as relações de poder entre Índia e Paquistão 

estiveram circunscritas a um número menor de atores, fruto do próprio ambiente 

internacional em que se vivia. De fato, a estrita confrontação entre dois grandes Estados 

foi acompanhada do estreitamento dos “espaços” na política internacional. 

Índia e Paquistão, obviamente, foram vítimas dessas consternações, cada uma a 

seu modo, diante de um mundo bipolarizado. Fato mais importante é, entretanto, a 

reduzida participação de atores não-estatais nas relações de poder, ao contrário do que 

se percebe no pós-Guerra Fria. A ascensão de grupos separatistas e o distanciamento 

das principais potências da zona de conflito são marcas da nova configuração das 

relações de poder na região. Em certa medida, o envolvimento de grandes potências no 

conflito apenas continua a mostrar alguma força (muito mais reduzida, entretanto), pelo 

fato de que um acirramento do conflito pode deflagrar uma guerra de proporções 
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globais, uma vez que ambas as nações detêm a capacidade de, em última instância, 

usar seus respectivos arsenais nucleares.  

Mais do que isso, os Estados envolvidos parecem ter perdido (ou cedido, como 

veremos a seguir) a capacidade central no uso da força. Esse direito, ou relação que 

capacita os Estados a exercerem autoridade em suas áreas de interesse, foi 

enfraquecida pela presença de grupos separatistas que, apesar de não terem poder de 

fogo para fazer repercutir suas ações para além da região, demonstram, de forma 

contrastante, capacidade de mobilizar a atenção não só de Índia e Paquistão, mas de 

boa parte do mundo. Isso se deve, em grande medida, porque esses grupos não têm 

uma responsabilidade internacional a zelar. Mais do que isso, mesmo que de forma 

velada e não-oficial, muitos desses grupos têm sido “beneficiados” com um razoável 

grau de legitimação por parte dos governos, para atuarem como forças paralelas no 

conflito. Isso demonstra claramente a redistribuição de poderes na região e, portanto, 

configura uma alteração nessa relação de poder.  

 

 

5. Estratégias para a resolução do conflito 

 

Dentro de uma perspectiva mais atual das relações de poder entre os agentes 

que “compõem” o conflito e a partir das perspectivas das estratégias de resolução do 

conflito, podemos iniciar o debate acerca das possíveis soluções para o conflito, sempre 

tendo em vista a atuação dos grupos separatistas, com um ponto essencial: no que 

tange à resolução de conflitos internacionais, é necessário ter em mente que ambas as 

partes devem coincidir na idéia de que a atual situação não serve mais aos interesses 

das partes. No caso do conflito entre Índia e Paquistão, parece claro que essa postura é 

condição básica para a evolução do processo de paz. Do contrário, a não convergência 

de expectativas nesse aspecto tornará ainda mais difícil qualquer saída pacífica para a 

situação.  

Em estreita ligação com o que acaba de ser exposto, deve-se lembrar que parte 

da estratégia de resolução do conflito passa pela a idéia de que os atores envolvidos 

devem sempre buscar uma saída honrosa ao adversário, o que significa, em outros, uma 

vitória “compartilhada”.  

Cabe, aqui, citar as observações de Onuf quanto à natureza não-neutra das 

regras normativas. Todos os dispositivos legais ou até os de caráter “convencional” 
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estabelecidos pelos dois países (tanto bilateralmente quanto multilateralmente) são, em 

essência, parciais. Dessa observação, vem que a referida vitória “compartilhada” pode 

ser mais ou menos difícil de ser atingida na medida em que as regras conformadas entre 

os dois Estados “absorvem” a realidade da região e do jogo de poderes entre os dois 

países de forma mais ou menos neutra ou enviesada. Nesses termos, regras 

estabelecidas em um passado distante ou as que virão a ser estabelecidas entre as 

partes têm papel central na resolução do conflito. A gravidade da questão está ligada 

sobremaneira à idéia de que a dinâmica e as circunstâncias próprias ao conflito são 

distintas segundo o período histórico que se procura observar.   Portanto, as 

conformações normativas de um período podem levar prejuízo à interação entre os 

atores em outro momento cronológico.  

A operacionalização das negociações de paz entre os dois países e, no caso 

específico estudado, os grupos separatistas deve, também, ligar-se ao fato de que cada 

uma das partes deve estabelecer o patamar mínimo que deseja conquistar e identificar 

onde os interesses convergem. Como estratégia, devem entender qual seria o 

relacionamento desejado com a outra parte. Talvez segundo a ação dos países 

envolvidos no conflito, essa tarefa fosse fácil. Entretanto, tanto a forma de ação quanto 

os interesses de cada grupo separatista são enormemente difusos. Há uma clara 

dificuldade em chegar ao ponto de convergência de interesses, quando a presença 

desses grupos (e aqui refiro-me não apenas aos dois principais, mais ao conjunto deles) 

dilui as percepções centrais sobre o conflito. 

Estabelecer um relacionamento, no longo prazo, de “fidelidade” com os grupos 

separatistas parece ser uma saída racional para grande parte dos problemas que se 

circunscrevem ao conflito. Essa não se daria pela coadunação com os objetivos e/ou 

atividades exercidas por esses grupos, mas pela preocupação em ouvir as diferentes 

“vozes” do conflito. Qualquer mecanismo formalmente constituído, que representasse o 

direito de voz desses grupos, provaria que a sustentabilidade do relacionamento viabiliza 

um acordo claro e de longo prazo, cujos resultados poderão ser vislumbrados sem 

desconfianças de quebras de percepção ou de comportamento. 

Esse formato de atuação, junto ao estabelecimento de mecanismos institucionais 

que forneçam aos grupos separatistas uma participação relativamente ativa, 

asseguraria, potencialmente, a elevação do espírito de confiança entre as partes 

envolvidas e selaria um relacionamento franco e objetivo para um futuro distante. Mais 
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do que isso, haveria, pelo menos na teoria, a criação de um ambiente de 

reconhecimento mútuo.  

Cabe, aqui, lembrar das recentes experiências vividas na República Democrática 

do Congo, como paralelo a essa situação. A história da R.D.C. está vastamente ligada à 

participação de grupos rebeldes nos contornos políticos desenhados naquele país. Mais 

do que um movimento meramente contestatório ou circunscrito a atividades terroristas 

localizadas, pode-se perceber uma verdadeira “máquina de guerra” montada dentro 

desses grupos. Milhares de pessoas já morreram em um ritmo raramente visto em 

conflitos sociais ao redor do mundo. Na R.D.C. ainda há o agravante de que várias 

outras nações estão envolvidas no problema regional. Ao contrário de Índia e Paquistão, 

um conflito eminentemente disputado por dois países bem identificados pela posse de 

um território ( a Caxemira), na R.D.C. o problema é, antes, de representatividade 

desses grupos perante o governo central do Congo.  

Uma nova constituição foi recentemente aprovada e um governo transitório foi 

estabelecido, contanto com a representação de todos os grandes atores intra-estatais: 

os dois principais grupos rebeldes (MLC e RCD), a oposição e a base de apoio do 

governo. Eles assumiram uma espécie de vice-presidência do país, até que novas 

eleições sejam realizadas em todo o território.  

Esse é o tipo de mecanismo que poderia atuar no conflito entre Índia e Paquistão. 

O “simples” fato de legitimar a representação dos dois principais grupos daria novos 

contornos ao conflito.  

Além disso, atitudes como essas, de selar um pacto de reconhecimento, com 

perspectivas positivas de cumprimento no longo prazo e, também, com o possível 

estabelecimento de uma intersecção formal desses grupos com setores oficiais do 

governo indiano e paquistanês poderiam dar novo ânimo à comunidade internacional e 

aos diversos outros atores do sistema internacional. 

Da mesma forma, consolidar um acordo de representação desses grupos perante 

os dois governos, desde que oficialmente reconhecido, pode fazer com que uma espécie 

de parceria estratégica seja viabilizada e que, portanto, grupos e Estados possam 

desfrutar de um “respaldo” sustentável em termos de convergência de interesses ações 

e de previsibilidade futura.  

As chamadas “Confidence-building Measeures” (CBMs) têm lugar cativo nessa 

discussão, na medida em que os próprios mecanismos de representação possivelmente 

criados dizem respeito à construção de confiança. A sistematização da discussão, 
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advinda de uma melhor representação do atores mais fortemente envolvidos no conflito, 

tende a trazer não o que aqui foi chamado de vitória “compartilhada”, mas antes, 

soluções compartilhadas que, mesmo que não indiquem uma vitória decisiva, irão 

pavimentar os caminhos de uma saída digna para toda a região. 

 

6. Considerações Finais 

 

 De uma forma geral, este trabalho buscou traçar conexões entre as 

concepções teóricas sobre a relação agente-estrutura na teoria das relações 

internacionais e a realidade objetiva do conflito entre Índia e Paquistão. Longe de querer 

esgotar o tema, ou de buscar a maior quantidade de abordagens sobre o mesmo, 

buscou-se identificar pontos (ainda que de forma restrita) que pudessem fornecer 

subsídios importantes e claros para a explicação da realidade do subcontinente indiano. 

Tão pouco se tentou fornecer respostas a todas as perguntas levantadas. Em muitos 

casos, suposições representaram bem o seu papel didático de simples investigações 

preliminares de saídas para problemas bem definidos. 

 Sobretudo, tentou-se seguir um argumento linear que, apesar de agregar 

diversas visões e análises sobre um mesmo problema, colocasse a questão da ação do 

Estado (em termos das possibilidades e constrangimento) no centro de toda a discussão. 

Ou seja, que esse aspecto fosse mais fortemente evidenciado ao tentar-se explicar a 

relação agente e estrutura, as estruturas normativas e as relações de poder e 

autoridade.  

Principalmente, por intermédio de um argumento menos preocupado com a 

evolução cronológica da história do conflito, tentou-se observar a realidade regional 

segundo, principalmente, o ponto de vista dos grupos separatistas que operam nos 

territórios em disputa. Buscou-se observar a atuação desses atores “marginais” dentro 

das estratégias de resolução do conflito. 

Coloca-se mais proeminentemente a questão da “submissão” de Índia e 

Paquistão a atores intra-estatais de pouco poderio bélico, mas de grande penetração na 

discussão sobre as saídas pacíficas para o conflito.   

O fato é que foi possível, mesmo que não respondendo a todas as perguntas 

possivelmente levantadas e consternações objetivas da realidade local, mostrar que o 

caminho de construção de mecanismos de representação desses grupos pode ser bem-

sucedido. 
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TIMOR LESTE: UM FOCO DE TENSÃO REVISITADO 

 
 
 
Filipe Nasser 
 

 
 
 

“It is for the people to determine the destiny of the territory, not the territory the 
destiny of the people” 

 
Juíz Dillard, da Corte Internacional de Justiça, em 1975 

 
 

“WE are the countries, 
not the boundaries drawn on maps 

with the names of powerful men” 
 

Michael Ondaatje, em The English Patient 
 

 

A história de um foco de tensão
56

 

 

 A independência política de Timor Loro Sae, conquistada com o apoio direto 

da Organização das Nações Unidas e de outros atores da comunidade internacional, 

implica tão-só a abertura de mais um capítulo, embora um divisor de águas, na história 

dos timorenses.  

Se um observador externo, menos envolvido com aspectos emotivos da questão, 

delimitasse a história do Timor-Leste do ponto de vista das Relações Internacionais, 

seriam os períodos: 1) Do povoamento da ilha até a chegada dos portugueses (30.000 

a.C. a 1512 d.C.); 2) o colonialismo português (1512 a 1975); 3) a ocupação ilegal 
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56 Adaptado de NASSER, Filipe. A independência do Timor-Leste:  o papel da autoridade transitória das 
Nações Unidas. Brasília, 2003. Trabalho de Conclusão de Curso – Departamento de Relações 
Internacionais, Universidade de Brasília. 
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indonésia (1975-1999); 4) o envolvimento das Nações Unidas e (1999-2002); 5) a 

independência (2002- ).  

Este capítulo, cujo propósito é fornecer um pano de fundo à questão do Timor-

Leste em seus antecedentes ao envolvimento onusiano, procederá tomando como ponto 

de partida a fixação dos portugueses no Timor, prosseguirá com a ascensão da 

Indonésia ao sistema internacional e com o desmantelamento dos impérios coloniais, 

prosseguirá com a ocupação indonésia e culminará no despertar da comunidade 

internacional para a ilegalidade da ocupação indonésia e dos graves abusos dos direitos 

humanos lá perpetrados.  

 

1.a) O colonialismo português 

 

As bases da formação do povo maubere residem, muito antes da ocupação ilegal 

indonésia em 1975, no processo colonizador precipitado pelos portugueses em seu 

movimento de expansão ultramarina nos idos dos séculos XV e XVI. Seguramente, 

mesmo antes da chegada dos lusitanos, já havia uma população constituída vivendo a 

seu modo naquele espaço geográfico e inserido em um contexto regional de 

relacionamentos comerciais, mas por efeito de delimitação metodológica e do 

entendimento de uma identidade nacional própria dos timorenses, e, portanto, distinta 

dos indonésios e dos habitantes do Timor Oeste, faz-se mister compreender a formação 

da nação timorense a partir da constituição de uma identidade nacional bastante 

particular, fundada nas características existentes daquele povo lá sediado imiscuídas em 

mais de quatro séculos de dominação colonial por uma determinada potência européia. 

 Os portugueses lançaram-se no empreendimento ultramarino colonial no 

século XV, em um contexto histórico bastante conhecido dos brasileiros. Portugal foi 

uma das primeiras nações da Europa Ocidental a constituir-se em torno de uma 

monarquia centralizadora, em que um pacto entre a Casa Real e a burguesia nacional 

tornou possível a concretização dos desígnios de Estado de ímpeto desbravador e, 

sobretudo, da superação da necessidade de reverter os resultados da crise feudal e do 

declínio populacional sofridos a partir da metade do século XIV. Impulsionada por um 

tecido sócio-político permissivo, por inovações técnico-científicas, pela fundação da 

Escola de Navegação de Sagres e por pressões domésticas que exortavam “os membros 

da nobreza em expedições de pilhagem em busca de butins e de novas fontes de 
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renda”57, a monarquia portuguesa lançou suas naus aos oceanos e logrou estabelecer 

entrepostos comerciais e conquistar territórios na África, na América, na Ásia e na 

Oceania. Ceuta, Açores, Canárias, Angola, Moçambique, Brasil, Goa, Macau, Timor Leste 

foram, cada qual a seu tempo e respondendo a uma situação de dominação, abarcados 

no ora poderoso Império Lusitano. 

 As relações entre Portugal e Timor Leste inauguram-se durante as expedições 

das embarcações portuguesas aos mares ao sul da Ásia. Os portugueses capturaram, 

em 1511, a ilha de Málaca e logo enviaram emissários ao complexo de ilhas na busca 

por especiarias. No rastro de conquistas, ocuparam as Molucas e fundaram um forte em 

Ternate - uma outra ilha nas vizinhanças -, embora não tenham fixado soberania sobre 

seu território. Entre 1512 e 1514, começaram a descer suas âncoras nos litorais das 

ilhas de Timor e Solor, especialmente atraídos pela possibilidade de extração e 

comercialização de sândalo aromático - madeira nobre que chineses, árabes, persas e 

indianos apreciavam negociar com os habitantes da Ilha. Finalmente, em 1561, uma 

expedição de frades dominicanos lusos estabeleceu uma missão permanente no Timor, 

fato este que condicionou decisivamente futuros desdobramentos na formação do povo 

timorense, tanto em função da introdução de práticas monoteístas ocidentais como dos 

focos de resistência fortalecidos pela Igreja Católica local nas crises deflagradas. A 

recepção dos locais à catequização foi amistosa, especialmente face à antipatia comum 

que nutriam pelo islamismo praticado por grande parte dos habitantes das ilhas 

vizinhas. Sem grandes obstáculos, os padres católicos lusitanos obtiveram sucesso em 

cooptar novos devotos e em fazer penetrar o pensamento cristão nos confins do Pacífico 

Sul, no primeiro esforço de introduzir um “marco civilizatório” naquela região58.  

Todavia, há de se notar que predicados basilares do tecido sócio-político nativo não 

foram descartados, senão mesclados à raiz das características da sociedade que veio a 

se desenvolver. Por exemplo, a estrutura hierárquica tribal dos liurais e os cultos 

animistas mesclaram-se, respectivamente, com a fé cristã e com o modelo de burocracia 

europeu59. O legado do catolicismo somado à introdução da língua portuguesa e ao 
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57 JOHNSON, H. A colonização portuguesa do Brasil 1500-1580 in BETHELL, L. História da América 
Latina - América Latina Colonial I - Volume I. São Paulo: Ed.USP & Brasília: FUNAG, 1997. p. 241. 
58 Cf. WALDMAN, M. & SERRANO, C. Brava gente de Timor: a saga do povo maubere. São Paulo: Ed. 
Xamã, 1997.  
59 A composicão étnica e linguística do pequeno Timor-Leste não era exatamente homogênea nos idos do 
século XVI. Entretanto, ainda permeia toda estrutura sócio-política maubere a tradição patriarcal-tribal de 
organização, em que os liurais são os chefes e representantes de suas comunidades. Quanto à religião, 
mesmo nos dias de hoje, cerca de 2/3 da população se identifica com cultos animistas. Mesmo muitos 
católicos mesclam a crença nos princípios cristãos com credos locais. 
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isolamento das outras populações de origem malaia60, provocada pela vigência da 

soberania jurisdicional colonial portuguesa, conferem, no quadro contemporâneo da 

constituição dos Estados-nação (sobretudo no que tange a conquista do direito de 

autodeterminação, soberania e independência dos Estados africanos e asiáticos no 

movimento internacional de descolonização dos anos 1960) e do entendimento do 

direito à autodeterminação, uma configuração exclusiva ao povo maubere. 

 De volta ao desenrolar da história, já no século XVII, as Províncias Unidas 

Holandesas haviam delegado à sua empresa de navegação um mandato estatal de 

exploração colonial, de sorte que também se lançaram à aventura ultramarina e à 

disputa européia por territórios e mercados consumidores no exterior das fronteiras do 

“mundo civilizado europeu”. A entrada da VOC - a Companhia das Índias Orientais - no 

cenário asiático disparou imediatamente um fenômeno concorrencial por possessões 

territoriais, de modo que, naquele contexto sub-regional, holandeses e portugueses 

confrontaram-se pelo controle das ilhas recém-ocupadas. Entretanto, a dominação 

espanhola do Reino de Portugal, durante o período conhecido como União Ibérica (1580-

1640), contribuiu para o enfraquecimento das posições portuguesas no Pacífico Sul, 

consentindo inúmeras vitórias batavas. A seqüência histórica de eventos nos conta que a 

Holanda usurpou o Tidore português em 1605 (conquistado pelos lusos em 1575) e 

pouco depois expulsaram-nos das Molucas. Em 1651, invadiram a Ilha do Timor via 

Kupang, em sua porção ocidental, o que obrigou os portugueses a se deslocarem para a 

outra fração da Ilha. Somente quando da Restauração portuguesa, Lisboa reuniu 

condições para preservar seu Estado da Índia Oriental. Contudo, a resistência unida de 

nativos e religiosos europeus já lograra segurar o avanço holandês na porção que veio a 

se consolidar como o Timor Leste. Com exceção a um pequeno enclave na parte oeste - 

Ocussi, até então a sede administrativa dos ibéricos61, que posteriormente permaneceu 

como domínio português e nos dias de hoje constitui parte do Timor Leste soberano - a 

Ilha encontrou-se, a partir de então, bipartida entre holandeses e portugueses.  

É fundamental compreender a separação entre Timor Leste e Timor Oeste como 

resultado de um processo histórico gestado nos trâmites do colonialismo imperialista 

europeu, em que Portugal e Holanda dominaram respectiva e separadamente as bandas 

ocidental e oriental da Ilha, para que seja passível de compreensão o direito à 
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60 Os povos malaios advém da Insulíndia, tendo descido às ilhas entre 2.500 e 1.500 a.C. Os mauberes 
possuem um forte componente de descedência melanésia, não obstante, segundo estudos antropológicos, a 
povoação da ilha remonte a mais de 30 mil anos. Portanto, são não só politica e culturalmente distinto dos 
indonésios, mas também etnicamente.  
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autodeterminação dos mauberes. Enquanto o Timor Oeste permaneceu unido a um 

conjunto de ilhas conhecido como Índias Orientais - que viria a se chamar Indonésia 

depois de sua independência em 1954 -, e, portanto, ligado politicamente à unidade 

orgânica de um novo país, o Timor Leste havia sido colonizado e administrado por uma 

outra potência, isoladamente ao toque holandês.  

Com efeito, após ter sido privado das possessões vicinais de Solor e Flores, em 

1859, a monarquia portuguesa entrou em acordo com a holandesa pelo reconhecimento 

de soberania mútua sobre cada porção e delimitaram, em termos legais, as fronteiras 

entre os “Timores” Leste e Oeste. Contudo, somente em 1913 chegaram a um formato 

final de demarcação. Ao longo dos séculos disputas lindeiras não cessaram, não 

obstante o domínio soberano de cada qual tenha se mantido, grosso modo, intacto. As 

exceções foram: (i) em 1912, quando da tentativa malograda do liurai maubere Dom 

Boaventura em fazer frente à metrópole lusitana (durante cerca de 18 meses, a 

administração colonial praticamente cessara de existir)62 ; e (ii) a Segunda Guerra 

Mundial, quando em 1941, as forças aliadas desembarcaram no Timor Leste com o fito 

de prevenir um ataque japonês e a expansão de seu  fronte no Pacífico. Tendo os 

nipônicos de fato desembocado na Ilha em fevereiro de 1942, os timorenses os 

combateram ao lado dos australianos até expulsarem os soldados do imperador Hiroito 

(em um contexto de neutralidade portuguesa frente ao conflito mundial). A cifra de mais 

de 40.000 baixas timorenses resultantes dessa confrontação armada é ressaltada em 

ironia por Noam Chomsky63 face à demonstração de “agradecimento” dos australianos 

algumas décadas ulteriores, quando foram esses o único país a reconhecer a soberania 

indonésia sobre o Timor-Leste durante os anos de ocupação. 

É de consensual entendimento da comunidade acadêmica e dos agentes 

internacionais que tomaram contato com a questão que o colonialismo empregado no 

Timor  não legou condições para a ereção de um Estado moderno. Se os portugueses 

que lá se fixaram, em geral comerciantes, administradores de menor calibre político e 

homens a serviço da fé católica, não promoveram um subjugo marcadamente violento, 

também não promoveram o desenvolvimento (e vice-versa). Não se faz árduo imaginar 

que um país de dimensões territoriais e demográficas limitadas como o de nossos 

descobridores, detentor de possessões em virtualmente todos os continentes, tendo 
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61 A sede administrativa do Timor foi transferida para Dili em 1769. 
62 Cf. WALDMAN & SERRANO : op. cit. supra (9). 
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como carro-chefe do império colonial um território das abundâncias do Brasil, carecia de 

recursos, arranjos logísticos e interesses para investir na infra-estrutura e 

potencialidades locais. Na linha da empresa colonial lusitana, aquele pequeno pedaço de 

chão, nos estertores da fronteira entre a Ásia e Oceania, sem fartura de recursos 

materiais, definitivamente não constituía prioridade para a metrópole. Como averiguara 

um observador estrangeiro: “o governo português é muito miserável. Ninguém parece 

preocupar-se com o desenvolvimento do território (...) Depois de trezentos anos de 

ocupação, nem uma milha de estrada foi construída.”64   

De toda forma, as ligações estabelecidas entre portugueses e timorenses são 

inegáveis, sob qualquer ponto de vista. O atual chanceler José Ramos-Horta declarara 

que “o Timor Leste não poderia sobreviver como uma identidade específica sem a língua 

portuguesa”65. Xanana Gusmão, em seu turno, expressara que “a cristianização que, se 

não alterou radicalmente os fundamentos morais da sociedade indígena, conseguiu, no 

entanto, impregnar-se na espiritualidade do pensamento timorense.”66 A título de 

ilustração, é interessante notar que, durante a ocupação indonésia, muitos timorenses 

agarraram-se aos valores sedimentados pelos portugueses, como recurso de resistência 

e valorização de seu longo passado não-indonésio. 

 

1.b) O pós-Segunda Guerra Mundial e o papel da Indonésia no contexto 

sub-regional 

 

Com o término da Segunda Guerra Mundial e a instabilidade das relações 

européias, foram criadas condições para explodir um surto de independências nacionais 

nos antigos rincões coloniais. As antigas metrópoles, bombardeadas, financeiramente 

ruídas e exauridas dos anos de beligerância, não mais sustentavam condições para 

manter seus domínios ultramarinos. O historiador britânico Eric Hobsbawm nos ensina 

que  
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63 Cf. CHOMSKY, Noam Como um prefácio... in WALDMAN & SERRANO: op. cit  supra (9). O artigo 
em questão também prefacia o livro do atual chanceler timorense José Ramos-Horta, Timor-Leste: amanhã 
em Dili. 
64 Os dizeres são de autoria do biólogo inglês Alfred Wallace, citado por RAMOS-HORTA: op. cit. supra 
(14), p. 71 e CUNHA: op. cit. supra (4), p. 27.  
65 Folha de São Paulo, 21/10/1996: citado em WALDMAN & SERRANO: op. cit. supra (9), p. 37. 
66 Cf. GUSMÃO, X. Timor-Leste: um povo, uma pátria. Lisboa: Edições Colibri, 1994. p. 54 
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o que prejudicou fatalmente os velhos colonialistas foi a prova de 

que os brancos e seus Estados podiam ser derrotados, total e 

vergonhosamente, e que as velhas potências coloniais encontravam-se fracas 

demais, mesmo após uma guerra vitoriosa, para restaurar suas antigas 

posições.67   

 

Fosse em função de vácuos de poder instituídos domesticamente, a força dos 

movimentos de libertação ou a tônica moralizante internacional de repúdio à guerra, de 

valorização de dispositivos jurídicos e de exacerbação de enunciados liberais, ruíram, 

gradualmente ao longo das décadas subseqüentes, os impérios coloniais europeus que 

vigiam há cinco séculos como pilar das relações internacionais eurocêntricas. 

A Indonésia, guiada primordialmente pelo motor javanês, embalou no movimento 

de reclame por sua independência.  

 

Os holandeses eram fracos demais para manter um poder militar 

adequado no imenso arquipélago indonésio, cujas ilhas, em sua maioria, 

estariam dispostas a mantê-los como contrapeso para a predominância dos 

55 milhões de javaneses.”68,  

 

conclui Hobsbawm, apoiado na análise das conseqüências políticas da invasão do 

território holandês pelas forças do Eixo na Segunda Guerra. Também vislumbrando 

tomar proveito da ausência da autoridade batava, o Japão diligenciou para patrocinar a 

independência das Índias Orientais holandesas, no intento de enxertar um governo local 

teleguiado de Tóquio. Entretanto, Sukarno, o líder da contestação pela independência, 

foi vitorioso ao contornar as pressões nipônicas e passou a utilizar retoricamente os 

imperativos morais de Nehru na Índia para inflamar as massas. Valendo-se de um 

discurso de teor populista-demagogo e esquerdista bastante pronunciado, Sukarno fez 

emergir um tipo inédito de nacionalismo à Indonésia, com o fito de conduzir o país à 

exclusividade sobre sua soberania e para legitimar-se como líder máximo da nova 

nação. A Indonésia logrou conquistar o direito de funcionar como uma confederação 

holandesa em 1949, e malograda a experiência, chegou à independência política em 

1954.  
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67 HOBSBAWM, E. A era dos extremos. São Paulo, Companhia das Letras, 1995. p. 214 
68 HOBSBAWM: op. cit. supra (18) p. 215 
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Contudo, há de se notar que a nação indonésia padecia estruturalmente de 

qualquer espécie de homogeneidade interna. Aquele arquipélago composto por mais de 

17.000 ilhas reunia povos malaios de características e credos bastante próprios, sem 

compartilharem necessariamente traços identitários comuns que não (à exceção única 

do Timor Leste) o passado colonial holandês. De forma a intentar garantir este 

conturbado conceito de integridade territorial indonésia - ou “a unidade na diversidade”, 

tal como difundido pela propaganda local -, recorria-se a políticas de força, como único 

meio de contenção das insurreições autonomistas nas ilhas periféricas a Java. O 

nacionalismo chauvinista da “Grande Indonésia” não hesitou praticar políticas de cunho 

centralizador e autoritário ao longo de sua história: em um primeiro momento, apoiadas 

pela “democracia dirigida” fortemente influenciada pelo Kremlin; posteriormente ao 

golpe do General Suharto em 1965, no esteio da “ameaça vermelha”, auspiciadas pela 

Casa Branca.  

São freqüentes na bibliografia os registros acerca da volumosa e constante 

presença de agentes soviéticos ao redor de Sukarno. Mesmo muitos de seus aliados 

mais próximos anteviram a inclinação esquerdista do presidente e a proximidade com 

Moscou como possibilidades da Indonésia servir como marionete da União Soviética ou 

da implementação do socialismo no país. Sem demora, o General Suharto, Chief of Staff 

de Sukarno, fez uso de seus contatos em Washington e, simulando um golpe de 

orientação comunista, ensejou operar um contra-golpe de forma a postar-se no poder 

presidencial69. A “Nova Ordem” nacional de Suharto, a despeito de sua abertura para o 

cenário internacional, não fraquejou em aprofundar o modelo administrativo indonésio 

de repressão e centralização dos recursos de poder. 

O Timor Leste, sem embargo, não havia conquistado sua independência. 

Permaneceu como colônia portuguesa, mesmo sujeito, em tese, às novas regulações 

internacionais dos non-self-governing territories70 previstas pelo advento das Nações 

Unidas e de sua Carta. A entrada de Portugal na ONU em 1955 não implicou no 

cumprimento dessas regulações e o Timor experimentou um sentimento de status quo 

colonial, enquanto em virtualmente todo mundo se observaram alterações radicais tanto 

nos quadros regionais de relacionamentos internacionais quanto nas relações entre 

colônias e metrópoles. Segundo os dispositivos do Artigo 73 (3) da Carta da ONU, 
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69 Cf. DAVISON, G. Historical reality and the case of East Timor In HANNIKAINEN, L. International 
Law and the question of East Timor. Londres: Catholic Institute for International Relations & International 
Plataform of Jurists for East Timor, 1996. 
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Portugal deveria reportar-se ao Secretário-Geral da ONU regularmente sobre seus non-

self-governing territories, conquanto tenha, em verdade, afirmado não administrar 

nenhum daquela espécie71. Sem embargo, no levante da independência indonésia, se 

por um lado, permaneceu o Timor Oriental colônia portuguesa “à moda antiga”, por 

outro, manteve-se apartado dos domínios indonésios. A título de ilustração, podemos 

extrair uma mensagem emblemática do chanceler indonésio na Assembléia-Geral das 

Nações Unidas em 1960:  

 

(...) declaramos o direito do povo indonésio a exercer a soberania e a 

independência sobre todos os territórios originariamente abrangidos pelas Índias 

Orientais holandesas. Não reivindicamos outros territórios, como em Borneo e 

Timor, que se encontram dentro do território indonésio, mas que não fazem parte 

das Índias Orientais holandesas (...)72   

 

 Do franco descaso português com o Timor Leste ao longo do século XX, 

registram-se particularmente a ausência de políticas desenvolvimentistas, especialmente 

entre 1945 e 1965, e o anacronismo dos governantes portugueses em não preparar as 

elites locais para receber o poder quando da inevitabilidade da emancipação das colônias 

(deste costume, que não se assinale a implicância de altruísmo pós-colonial, mas a 

prática essencialmente política de manutenção dos interesses metropolitanos 

representados por uma nova classe dirigente afim aos antigos governantes)73. Mesmo 

com a declaração da Lei Orgânica do Ultramar de 1972, que o transformou em uma 

“região autônoma”, o Timor continuou regido por Lisboa74.  

Fundamental para a compreensão do destino do Timor Oriental são os fenômenos 

subseqüentes à derrocada do regime que imperou entre 1932 e 1974. Neste ínterim, 

Portugal vivia sob a ditadura direitista salazarista - inicialmente sob Antônio Salazar e, 

em seguida, sob seu sucessor, Marcelo Gaetano. Foram traços da política externa 

lusitana salazarista a clausura às relações exteriores e a insistente priorização do 

colonialismo ultramarino como estandarte de Estado, numa tentativa quase 
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70 O termo correto em português é Territórios Sem Governo Próprio, contudo, este autor julga que o termo 
original em inglês guarda mais apropriadamente o significado da situação do Timor-Leste. 
71 Cf. CLARK, R.S. The ‘decolonization’ of East Timor and the United Nations norms on self-
determination and aggression In HANNIKENINEN: op. cit. supra (20), p.67 
72 UN Doc. A/PV. 888 (1960), citado por CUNHA: op. cit. supra (4), p. 67.  
73 Cf. CUNHA: op. cit. supra (4), p. 25. 
74 Cf. WALDMAN & SERRANO: op. cit. supra (9), p. 46. 
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sebastianista de remontar aos tempos do Grande Império Português. Dada a 

insustentabilidade doméstica das práticas deste regime75 e pressionados pelos 

movimentos internacionais de liberalização econômica e descolonização, em 1974, os 

Capitães de Abril - ou Movimento das Forças Armadas (MFA), avolumado pela baixa 

patente do exército português que tinha freqüentado os campos de batalha nas colônias 

- promoveram a tomada de Lisboa e a queda de Gaetano.  

A Revolução dos Cravos de abril de 1974, em grande medida fundada em 

princípios anti-coloniais, precipitou uma ruptura no quadro político do Timor-Leste de 

dimensão comparável, embora acometida por estímulos internacionais distintos, à 

chegada dos portugueses no século XVI. 

 

1.c) A ocupação indonésia 

 

 Em 7 de dezembro de 1975, forças militares indonésias usurparam Dili e o 

controle do Timor Leste da já ausente administração portuguesa e da população 

timorense. Contudo, a chegada das tropas de Suharto não foi inadvertida ou 

surpreendente. Previamente, sinais já haviam sido enviados: intensa movimentação de 

forças indonésias nas fronteiras entre as porções da ilha, realizou-se uma simulação 

militar em solo indonésio (cujo traçado analistas identificaram como um preparatório 

para uma invasão territorial) e a cidade de Atanabae (percebida como ponto estratégico 

para um eventual ataque contra a capital) já havia sido assaltada. A ofensiva em larga 

escala contra Dili, efetivada virulentamente via terra, ar e mar, foi o resultado de um 

elaborado plano concebido desde muito antes daquela data pelas forças armadas 

indonésias e pelo BAKIN - o serviço de Inteligência nacional.  

A Operação Komodo, como ficou conhecido o plano (não mencionado na versão 

oficial das autoridades de Jacarta), muito mais do que um desenho dos termos de uma 

ação militar invasora, configurava uma estratégia mais ampla de ocupação do território 

timorense, persuadindo a população das vantagens da incorporação do Timor à 

Indonésia, causando intriga entre as forças partidárias locais e dissuadindo a população 

através de práticas de violência e medo. À medida que as evidências fáticas 

preconizavam um ataque, no plano diplomático eram enviadas mensagens dúbias aos 
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75 Dados de 1974 mostraram que o governo de Gaetano despendia a impressionante cifra de 42% do 
orçamento nacional em gastos militares. Àquela época, a economia portuguesa definhava na condição de 
mais atrasada da Europa Ocidental. 
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agentes internacionais por Jacarta e, mesmo, por Portugal.76 No balouço da operação 

militar finalmente consumada em dezembro de 1975, já tendo sido deflagrada 

anteriormente uma guerra civil entre as três principais forças partidárias timorenses e 

proclamada unilateralmente a independência por uma delas (como veremos em maiores 

detalhes mais adiante), saldou-se a tomada da capital e o assalto do direito da 

população timorense de sua autodeterminação, entremeios a mais de 2000 assassinatos 

somente nos primeiros dias, dentre os quais foi registrado o massacre de crianças e 

mulheres.  

Neste momento cumpre destacar que a ocupação, contudo, não estava 

desvinculada da movimentação política corrente, em termos domésticos, regionais e 

internacionais, e que, destarte, o desenrolar da questão foi ora licenciada ora cerceada 

pelo complexo jogo da política internacional e das tênues fronteiras entre affairs políticos 

domésticos e internacionais. Três causas principais concorreram para que a Indonésia 

obtivesse sucesso em proceder com a invasão e mantivesse a ocupação sem 

constrangimentos proibitivos:  

 

1.c.1) “Nem mais um soldado para o Ultramar” e os desdobramentos em 

solo timorense 

 

A Revolução dos Cravos contribuiu para precipitar o desmantelamento do império 

colonial português, de sorte que a montagem da nova administração pública e os novos 

princípios regentes dispersaram as atenções dos lusitanos quanto às suas colônias. 

Sustentando uma bandeira de modernização dos Estado e de suas relações 

internacionais,  o novo governo urgiu contra a manutenção dos domínios coloniais, 

outrora prioritários durante os anos salazaristas. Ruía o último dos grandes impérios 

coloniais ultramarinos europeus, mananciais de matérias primas e mercados 

consumidores, fontes da “acumulação primária de capitais”, motores da Revolução 

Industrial, garantias para o Concerto Europeu e bases do poderio das potências 

européias durante metade de um milênio.   

As relações entre Portugal e Timor Leste foram drasticamente alteradas com a 

subida do MFA ao gabinete presidencial português, alargando substancialmente um 

vácuo de poder quanto ao domínio da pequena colônia lusa no Pacífico Sul. Do ponto de 
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76 O Ministro das Relações Exteriores da Indonésia, Adam Malik, declarou em carta o direito timorense à 
independência e negou quaisquer intenções de incorporação territorial por parte do governo indonésio em 
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vista do governo luso, inicialmente, a doutrina da autonomia mostrou-se preponderante; 

mais adiante, uma linha tida como mais esquerdista passou a advogar pela efetiva 

independência das possessões coloniais. Em julho de 1975 uma legislação aprovada em 

Lisboa intentava garantir a realização de eleições para a constituição de uma assembléia 

popular e de uma autoridade de transição no Timor Leste. De todo modo, ficou só no 

papel. 

Com a reestruturação da administração portuguesa sendo conduzida, o Timor 

Leste ficou cerca de 7 meses sem a presença de um administrador metropolitano. O 

coronel Mário Lemes Pires só veio desembarcar em novembro de 1974, enquanto seu 

antecessor tinha sido exonerado quando da falência do regime que representava. Em 

política, quando se estabelece um vácuo de poder, o mesmo tende a ser preenchido por 

forças dispostas a exercer poder. Como em fenômenos biológicos osmóticos, quando um 

fluido é deslocado, outros agentes fazem uso da oportunidade para preencher o espaço 

desocupado. Nos confins do Pacífico Sul, tal diapasão de comportamento fisiológico não 

se mostrou diferente: forças políticas locais e a Indonésia pouco titubearam em exercê-

lo.  

Em uma nação de tradição essencialmente tribal-patriarcal rural, grupos sociais 

urbanos uniram-se em torno de constituições partidárias nos moldes ocidentais para 

representar as aspirações dos setores do tecido sócio-político maubere e disputar a 

governança sobre o destino político de sua terra. Deste processo, três forças principais 

emanaram e desempenharam papéis protagônicos na deflagração da invasão de 

dezembro de 1975: 

 

 ADST (Associação Social-Democrata Timorense): surgida da 

movimentação da população urbana, de funcionários públicos, de professores, da elite 

rural, de ex-militares portugueses e de católicos, pregava pela negação do colonialismo 

e por uma transição gradativa até a independência completa. Baseava-se nas doutrinas 

do “socialismo e da democracia” para atingir a emancipação. Evoluiu, com o acirramento 

dos ânimos,  para a Freitlin (Frente Revolucionária de Timor-Leste 

Independente). “ADST was formed to defend the idea of the right to independence: 

Freitlin was formed to fight for independence”,77 afirmara um de seus fundadores.  
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77 TAYLOR, J. Decolonisation, independence and invasion. In HANNIKEINEN: op. cit. supra (20), p. 29. 
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 UDT (União Democrática Timorense): de cunho mais conservador, estava 

ligado aos interesses dos portugueses e comerciantes locais. Apoiavam a autonomia 

gradativa do Timor Leste, implicando em uma união com a metrópole em termos 

federativos.  

 

 Apodeti (Associação Popular Democrática Timorense): instrumento 

político do BAKIN de persuasão em favor da anexação do Timor à Indonésia, tinha pouca 

representatividade social, embora detivesse acesso a recursos para pregar a propaganda 

indonésia em território timorense. 

 

À medida que a Apodeti ia disseminando sua propaganda em nome do BAKIN e 

da Operação Komodo, a Freitlin ia angariando apoio popular nos focos de concentração 

populacional. Mais inclinada a políticas reformistas do que propriamente a promover a 

revolução, nas cidades e no interior os correligionários da Freitlin iam incentivando a 

formação de cooperativas agrárias nas comunidades rurais, oferecendo prestação de 

serviços de saúde e introduzindo práticas de alfabetização em uma população de 

aproximadamente 93% de analfabetos78. Dispondo de reformismo, populismo e 

mobilização social, a escalada política do partido era evidente: “by the end of the year 

[1974], [Freitlin] was undoubtedly the largest party, easily surpassing the more 

conservative UDT.” 79 

Os oficiais da Operação Komodo, percebendo o crescente prestígio popular da 

Frente Revolucionária, aprofundaram seus esforços difamatórios para convencer a 

opinião pública indonésia e internacional quanto ao caráter revolucionário, marxista e 

violento da Freitlin. Em um contexto em que Portugal e Indonésia forneciam indícios 

ambivalentes quanto a suas posições  destino do território timorense, em janeiro de 

1975, a Freitlin e a UDT uniram forças para pleitear por sua independência, impedir o 

aumento da influência indonésia e organizar um governo transitório. Entretanto, a união 

fora desfeita, já em maio, em função da preeminência e popularidade da Freitlin (que 

espalhava sua influência pelo país com os êxitos do aprofundamento das práticas 

agrárias, de seus programas de alfabetização e da valorização da cultura maubere nas 

comunidades), da inclinação tida comunista dos seus setores mais radicais e de técnicas 

sórdidas empreendidas pela Inteligência indonésia para provocar a cisão da coalizão. 
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Instaurada uma atmosfera e confrontação, Portugal, voltando a cena política timorense, 

convocou as principais forças partidárias para uma reunião em Macau em junho de 

1975, mas o anúncio da presença da Apodeti na reunião e a cisão partidária fizeram com 

que a Freitlin decidisse por não comparecer à mesa de discussões, minando com as 

tentativas diplomáticas de resolução das controvérsias.  

Os desdobramentos seguintes levaram a UDT, encorajada por Jacarta, a aplicar, 

em agosto de 1975, uma espécie de “golpe de Estado”, em que tomou pontos 

estratégicos de Dili e prendeu entusiastas da Freitlin. O Coronel Mário Lemos Pires, 

frustrado com o descaso da métropole e impotente em garantir a soberania portuguesa 

sobre a colônia, refugiou-se com sua equipe na ilha de Atauro. Inelutável a polarização 

política, a guerra civil estava doravante deflagrada entre a UDT e a FALINTIL - o braço 

armado da Freitlin. Entre agosto e dezembro, o caos instalado na Ilha, a crise política 

doméstica vivida em Portugal e a motivação causada pelas independências de Guiné-

Bissau e Angola fundaram as condições para um grito de independência – ou uma ação 

de ingerência. Com expressivo apoio popular e ampla aderência da população, a Freitlin 

revertera os resultados militares e, face à vitória nas ruas, ao exercício provisório de 

governo de facto e à iminente invasão indonésia, declarou unilateralmente a 

independência da República Democrática do Timor-Leste em 28 de novembro de 1975.  

Dois dias depois, uma coligação UDT-Apodeti fez o mesmo, antecipando a 

anexação timorense à indonésia. Finalmente, em 7 de dezembro, a curta vida de 

independência timorense experimentava seu término. 

 

1.c.2) A Indonésia e o receio do efeito dominó  

 

Em um país de tênue unidade territorial e de sutis ligações étnicas, lingüísticas e 

culturais entre sua população, o governo central adotara constante orientação 

repressora contra quaisquer movimentos autonomistas insulares. A necessidade de 

manter aquele conjunto de ilhas satélites à Java instou nas autoridades indonésias a 

adoção de políticas de força para sufocar qualquer ameaça de insurreição na periferia. O 

receio de Jacarta era não abrir precedentes para que grupos para-estatais reclamantes 

do direito de independência não potencializassem e incentivassem movimentos em 

outras ilhas e provocassem um efeito dominó de emancipações, nocivo à manutenção da 

integridade jurisdicional do Estado. Nas Molucas, em Sumatra e Suwalesi, os levantes 
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dos nativos foram tempestivamente coibidos; em 1963, o Irian Jaya (a Nova Guiné 

Ocidental) foi incorporado por Jacarta à “Grande Indonésia”. Ao nacionalismo e 

repressão à indonésia, a ascensão do General Suharto, de orientação americanófila, 

adicionou uma certa dose de fobia contra a coloração vermelha das bandeiras dos 

grupos contestatórios.  

Enquanto Suharto e Gaetano estiveram à frente dos gabinetes presidenciais de 

seus respectivos países, os entendimentos entre Jacarta e Lisboa garantiram a 

preservação do Timor. Com a subida de uma linha militar esquerdista em Lisboa e a 

possibilidade de insurreição revolucionária a partir de Dili, “subitamente, Timor-Leste 

galgou vários degraus na escala de prioridades de setores indonésios”80. 

A Indonésia afirmava para os alto-falantes da imprensa internacional e para 

próprios membros da Freitlin que não tinha interesse na anexação do Timor Leste. O 

chanceler indonésio havia declarado em audiência com José Ramos-Horta que “a 

independência de todo país é direito de toda nação, sem exceção para o povo de Timor 

Leste”. Entretanto a diplomacia indonésia muniu-se de argumentos para legitimar sua 

ocupação e, circundado por uma ambientação política permissiva, as forças armadas 

perpetraram a tomada do país. Todavia, mais que justificativa para sustentar a doutrina 

do nacionalismo e preservar sua unidade territorial, dado que o Timor Leste jamais fora 

domínio indonésio, a invasão pode ser categorizada também como expressão de 

expansionismo sub-regional, em que se revelou a influência de setores militares no 

decision-making nacional. Aberto o vácuo de poder, Suharto “snapped [East Timor] up 

as a crocodile might a waterfowl”, em um ímpeto de “pure land grabbing”81. Em 1976, 

quando Timor Loro Sae foi transformado, nos dispositivos constitucionais indonésios, na 

27a província do país, estava de fato consumada não só a invasão, mas a ocupação do 

antigo Timor-Leste português. 

 

1.c.3) A permissividade do cenário internacional em 1975 

 

A dinâmica do cenário internacional à época, ainda emoldurada pela lógica da 

Guerra Fria e somada aos desdobramentos políticos da primeira metade dos anos 1970, 

impediu que setores da comunidade internacional exercessem pressão suficiente sobre a  

Indonésia, de modo a evitar a ocupação ou forçar sua retirada. “East Timor was not only 
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small and unimportant, it was as well away from the convergence of great power 

interests.”82 Sem abundância material ou assets políticos evidentes, o Timor Leste não 

fazia valer os custos políticos de uma oposição sistemática e efetiva da comunidade 

internacional em seu favor.   

A Revolução dos Cravos em Portugal, a aproximação diplomática e comercial 

entre Austrália e Indonésia, as boas relações entre Jacarta e Washington, a tensão 

latente entre União Soviética e China Popular, a crise doméstica norte-americana da 

renúncia de Nixon e a fragilidade das Nações Unidas em relação às superpotências 

constituíram um somatório de fenômenos, eventos e circunstâncias que vendaram os 

olhos da comunidade internacional para a supressão do direito de autodeterminação 

daquele povo.  

 Ademais, a efetividade da propaganda indonésia em reputar a Freitlin como 

uma agremiação marxista disposta a promover a revolução através da luta armada e a 

implementar o socialismo de Estado se lograsse chegar ao poder, contribuiu para 

enquadrar o apoio velado a Suharto como política de contenção do bloco ocidental à 

ameaça vermelha. Nem Indonésia, nem Estados Unidos, nem Austrália, nem outros 

atores ocidentais desejavam assistir a ascensão de mais um governo insular socialista 

pronto para contaminar outros focos de insatisfação com sua doutrina. A vergonha 

experimentada pela política externa norte-americana no Vietnã, no Camboja e no Laos, 

naquele mesmo 1975, sacramentou a posição de que aventuras nacionalistas não 

deveriam ser mais permitidas, especialmente, no sul asiático.  

Se ao Timor careciam recursos materiais e sua relevância política era percebida 

como ínfima, no Mar do Timor localiza-se o Estreito de Ombar-Weitar, único ponto de 

passagem do Pacífico para o Índico em que embarcações submarinas poderiam navegar 

não-detectadas por radares. O controle daquela passagem, de capital importância 

estratégica, não poderia estar vinculado a um governo hostil a Washington. Portanto, os 

estímulos da Guerra Fria mostraram-se ambivalentes: se por um lado, a irrelevância 

política do território não motivava uma intervenção em prol de seu direito de 

autodeterminação, por outro lado, a possibilidade de emergência de um governo 

socialista e a localização de um ponto geo-estratégico motivaram o apoio a ocupação 

pelos Estados Unidos. 
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81 DAVISON, G. Historical reality and the case of East Timor In HANNIKEINEN: op. cit. supra (20), 
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Com efeito, o Presidente norte-americano Gerald Ford e seu Secretário de Estado 

Henry Kissinger jantaram com Suharto na véspera da invasão em Jacarta e, 

seguramente, sinalizaram com uma bandeira verde a anuência de Washington. A 

correspondência entre Kissinger e sua embaixada em Jacarta guarda registros de que os 

indonésios foram instruídos a agir “rápida e eficazmente, sem utilizar equipamento 

americano”. Em contraste com o discurso oficial e do entendimento de parte da 

historiografia, “os Estados Unidos, ao contrário das mentiras oficiais, participaram 

entusiasticamente” da invasão, segundo Noam Chomsky, não só apoiando tacitamente a 

decisão de Suharto, mas exportando armas ao longo de mais de vinte anos para seus 

parceiros sul-asiáticos. Reza que Kissinger, ao ser questionado se o suprimento de 

armas norte-americanas à Indonésia não deveriam ser estritamente para medidas de 

auto-defesa, contestou: “e nós não podemos considerar um governo comunista em 

plena Indonésia como assunto de autodefesa?”83 

Na avaliação dos atores, incorrer em atritos desnecessários com a Indonésia não 

pareceu ser um bom negócio para seus parceiros comerciais e diplomáticos, mesmo em 

explícito detrimento da vigência do Direito Internacional e da observância dos direitos 

humanos - o que se não é incomum ao padrão de comportamento estatal, é certamente 

ilegal e ilegítimo perante as convenções internacionais acordadas pelos próprios Estados. 

Os timorenses pagaram, como fizeram não ineditamente tantos outros povos, com 

sangue e cerceamento de suas liberdades, pela continuidade dos jogos de estadistas e 

mascates internacionais. 

As resoluções do Conselho de Segurança da ONU emitidas entraram para o rol de 

letra-morta das Nações Unidas. Ambas Resolução 384 (1975) e Resolução 389 (1976) 

demandavam que “o Governo da Indonésia retire, sem demora, suas tropas do 

território”, “reafirmando o direito inalienável do povo do Timor Leste à autodeterminação 

e independência”. Tendo em mente que resoluções resultantes dessa instância das 

Nações Unidas são as únicas dentro do Sistema ONU de caráter cogente, vinculante e de 

cumprimento obrigatório por parte dos Estados-membros e que, ainda assim, as 

mesmas foram solenemente violadas, fica emblematizado o descaso da comunidade 

internacional em empreender ações mais afirmativas e a prepotência das autoridades 

indonésias frente ao Direito Internacional.    
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 Regido pelo signo da realpolitik, da preservação do interesses nacionais e da 

preponderância sistêmica das relações de poderes, o respaldo político da ocupação 

indonésia, de época em que ainda vigia a lógica inerente ao conflito bipolar, 

contingenciou quaisquer imperativos morais de convivência internacional e as 

disposições jurídicas cogentes. Se por um lado a Indonésia não sofreu 

constrangimentos, por outro, setores da comunidade internacional eram ou incapazes de 

impô-los ou optaram por abster-se.  

 

*** 

 

 Em poucas palavras, agentes - quais sejam, os Estados nacionais e forças 

sub-nacionais visceralmente envolvidos, Timor Leste, Indonésia, Portugal, Estados 

Unidos, Austrália, ONU e partidos políticos timorenses -  e sistema - a dinâmica do 

cenário internacional em si, sendo neste caso aquela da década de 1970, de 

proeminência das relações de poder, sobretudo quando esbarravam na seara de 

interesse das superpotências - consentiram, por interesse (Indonésia, Estados Unidos, 

Austrália, Apodeti), por negligência (Portugal, comunidade internacional) ou por 

incapacidade de reverter a situação consumada (ONU, Freitlin, comunidade 

internacional) na política de força perpetrada pelas forças armadas indonésias e 

permitiram que a ocupação perdurasse enquanto não houvesse estímulos 

suficientemente impositivos para que as relações entre aqueles agentes e o sistema 

internacional vigente deslocasse a questão do Timor Leste da inércia.    

 

1.d) A comunidade internacional “descobre” a questão timorense 

 

 Silenciada pelos constrangimentos políticos e diplomáticos de sua época, a 

comunidade internacional permitiu que o povo timorense perecesse sob o subjugo da 

violenta presença indonésia. Portugal, quando da invasão, interpelou à ONU para 

deliberar sobre o assunto, mas as resoluções da ONU não foram materialmente 

respeitadas e tampouco houve quaisquer sanções para punir tal desrespeito. Em 

turbulência política doméstica, o governo português mostrava-se também carente de 

recursos para pressionar pela retirada indonésia e, embora tenha cortado relações 

diplomáticas com Jacarta, viu-se obrigado a anuir, em coro, com a quase generalizada 

complacência ocidental. A imprensa internacional também esteve banida da ilha e pouco 

 
 
 

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

 
 

 
 94



O Debatedouro -  ISSN 1678 6637 - Edição Especial – Focos de Tensão – Vol. II, Ano II, agosto de 2003 

pôde se ouvir do drama humanitário que outrora se instalava. Em outras palavras, o 

povo do Timor Leste estava jogado a sua própria sorte  

 A Freitlin, por seu turno, a despeito de ser alvo primário das forças 

indonésias, articulou bem a resistência, freqüentemente minando as ofensivas de um 

exército maior e mais bem equipado e chegou a dominar 80% do território timorense. 

Alvejados como comunistas a serem derrotados e independente das sucessivas perdas 

na sua liderança, lograram manter a chama da resistência acesa, visando 

diligentemente, em território, a sedimentar as bases da cultura maubere e, no exterior, 

a constituir uma frente diplomática e apresentar planos de paz para a comunidade 

internacional.  

 A ONU não reconheceu a soberania indonésia de jures sobre o território 

timorense e continuou a considerá-lo como non-self-governing territory português. A 

partir de 1982, a Assembléia-Geral da ONU passou a conduzir conversações regulares 

sobre  a questão e, em 1983, o Secretário-Geral Pérez de Cuellar abriu canais de 

interlocução com as partes envolvidas. Na Comissão de Direitos Humanos, a questão do 

Timor Leste passou a ser tema habitué. Doravante, seria a ONU o principal instrumento 

internacional de contestação do status quo na ilha e foro para proposição de alternativas 

que concedessem ao povo timorense alternativas para o exercício de sua 

autodeterminação. 

 Portugal, quando da eleição do Presidente Mário Soares, em 1986, passou a 

incidir mais diretamente sobre a questão, transformando a defesa pela 

autodeterminação dos timorenses em bandeira de política externa. A opinião pública 

portuguesa, sentimentalmente unida à timorense, passou a manifestar-se e constituir-se 

em organizações de sociedade civil para debater o assunto, mobilizar a população e 

angariar atenção para a questão. A nova política externa portuguesa, almejando voltar a 

fazer parte das decisões internacionais, decidiu concentrar esforços em apresentar uma 

agenda de discussão sobre o Timor, em negociações bilaterais, regionais e 

multilaterais84.  

Entretanto, somente com a visita do Papa em 1989 e com o Massacre de Santa 

Cruz em 1991, a comunidade internacional “tomou conhecimento” da seqüência de 

acontecimentos e passou a capitanear esforços para pressionar o governo indonésio a 

garantir, no mínimo, a realização de um referendo em que o povo residente no Timor 

Leste tivesse garantido o direito de decidir seu próprio status político. Durante a visita 
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de João Paulo II e com a presença da imprensa estrangeira, Xanana Gusmão fez chegar 

às mãos do Pontífice o documento Algemas de Lágrimas, em que expunha as cores do 

drama timorense. Com o Massacre de Santa Cruz, em que foram assassinados 271 

manifestantes que faziam uma procissão pacífica em homenagem a um estudante morto 

pelas forças indonésias, um cinegrafista britânico levou imagens de Dili aos noticiários, 

espoletando a opinião pública internacional e a movimentação das ONGs. 

Um relatório sobre execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias foi 

encaminhado ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas pelo Relator 

Especial Bacre Waly Ndiaye em 1994. Os dados levantados por Ndiayie são 

impressionantes: “entre 1975 e 1980, cerca de 100.000 timorenses, de uma população 

de 700.000, tinham sido mortos pelas Forças Armadas Indonésias. Entre 1980 e 1984, 

outros 100.000 tinham sido mortos, ou haviam morrido devido à fome e à doença.”85 No 

saldo resultante, entre 1/3 e 1/4  da população timorense tinha sido assassinada pelas 

forças indonésias ou sucumbido à fome em seu refúgio nas montanhas. Essas 

estatísticas passaram a incomodar um número maior e mais significativo de agentes da 

comunidade internacional  - estes atualizados a uma ordem das Relações Internacionais 

mais complexa, em que o respeito ao Direito Internacional, aos direitos humanos e o 

prezo ao multilateralismo, se não constituem um padrão definitivo de comportamento 

internacional, seguramente recebem mais incentivos. 

Engrossando a visibilidade da Questão do Timor Leste, o Prêmio Nobel da Paz de 

1996 foi concedido a dois dos mais representativos expoentes da resistência timorense: 

Bispo Dom Carlos Filipe Ximenes Belo e José Ramos-Horta foram agraciados pela 

Academia de Estocolmo com a reverência por sua luta, desfrutando da vitrine aberta 

para exposição da situação que já vigia há duas décadas no Timor. Embora Xanana 

Gusmão estivesse encarcerado desde 1992 e a resistência da Freitlin dita sucumbida, 

dentro e fora do Timor Leste avolumavam-se as frontes de contestação da ocupação. 

Com a queda de Suharto e a ascensão do Presidente B.J.Habibie em 1998, 

entremeios a uma aguda recessão econômica potencializada pela crise financeira 

asiática, ruía uma coluna da era de dominação Indonésia  no Timor Leste. Habibie não 

tinha ligação prévia com a política indonésia frente ao Timor, e com sua ascensão 
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desarticulava-se parcialmente a influência dos militares nas decisões executivas.86 

Ademais, o governo indonésio precisava parecer mais amistoso perante a comunidade 

internacional de forma a conseguir contornar as intempéries da crise econômica em um 

contexto internacional abonador à democratização. O Fundo Monetário Internacional, 

por exemplo, condicionou seu empréstimo de divisas à Jacarta mediante a realização de 

um referendo na Ilha87. Ademais, a Austrália do Primeiro-Ministro John Howard alterou o 

padrão comportamento apresentado pela política externa australiana até então e 

solicitou a Habibie à autodeterminação do Timor. Em revista, a subida de Habibie à 

presidência alterou dramaticamente a trajetória de seu predecessor e, juntamente com 

a engrossamento da pressão internacional, permitiu que o processo de conquista de 

autodeterminação timorense finalmente ganhasse momentum. 

No embalo da ressurreição da questão timorense, Portugal e Indonésia, sob a 

égide das Nações Unidas, assinaram em Nova Iorque os Acordos de 5 de Maio de 1999, 

em que ficava garantido o direito da população timorense de comparecer a uma consulta 

popular gerida pelas Nações Unidas no mesmo ano. Os timorenses poderiam escolher 

entre a autonomia ligada à Indonésia e a independência. A opção anterior de 

“autonomia transitória” até a realização de um referendo havia sido descartada e o 

Presidente Habibie, numa atitude que o Secretário-Geral da ONU Koffi Annan qualificou 

com a de “um estadista de grande envergadura”, concebeu a possibilidade de 

independência do Timor-Leste, se assim bem expressasse sua população nas urnas. 

Entre os entendimentos bilaterais entre Portugal e Indonésia e a insurreição das milícias 

pró-Indonésia (que, durante os acertos diplomáticos, haviam assassinado 25 pessoas 

em uma igreja em Liquiçá), estavam seladas as prerrogativas para a realização de um 

referendo que finalmente exercitaria o direito de autodeterminação do povo maubere. 
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políticas de flexibilização quanto ao Timor-Leste.  
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AMÉRICAS 

 
¿QUÉ HARÍA YO SI FUESE CABALLO? 88 

 
Como se ha transformado Argentina en un foco de tensión 

 
 
 
Sigfrido Samet 
  
  
 

                                                

Introducción 

 

Los principales focos de tensión se originan en  ideologías que fomentan el odio y la 

violencia. Pero estas ideologías encuentran adeptos, en número significativo, en aquellos 

lugares en los que las circunstancias ponen en peligro la vida y el futuro de la gente y hieren 

el orgullo de la comunidad. Pueden darse en pueblos  que “siempre” han sido pobres, como 

algunos de África, pero, más aún, en aquellos que han sufrido bruscas pérdidas de nivel de 

vida, de status y de autovaloración. Es lo que sucedió hacia 1930 en Alemania y formó el 

caldo de cultivo para el desarrollo del nazismo. Puede suceder ahora en Palestina, Afganistán 

e Irak. Puede suceder en Argentina. 

La gente, los politólogos, los periodistas, han ido señalando diversas causas del 

desastre argentino. En general, la tendencia es atribuir las culpas a “los otros”. Nosotros 

somos víctimas, jamás culpables. Cada cual tiende a privilegiar una posible causa. Para la 

mayoría, probablemente es la corrupción. Para otros, es la fuga de capitales (que, después de 

todo, sería parte de la corrupción).  

Discutiremos una a una las causas generalmente mencionadas, pues no hay una causa 

única. De paso intentaremos refutar creencias que consideramos falsas, por lo cual, lejos de 

ayudar a encontrar soluciones, lo dificultan distrayendo la atención. 

El caso argentino ha sido un ejemplo negativo. Pero Sudamérica está mostrando dos 

novedades positivas, que podemos simbolizar con los nombres de Hernando de Soto y Luiz 

Inacio Lula da Silva. 
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Si logramos identificar las causas del estancamiento económico sudamericano y a 

continuación definir las medidas necesarias para superarlo; si, al mismo tiempo 

desenmascaramos las  creencias “revolucionarias” que de hecho han favorecido al 

estancamiento, habremos contribuido a mejorar la vida de muchas personas, y, a la vez, 

reducido uno de los focos de tensión mundial. 

 

Hipótesis involucradas 

 
Las oposiciones bipolares y tajantes, reflejan características de la mente humana, pero 

son simplificadoras; la realidad es mucho más compleja.(20) 

Izquierda/derecha, no son opuestos. Están en planos diferentes: “izquierda” apunta a 

la ideología, mientras que “derecha” implica pragmatismo. Pero, lo que es aún más 

importante, no son categorías políticas. Tienen tradición y son parte de la cultura, pero 

pertenecen a la metapolítica. (30) 

Como a menudo se nos recuerda, el pueblo no “piensa” ni “cree”. Quienes lo hacen 

son los individuos, que son quienes tienen derechos. Los “universales” son categorías 

mentales (abstractas) y por eso no pueden pensar ni tener derechos, y mucho menos tener 

derechos superiores a los de los individuos reales y que obliguen a éstos. La creencia en 

sujetos colectivos abstractos, determinantes de la historia y portadores de derechos 

superiores a los de los individuos, es característica de los nacionalismos, sobre todo cuando 

se encaminan a su desenvolvimiento total (totalitarismo). Y, aunque el origen inmediato de 

esta creencia es romántico, muestra que la polémica medieval entre “realistas” y 

“nominalistas” acerca de los universales, rebrota periódicamente (31). Tal vez este rebrote 

sea estimulado por la percepción de un fenómeno inadecuadamente comprendido: la 

emergencia (12)** da lugar a interpretaciones de sucesos complejos, que se asemejan 

formalmente a la atribución de intenciones a sujetos colectivos (como luego ejemplificaremos 

con resultados electorales). 

La igualdad política es un objetivo deseable (y cada vez más generalizado) para todas 

las personas. Que nadie pase hambre y tenga cubiertas sus necesidades mínimas, es también 

un objetivo deseable y alcanzable (aunque esté lejos de ser real para una gran parte de los 

seres humanos). 

La igualdad económica entre todos los seres humanos, no es por ahora posible, y, lo 

que es más, no es deseable. No es hoy posible que todos los seres humanos seamos tan ricos 

como, por ejemplo, Bill Gates (y como objetivo sería disparatado e innecesario). Y nivelar 

hacia abajo (como propusieron entre otros Mao Tse Tung, Hebe de Bonafini y Fidel Castro)(7) 
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podría calmar envidias, pero perjudicaría inmediatamente a algunos y a corto plazo a todos. 

Cegaría las fuentes del crecimiento económico y científico-técnico, y podría implicar un 

retorno de la Humanidad al medioevo. 

La pobreza y el sufrimiento de gran parte de los seres humanos, no debe disimularse. 

Debe mostrarse, para fomentar la solidaridad y el estudio de vías de solución, pero no para 

azuzar odios. Si es cierto que la riqueza de algunos no es la causa de la pobreza de muchos; 

si incluso expropiar a los ricos y repartir su riqueza entre los pobres, no mejoraría su 

situación, y en poco tiempo perjudicaría a todos... podemos sospechar que esta clase de 

propuestas se hacen para fomentar el odio, sea por ignorancia, o buscando la conquista del 

poder cabalgando sobre el descontento. Las investigaciones del economista peruano 

Hernando de Soto (21) indican que la mayoría de los pobres del 3º Mundo tienen, en 

conjunto, bienes de un valor similar a los que poseen el conjunto de los más ricos del planeta. 

Y que usarlos para generar capital y dar un gran impulso a la economía del 3º Mundo, 

requiere modificaciones legislativas como las que hace menos de dos siglos tuvieron lugar en 

Europa y en EE.UU. 

El funcionamiento social, como todo sistema complejo, genera un orden espontáneo, 

autoorganización; su evolución es impredecible y no tiene cauces preestablecidos. La 

causalidad a rajatabla, es una necesidad humana para el manejo cotidiano y para evitar la 

angustia que produce el carácter impredecible de la realidad. Implica también la creencia de 

que, como se trata de fenómenos resultantes de la acción humana,  resultan de las 

intenciones de algunos individuos poderosos, que serían los que “manejan” el mundo 

humano. Esta es la interpretación “conspirativista”. 

Si un grupo de individuos “manejan” el mundo, y muchas cosas están mal, y hay 

injusticias, no haría falta estudiar los problemas y tratar de darles soluciones específicas: 

bastaría con desbancar a los malvados y que el pueblo tome el poder. Como un ente colectivo 

no puede gobernar, lo harán sus representantes (autodesignados; si fueran elegidos, sería un 

sistema casi democrático). Esto es lo que se hizo en la URSS y en otros lugares, con 

resultados desastrosos. Pero la realidad importa muy poco: el milenarismo es una creencia 

religiosa y siempre renacerá.* Implica la suposición de que todo puede solucionarse por 

decreto y que esa es la función paternalista del Estado. 

No hay una oposición absoluta entre la búsqueda del déficit cero y permitir cierto 

déficit. Es mejor no tener déficit (y, si es posible, tener superávit). Pero es tolerable tener 

déficit en algún ejercicio si el endeudamiento se debe a la adquisición de equipos y tecnología 

de los que se espera una rentabilidad mayor que los intereses que deberán pagarse. 
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I) EXPLICAR LO INEXPLICABLE 

 

En su recensión del nuevo libro de Ángel Jozami, (“Argentina, la destrucción de una 

nación”, Fernando Gualdoni (1) dice que el autor “intenta responder a esta pregunta {¿cómo 

ha sido posible el derrumbe económico y social argentino?}, explicar lo inexplicable”. Y más 

adelante, acerca de “Los años de Menem, que van de 1989 a 1999”, dice que “junto a la 

venta de los activos públicos, se produjo el aumento de los gastos que llevaron al Estado 

argentino a la bancarrota”. Es una explicación muy plausible, una de las varias que se han 

formulado. Probablemente todas sean ciertas, y el desastroso resultado sea consecuencia de 

la combinación de varias causas. Propongo una breve discusión de cada una de ellas. Tal vez 

así se hará patente  su carácter primario o secundario (dependiente) y la necesidad de 

investigar la importancia relativa de cada factor. 

 

1) Corrupción 

 

Vicente Massot escribió (2 a)(pg.8): “Es que en el país de los argentinos, la República 

fue secuestrada y reemplazada por una partidocracia madurada al amparo del clientelismo, el 

derroche de los dineros públicos y una corrupción imposible de acotar en la medida en que los 

jueces dependían, en términos de su nombramiento y eventual remoción, de la clase política”. 

La acusación de corrupción a los políticos parece ser general y está implícita en las 

consignas (“Que se vayan todos”) coreadas a comienzos del 2002 por ahorristas irritados, al 

sentirse estafados por el “corralito” y humillados por la degradación económica  de la otrora 

próspera y orgullosa clase media argentina. 

En Internet circulan muchísimos chistes y denuncias acerca de la supuesta corrupción 

del ex presidente Menem; ignoro si alguien ofreció pruebas o si cursó alguna demanda ante la 

justicia. Es muy probable que muchos (¿todos?¿casi todos?) políticos se hayan beneficiado de 

maneras ilegales o semi-legales gracias a las posibilidades que les dio su cargo. 

Corrupción hubo siempre en todo el mundo. Si en Argentina, en los últimos años, 

creció hasta volverse muy grave, ¿a qué se debió?. ¿Se trata de un proceso psicológico, o de 

una decadencia moral de los argentinos?. En 1983, Alfonsín basó su (exitosa) campaña 

electoral en apelaciones morales. Pero su gobierno fue un fracaso. Las mismas apelaciones 

está haciendo su ex correligionaria Elisa Carrió. Y creo que está también abocada al fracaso, a 
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pesar de que ambos reflejan la indignación moral de la mayor parte de la clase media 

argentina.   La política no puede reducirse a moral y el desempeño de funciones públicas no 

puede depender de las virtudes privadas, sino de la organización (31). En Noviembre de 2001 

escribí (3): “Esas políticas,{luego detallaré cuales} además, fomentan la corrupción . Muchos 

funcionarios se protegen a sí mismos, exigiendo coimas, o pasando facturas muy superiores 

al gasto real. La corrupción no se circunscribe a funcionarios o empresarios. Si todo es un 

viva la pepa, por qué extrañarse de que los 9.242 cargos electos cuesten al país US$20.000 

millones anuales (4) (...) La corrupción penetra todos los sectores de la población. En el 1º 

gobierno de Perón, se introdujeron las locomotoras eléctricas. La Fraternidad (sindicato de 

maquinistas) exigió que en cada locomotora hubiera un “carbonero” y así se hizo”.  

El Congreso tiene una imprenta cuyas máquinas son obsoletas, pero emplea 800 

personas (no creo que la imprenta más grande del mundo tenga la cuarta parte de ese 

personal). Por lo menos dos gobiernos quisieron cerrarla, pero fue imposible por la reacción 

sindical. 

Uno de los inconvenientes del enfoque moral, es que siempre los corruptos son los 

otros y la indignación suele estar impulsada por la envidia. Pero es obvio que quien acepta (o 

exige) un puesto de “trabajo” sabiendo que es innecesario, es tan corrupto como los políticos 

que critica. 

Las irritadas manifestaciones de ahorristas y luego de piqueteros gritando “que se 

vayan todos”, son comprensibles. Pero son nihilistas, no proponen nada positivo (si se fueran 

todos, ¿quién vendría?. Y para hacer ¿qué cosas?). Patricio Aguilar Carrera, Director de la 

Agencia de Noticias Mundo posible, escribió desde Chile (5): “El pueblo argentino en las 

calles, consolidaba la presencia y forma del sujeto protagonista de los cambios que tanta falta 

le hace al deprimido continente americano (...). El cambio más trascendente en la historia 

argentina estaba ahí, al alcance de la mano, con millones de seres humanos dispuestos a 

hacerse del poder y defenderlo”. 

“Sin embargo, con el correr de las semanas, un aletargamiento incomprensible y una 

fragmentación imperdonable, frenaron la arremetida popular y dieron paso cómodo a la 

misma camarilla que por buena parte del siglo veinte ha gobernado el país trasandino, los 

mismos agentes de un poder basado en la corruptela y la mafia del silencio y el 

encubrimiento, que ha sido capaz de crear los Menem que hoy amenazan con sentar sus 

reales en el palacio de gobierno”. 

“La presencia y el favoritismo estadístico de Menem sólo puede explicarse por la 

carencia de alternativas serias (...)”. 
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“(...) el egoísmo y la miopía (...) sobre el deber histórico de la izquierda de provocar a 

transformación social”. 

Las palabras citadas son, a mi parecer, un ejemplo de disolución de la relación 

referencial (6)(“Las palabras y sus significados”). Supone que una categoría abstracta 

(“pueblo”) puede ser “sujeto protagonista”.(No menciona cuantas personas participaron en las 

manifestaciones. Fueron muchas, pero seguramente fueron muchas más las que no 

participaron). Utiliza el concepto “izquierda” (a mi juicio perteneciente a la “metapolítica”, 

pero no a la política) (6) (“El pensamiento cero”) sin definirlo (el PSOE se parece mucho más 

al PP que a IU, de modo que sumar a los que se denominan “de izquierda” es como sumar 

vacas y caballos). Y atribuye a esta dudosa categoría (“izquierda”) el deber histórico (lo que 

implica la fe en cauces históricos predeterminados) de provocar la transformación social 

(como si fuera posible transformar la sociedad en el sentido deseado, por acciones 

voluntaristas (7)(“La undécima tesis”). Tal vez a partir de estos postulados falsos (y sin 

relación referencial) le resulta incomprensible el “aletargamiento” de protestas sin propuestas 

(cuyo nihilismo solo puede conducir al fascismo), Y, por la misma razón, la permanencia 

política de Menem (afortunadamente evitada), le parece solo explicable por la falta de 

alternativas, y no porque todavía un gran sector de la ciudadanía exige políticas populistas 

(prefiere mentiras a la dura realidad). La resultante más peligrosa de ese pedalear en el vacío 

es, a mi juicio, decir que “El cambio más trascendental en la historia argentina estaba ahí, al 

alcance de la mano, con millones de seres humanos dispuestos a hacerse con el poder y 

defenderlo. Porque, aparte de que los millones son una fantasía pantagruélica, no dice cual 

sería el cambio más trascendental (cosa que exigiría estudiar los problemas reales, sus 

posibles soluciones concretas, incluyendo su viabilidad política y económica, y los cauces de 

su implementación y financiación). Parecería que P.A.C. considera suficiente derribar al 

gobierno, sin saber para qué. Como dijo Paoletti (2b) refiriéndose al terrorismo de Estado: “Ni 

los vencedores ni los vencidos creían en las bondades de a democracia”. 

Es indudable que la corrupción es perjudicial, pero ¿cuánto? ¿Más, o menos que otros 

factores?. Tal vez sea difícil de cuantificar, pero no imposible: una organización internacional 

publica informes periódicos acerca de la corrupción en el mundo, haciendo un ranking de 

países. Para eso han debido cuantificar. 

Las privatizaciones de empresas se hacen a veces de manera corrupta (ofreciendo 

gangas a cambio de coimas, o beneficiando a amigos). Pero como hay otros aspectos que 

deben considerarse, trataremos el tema bajo el epígrafe “Destrucción de capital”. 
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2) Exceso de gasto público y evasión impositiva 

 

Mario D. Serrafero (2c) comenta que Ricardo López Murphy “con extrema crudeza 

señaló la necesidad de un nuevo ajuste del orden de los dos mil millones de dólares” lo que 

provocó reacciones que determinaron que su gestión durase unos pocos días. Meses más 

tarde, su sucesor, Cavallo, “cuando los organismos internacionales le quitaron el crédito a la 

Argentina, el ministro obtuvo del legislativo la ley del déficit cero, por medio de la cual la 

administración solo podría erogar lo efectivamente recaudado. Había llegado la hora de la 

verdad”. Y Alieto Aldo Guadagni escribió (2d): “La convertibilidad no pudo subsistir al fuerte 

aumento de la deuda generado por la expansión del gasto público de la nación y las 24 

provincias, que durante la década del noventa crece a un ritmo que dobla el incremento del 

PBI”. En una década ascendió, del 20% del PBI, al 60%, lo que hizo crecer la cuenta de 

intereses a 5% del PBI. No se fijó legalmente ningún tope al déficit, y el Estado financió “su 

creciente gasto, no con la prohibida emisión monetaria sino con deuda que casi se triplicó... y 

así llegó el fin cuando el pago de la deuda resultó imposible” y “obligó a Argentina a 

endeudarse a tasas crecientes de interés”. {Sobre despilfarro, ver también en (8) “Un caso 

aparte: Argentina”.} 

Es obvio que un Estado que sistemáticamente gasta más de lo que ingresa, produce 

déficits crecientes. Estos se enjugan emitiendo dinero o pidiendo préstamos. Lo primero 

estaba vedado a Argentina (por la ley de convertibilidad), de modo que recurrió a préstamos. 

Al aumentar la deuda se hacía más difícil obtener nuevos préstamos (pues aumentaba el 

riesgo del prestamista) y obligaba a pagar intereses más altos (leoninos, suele decirse; pero 

el riesgo era también leonino y muchos perdieron los ahorros de toda su vida). 

Algunos izquierdistas (incluso economistas, como Jordi Sevilla, Magdalena Álvarez Arza 

y el argentino Naum Minsburg) dicen que hay que impulsar el gasto público aunque implique 

déficit. Sevilla (9a) expresó el “rechazo al equilibrio presupuestario” de las comunidades 

socialistas “en un momento en que toda Europa se plantea aplazarlo hasta 2006”. Y Álvarez 

Arza escribió (9b): “Establecer déficit cero en los Presupuestos no supone, en modo alguno, 

garantizar el crecimiento económico o la contención de la inflación”. Es verdad que no es 

condición suficiente, pero menos aún lo es el déficit como política. Y termina diciendo: “La 

sinrazón de su empecinamiento en ser los primeros de la clase del déficit cero, les sitúa los 

últimos de la fila en una asignatura fundamental: el diseño de una política presupuestaria que 

contemple medidas adecuadas a las necesidades que plantea la situación económica actual 

del Estado español en su conjunto, esto es, del Estado de las Autonomías establecido en 
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nuestra Carta Magna. No se trata de gastar por gastar, sino de garantizar el progreso de 

todos los ciudadanos. Fuera de oponerse al déficit cero, no dice cómo y en qué hay que gastar 

para cumplir esos nebulosos fines. Como dijo Julio María Sanguinetti (10): “Cualquiera que 

observe la situación argentina con un mínimo de objetividad convendrá en que la base de su 

problemática ha estado en un constante déficit público, que llevó a una crisis 

hiperinflacionaria en tiempos de Alfonsín, a un sobreendeudamiento en la de Menem y poco 

menos que a una explosión nuclear en la de De la Rúa. O sea, que con gobiernos distintos y 

situaciones diferentes, el resultado fue siempre un estallido producto de ese desajuste”. 

Cuando el peso no estaba atado al dólar, los gobiernos tenían una manera más sencilla 

de cubrir los déficits: imprimían más billetes. Como esos papeles no tienen ningún valor en si 

mismos, sino que representan la riqueza nacional (que es exclusivamente lo que el país 

produce en bienes y servicios) al haber más cantidad de circulante, disminuye el valor de 

cada unidad. Pero esa devaluación no es instantánea ni homogénea. Los primeros que reciben 

los billetes adicionales, son los proveedores del estado y los empleados nacionales. Ellos 

alcanzan a comprar bienes y servicios a su precio normal, pero al circular más billetes 

aumenta la demanda y los precios suben. Ese proceso se va transmitiendo a todos los 

agentes sociales y a todos los bienes y servicios. De modo que los primeros son los menos 

perjudicados –a expensas de los que les siguen en la cadena de compra/venta- y los últimos 

los más dañados (pues de hecho han transferido parte de sus recursos hacia los primeros 

eslabones de la cadena). El resultado de este ciclo ha sido el aumento de precios de todas las 

mercaderías y servicios. Con lo cual, la masa de dinero circulante resulta insuficiente, y el 

gobierno se ve en la necesidad de volver a aumentarla para pagar a sus proveedores y 

personal. El ciclo se repite y se autoacelera. Si no se toman medidas adecuadas y enérgicas, 

lleva a la hiperinflación. 

Los precios de mercado (que resultan del equilibrio entre oferta y demanda) son 

indicadores de demanda insatisfecha cuando se los compara con los costos de producción. 

Ambos son los índices que guían la acción empresarial, la tecnología y la competencia, que 

presiona los precios a la baja, mejorando así el nivel de vida de los compradores. La inflación 

desvirtúa los precios, con lo cual emiten señales erróneas e inducen la aplicación de capitales 

en inversiones donde su rendimiento no será óptimo. Por lo tanto, habrá un despilfarro –

cuando menos parcial- del capital, o sea, de la capacidad productiva. 

Si el Estado gasta demasiado e ingresa poco, el déficit es inevitable. Ambas cosas han 

sucedido en Argentina. Hay factores políticos que deben modificarse. Ya mencionamos lo 

disparatadamente costoso que resulta el aparato político. Y hay una enorme evasión 
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impositiva. Sin que sea una justificación, es comprensible que muchos traten de no dar parte 

del dinero ganado con esfuerzo, a gobiernos derrochadores. 

 

3) Destrucción de capitales 

 

Durante el 1º gobierno de Perón, el país comenzó a industrializarse con vistas a 

sustituir importaciones. Es sabido que muchas industrias no son viables en un mercado 

pequeño; por eso el gobierno impuso aranceles prohibitivos a la importación. El comprador 

tuvo que pagar más caros esos productos –el precio del mercado más el arancel- y, al no 

haber competencia, resignarse además a una calidad inferior. Mencionaré unos pocos 

ejemplos: 

Hacia 1959, Compañía Química erigió en Dock Sur una planta de fabricación de 

etileno. Empleaban alcohol como materia prima, que es como querer fabricar lana a partir de 

colchones. El etileno se obtiene a bajo costo del petróleo o del gas natural y se usa (entre 

otras cosas) para fabricar alcohol (...) Pero lo más grave es que, como en poco tiempo 

apareció un competidor, hubo que desmontar la fábrica, con el consiguiente despilfarro de 

capital. 

Lo mismo sucedió por 1958 con las plantas de fenol, ácido salicílico e hidrosulfito de 

sodio.(...) Cosas similares ocurrieron  con Cerámica Neuquen, con las minas de hierro 

HIPASAM y de azufre en Jujuy, altos hornos de Zapla, carbón de Rio Turbio, fábricas de 

aviones, de coches, de tolueno en Zárate.(...) Esto sucedió en Argentina de 1944 a 1992. 

Políticas disparatadas –no preocuparse por los déficits, cubriéndolos con emisión, y el 

proteccionismo) dirigieron la asignación de recursos hacia as aplicaciones más ineficientes. 

(...) Así se destruyeron inmensos capitales (...) (3). 

Esa destrucción de capitales por valor de miles de millones de dólares privó al país de 

los capitales que necesita desesperadamente y de la riqueza que debió haberse creado en 

tantos años. Los ejemplos dados tal vez sean solo la punta del iceberg.  

Un factor mencionado a menudo es la privatización de empresas (“joyas de la 

abuela”). 

Naturalmente, si una empresa (que posee activos, como edificios, maquinaria, 

materias primas, tecnología y mercado para sus productos) se malvende, estaríamos ante un 

caso de negligencia o corrupción, y sería una evidente destrucción de capital público. Y esto 

parece haber sucedido realmente. Pero no todas las empresas son tan joyas como se suele 

creer. Algunas tienen pasivo, pues sus deudas superan el valor de los activos. Otras, como 
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YPF, tenían un gran valor potencial. Recién ahora está exportando grandes cantidades de gas, 

que antes no se explotaban. (Y Argentina podría producir muchísima energía eólica, e 

hidrógeno, que al parecer reemplazará al petróleo en la producción de energía). 

SOMISA tenía 20.000 empleados cuando pertenecía al Estado. Una vez privatizada 

funcionó con 5.000. Lo mismo sucedió con ENTEL, Ferrocarriles, Gas del estado, SEGBA, y 

muchas otras empresas. No hay razones misteriosas para que la empresa privada funcione 

mejor que la estatal: el empresario trata de no perder dinero, pues se perjudicaría él, y no 

todos los ciudadanos, como sucede con la empresa estatal (el Estado no se preocupa por el 

déficit y toma personal innecesario, para lograr apoyo político). 

Esto ya lo decía en refrán medieval: “Asno de muchos, lobos lo comen”. Lo que es de 

todos, no es realmente de nadie. No es que los empresarios sean mejores que los 

funcionarios. Cada cual debe ocuparse de lo que le corresponde: los empresarios, de 

producir; el Estado, a cobrar impuestos e invertirlos en sanidad, vialidad, educación, orden 

público, etc. Las competencias del estado son cruciales; si no las cumple eficientemente, 

perjudica a toda la sociedad e impide a los empresarios cumplir las suyas (como sucedió en 

Argentina). El empresario busca beneficios y también prestigio. Véase cuan eficaz fue la 

presencia de Craig Venter en la investigación del genoma humano para acelerarla y por lo 

tanto abaratarla. 

Si el Estado se ocupa de tareas que no le competen, como producción de bienes y 

servicios, y que los empresarios privados realizan con más eficacia, seguramente descuidará 

las que son de su competencia y que nadie más que el Estado puede hacer. 

A la privatización de empresas muchos llaman liberalismo o neoliberalismo. Son 

palabras huecas. Una privatización puede estar mal hecha y ser corrupta, y puede estar bien 

hecha y ser adecuada. Minsburg (11)  dijo que “La estrategia  privatizadora fue establecida  

presuntamente  

para disminuir la deuda externa”. Yo creo que se privatizó para lograr que esas 

empresas fueran productivas y no un pozo sin fondo para el Estado, que debía pagar sus 

déficits. No podía ser de otra manera cuando tenían tres o cuatro veces el personal necesario 

para su funcionamiento.   

Sanguinetti dijo en el ya mencionado artículo (10) que se usa la palabra “modelo” 

como un tópico vacío de contenido. “En todos los casos se habla de privatizaciones, pero con 

la misma palabra  se alude a cosas distintas, cuyos resultados también han sido diferentes”. Y 

luego:  
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“En toda América Latina también es común insistir en la idea de que el modelo 

neoliberal debe ser sustituido. Salvo en Chile en su momento, ningún país realmente ha 

aplicado un “modelo”, tomado como padrón a repetir estrictamente y da la casualidad que 

justo allí dio buenos resultados”. Y termina diciendo: “Los organismos internacionales habrán 

cometido muchos errores, lo que es verdad, pero que gastando de más, desequilibrando los 

presupuestos y cerrando las economías para defender ineficacias, solo sembraremos pobreza, 

a esta altura no debería ser materia de discusión, como desgraciadamente ocurre”. 

De modo que en Argentina nunca se siguió una política liberal, sino una política 

populista, que fue una de las principales causas del desastre. Y aunque, como dijo Stiglitz (8): 

“(...) los países occidentales (...) forzaron a los pobres a eliminar barreras comerciales, pero 

ellos mantuvieron las suyas (...) {y} esta hipocresía (...) no solo daña a las naciones en 

desarrollo sino que cuesta a los norteamericanos como consumidores y como contribuyentes, 

por los costosos subsidios que deben financiar, miles de millones de dólares”. 

Como escribió Vicente Massot (2a): “No hemos llegado pues, a este nivel de postración 

por el neoliberalismo, sino por la incompetencia de sus dirigentes; no por efecto de la 

convertibilidad, antes bien porque a la convertibilidad no se le exigió disciplina fiscal; no por 

el capitalismo, sino por la falta de instituciones; no por la economía de mercado, sino por un 

aparato prebendario que nunca fue capaz de establecer, con equidad, premios y castigos. Lo 

que ha primado en la Argentina en las pasadas tres décadas no ha sido la injusticia sino la 

impunidad, que le ha abierto las puertas de par en par a la corrupción”. 

Y Alieto Aldo Guadagni (2d) cita un reciente informe preparado por el FMI y el Banco 

Mundial: “Los países industrializados mantienen un alto nivel de protección a la agricultura, 

mediante un conjunto de tarifas muy altas y cuotas restrictivas (...). Los subsidios agrícolas 

perjudican a los países en desarrollo y sus exportaciones deprimen los precios internacionales 

y saturan sus mercados”. 

Lo que perjudica al 3º Mundo y a las exportaciones argentinas, no es el liberalismo, 

sino la falta de liberalismo, sobre todo de EE.UU. Esos subsidios agrícolas ya cuestan a sus 

ciudadanos más de 360.000 millones de dólares (2d). 

Es el factor 4) El proteccionismo en el 1º Mundo. Habría que estimar cuanto podría 

exportar Argentina si no existieran esos subsidios, para cuantificar y comparar este factor con 

otros. 

 

5) Otros factores que se suele mencionar: la globalización, las imposiciones 

del FMI, la fuga de capitales, las desigualdades, la riqueza de los ricos. 
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Cuando le preguntaron a Benjamín Disraeli si era conservador o radical, contestó: “Soy 

conservador con lo bueno y radical con lo malo”. Pues lo opuesto a conservador no es 

revolucionario o “progresista”, sino destructor. El verdadero conservador trata de conservar lo 

existente y de aumentarlo y mejorarlo gradualmente. Solo lo incurablemente malo merece ser 

destruido, nunca la totalidad. Y las oposiciones bipolares y absolutas, son propias de nuestro 

pensamiento pero no reflejan la realidad en su complejidad. Trabajadores y empresarios 

tienen algunos intereses antagónicos y, al mismo tiempo, otros coincidentes. 

A una pregunta similar contestó un presidente mexicano: “No soy fascista ni 

comunista, sino todo lo contrario”. Si en esa época parecía un chiste, fue porque entonces no 

sabíamos cuan semejantes eran, no obstante sus diferencias, fascismo, nazismo y 

comunismo. Diferencias, pero no oposición; los tres son opuestos a la democracia. 

Mario Bunge escribió (12): “El sistema mundial nació el 12 de Octubre de 1492 y se 

consolidó en el curso de siglo XIX.(...)” 

“Curiosamente, les llevó cinco siglos a los estudiosos percatarse de la existencia del 

proceso de globalización: tan cegadora fue su atención enfocada en los individuos y los 

estados nacionales”. En realidad no es tan curioso: los acontecimientos históricos lo son en 

visión retrospectiva, no para los contemporáneos. Por eso Koestler dijo (13) : “Y el testigo 

ocular de la Historia por lo general lleva gafas opacas”. 

Adquirimos repentina conciencia de que el mundo se estaba globalizando, que estaba 

teniendo lugar un cambio importante, a raíz de la irrupción de Internet. Con Internet los 

capitales se desplazan a cualquier lugar de la tierra en segundos. Pero también nos 

informamos instantáneamente de lo que sucede en cualquier lugar de la tierra, y cualquier 

persona es capaz, no solo de recibir, sino también de emitir información por Internet. Los 

mercados se globalizan y ya se puede comprar o vender cualquier cosa desde cualquier lugar 

del mundo. No solo los mercados y los capitales se globalizan. Las grandes manifestaciones 

contra la globalización, se pudieron hacer gracias a la globalización (Internet y transporte 

aéreo rápido y barato). 

¿Por qué tantas personas –tantos jóvenes- protestaron contra la globalización? En mi 

opinión, perciben los cambios cada vez más acelerados, y eso produce angustia. El hombre 

piensa (en parte) de una manera lógica, y tiende a atribuir esa lógica a la realidad, que 

entonces sería previsible. Esa actitud calma la angustia y es biológicamente útil en contextos 

de espacio y tiempo delimitados. Esos contextos son los que se van reduciendo a medida que 

avanza la globalización (y aumenta la población). Antiguamente el hijo del campesino no 
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tenía otra alternativa que ser campesino y los hijos de funcionarios, comerciantes y 

profesionales sabían que tenían un lugar asegurado como sucesores de sus padres. Hoy, la 

competencia que implica una población creciente, y la velocidad de los cambios (que hace 

difícil asimilarlos y entender la realidad) hacen que casi nadie cuente con un lugar 

preestablecido en la sociedad. Esa desaparición de la rigidez de los roles, implica posibilidades 

que antes no existían, pero es a la vez una fuente de inseguridad, de ansiedad (que 

desencadenó la famosa rebelión de los estudiantes en Mayo de 1968). 

Las protestas contra la globalización son protestas contra el cambio: tienen un 

carácter netamente conservador. Al mismo tiempo son utópicas, porque suponen que la 

globalización fue decidida por algunas personas. En realidad es un proceso espontáneo: al 

llegar a ciertos niveles de población, de industrialización y de progreso tecnológico-científico, 

aparecieron, como sucede en todo proceso complejo, estructuras autoorganizadas, no 

dirigidas ni previstas por nadie. 

Los movimientos antiglobalización eran, al comienzo, nihilistas, porque hacían una 

crítica radical sin ninguna propuesta positiva (viable, no solo expresión de deseos). Esas 

protestas  azuzaban odio hacia el sistema y podrían haber promovido su destrucción. Pero, 

afortunadamente, tomó otro camino. Fueron comprendiendo que “oponerse” a la globalización 

es simplemente absurdo. Nadie la gobierna, y, además, tiene muchas ventajas para todos 

(8). Los automóviles, que tanto han contribuido a  mejorar la vida de la gente, también tienen 

inconvenientes (accidentes, atascos, contaminación). Pero a nadie se le ocurriría prohibirlos. 

Hay que hacer todo lo posible para minimizar los inconvenientes. Lo mismo sucede con la 

globalización. Por eso ahora se busca otra globalización, para que sus ventajas beneficien a 

todos. Este movimiento hizo ver a los responsables políticos y económicos que hay que tener 

en cuenta otros factores, entre ellos las inquietudes de los ciudadanos. Lo que al comienzo 

era una oposición absoluta, está dando paso a movimientos convergentes. El momento en el 

cual esta convergencia se  hizo evidente, fue cuando Lula habló en el Foro Social de Porto 

Alegre... y luego se dirigió a Nueva York, a participar en el Foro de Davos. 

La convergencia de hecho entre globalizadores y antiglobalizadores, no es todavía, 

probablemente, percibida por muchos. En un libro publicado en Octubre de 2001(14) Jaume 

Botey describe al movimiento antiglobalización: “Se trata de una protesta mundial de 

centenares o miles de grupos de diferentes países que tienen en común su rechazo al 

capitalismo y al modelo liberal”. Algunos artículos del libro son anónimos y justifican la 

destrucción: “...diversas actividades entre las cuales estuvo la destrucción de propiedades. No 

se trató de un vandalismo insensato y adolescente: se hizo por motivos políticos”.  La “noche 
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de los cristales rotos” en Alemania nazi, también se hizo por motivos políticos. Otro dice que 

“un joven recluta de los carabineros apuntó su pistola y disparó a la cabeza a Carlo Giuliani”, 

Ahora se sabe que este amenazó con un extintor y que el carabinero disparó al aire, pero, 

desgraciadamente, la bala rebotó y mató a Giuliani. Ángeles Maestro y Manuel Monereo 

mencionan “el asesinato de Carlo Giuliani” en un artículo firmado. Aún no pasaron dos años, 

pero hoy parecen décadas. 

Se mencionan “las imposiciones del FMI”. ¿Cuáles son? El FMI no presionó a ningún 

país para que acepte sus préstamos a bajo interés. Argentina pidió préstamos (el 60% a 

ahorristas) porque los necesitaba (para cubrir déficits). El FMI, como cualquier prestamista, 

exige que el prestatario no gaste más de lo que ingresa (equilibrio presupuestario). Esto hace 

más probable que pueda devolver el préstamo, a la vez que es también conveniente para el 

prestatario. Como dijo Sanguinetti (y Stiglitz, y muchos otros), el FMI cometió muchísimos 

errores, pero atribuirle la intención de perjudicar a los prestatarios, es conspirativismo 

delirante. Minsburg, por ejemplo, escribió(11): “Argentina se encuentra inmersa en la más 

prolongada crisis de su historia(...) a la que ha sido deliberada y premeditadamente 

conducida”. Las explicaciones paranoicas eximen de tener que revisar nuestra política 

económica, nuestro gasto público, nuestra recaudación fiscal, etc. Y no olvidemos que fueron 

precisamente el FMI y el BM quienes denunciaron  el daño que se hace al 3º mundo con el 

proteccionismo en los países industralizados (sobre todo EE.UU; la OMC autorizó a Bruselas a 

sancionar con una multa record –4.000 millones de dólares- a EE.UU. por subvencionar 

ilegalmente sus exportaciones(15)). Y que el 60% de la deuda argentina está en manos 

privadas, extranjeras y locales, que incluyen fondos de pensiones y jubilaciones (controlados 

por los sindicatos) y solo el 27,8% corresponde a organismos multilaterales de crédito, con 

los cuales se siguió cumpliendo al menos hasta Octubre de 2002(16). 

¿Qué podríamos decir de la fuga de capitales? Sin duda, mucho dinero ha salido hacia 

el exterior. No tiene nada de extraño, ni es un delito que cada uno trate, primero, de no 

perder su dinero, y luego, de invertirlo donde crea que estará más seguro y, en lo posible, 

tenga más rentabilidad. No se puede obligar a nadie a invertir o a permanecer donde no lo 

desea; pero sí se puede y se debe crear un clima que haga que los inversores (argentinos y 

extranjeros) deseen invertir en el país. “Capital” no es dinero, sino medios de producción (que 

puede ser también dinero, cuando se dedica a este fin). Hay una fuga de capitales mucho 

más grave, de la cual pocos hablan.(8) Uno de ellos, A.A. Guadagni, escribió (2d): “La “fuga 

de cerebros”, el desfinanciamiento del sistema educativo, la falta de un sistema democrático 

hasta fines de 1983, las escasas oportunidades laborales, generadas en sectores dinámicos, 
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productivos y con proyección futura fueron, entre muchos otros, factores que alentaron la 

creciente obsolescencia del capital humano y la emigración de talentos valiosos para el país”. 

Cada universitario requiere más de 20 años de educación pagada por el Estado; es 

muchísimo dinero y un largo período de tiempo. Los miles de argentinos que emigraron son 

una pérdida de capital muy superior y más difícil de recuperar que el dinero emigrado. Y 

estamos ya en la sociedad en la que el conocimiento es el capital más valioso. 

 

Discutamos ahora el tema de las desigualdades 

 

En los últimos tres siglos el mundo marcha hacia la igualdad política. Ya en 

muchísimos países, los habitantes han dejado de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. 

Según Bobbio (7)(“Igualdad y desigualdades”): “cuando se dice que la izquierda es igualitaria, 

no se quiere decir en absoluto que para ser de izquierda sea preciso proclamar el principio de 

que todos los hombres deben ser iguales en todo...” Sin embargo, se suelen señalar las 

crecientes desigualdades económicas como una gran injusticia. Que haya personas y pueblos 

enteros que viven en la miseria, es muy doloroso; más aún, debido a que hoy es 

perfectamente solucionable. Pero considerarlo una injusticia, se debe, en mi opinión, a la 

confluencia de creencias que provienen de tres fuentes ideológicas: 

1) La falacia de Montaigne. Considera que el total de mercancías y de barcos es 

constante, de modo que una nación solo puede mejorar arrebatando lo que tienen otras. Juan 

Bautista Colbert (1619-83) sostenía esta teoría y escribió a Luis XIV en 1669: “Este estado no 

solo es floreciente en si mismo, sino también por la penuria que inflige a todos los estados 

vecinos”. (17) Esta creencia está en la base del proteccionismo. Pero hoy se sabe que es 

falsa, que cuanto más ricos sean nuestros vecinos, mejor (por eso Lula apoya la recuperación 

argentina). Los países más pobres son los que están marginados del comercio internacional. 

Cuanto más crece el comercio, más crece la economía del país. 

2) La teoría del reparto. La inició David Ricardo (17), quien supuso una renta nacional 

fija, que se reparte entre terratenientes y capitalistas, dejando para los trabajadores un resto 

que apenas permitiría su subsistencia. Pero este reparto solo existe en la imaginación de 

Ricardo. Cada individuo ofrece al mercado productos y servicios, entre ellos, su propio 

trabajo, físico o intelectual. El mercado establece el valor de cada uno, según la oferta y la 

demanda. La teoría del reparto se relaciona con la falacia de Montaigne pues no considera la 

creación de riqueza, sino su “reparto”, de modo que un sector solo podrá mejorar su situación 

perjudicando a los otros. A su vez se relaciona con: 
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3) El fracaso de la predicción de Marx sobre la caída de la tasa de rentabilidad media 

del capital (y de los salarios). Cuando a fines del siglo XIX se hizo evidente que no había caída 

de la tasa de rentabilidad ni de los salarios, sino que ambos subían, aumentaron las 

tendencias reformistas entre los intelectuales que nutrían de teorías al movimiento obrero. Si 

la situación de los trabajadores iba mejorando, no era necesaria la revolución social. Y no la 

hubo en ningún país industrializado, salvo conatos fracasados. Las revoluciones del siglo XX 

tuvieron lugar en países de mayoría campesina (también contradiciendo a Marx). Para 

conducir a sus partidarios a la revolución y acceder al poder, Lenin necesitaba combatir el 

reformismo. Aprovechó y desarrolló las ideas de J.A. Hobson y en “El Imperialismo” sostuvo 

que si la predicción de Marx parecía no cumplirse en las metrópolis (Europa y EE.UU) se debía 

a la “sobreexplotación” de las colonias, con cuyos beneficios se podía sobornar a la 

“aristocracia obrera” en las metrópolis. El imperialismo    se basaría en la exportación desde 

las metrópolis de capital financiero (que define como la fusión de capital bancario con el 

capital industrial). Pero esta teoría es obviamente falsa: a) Las metrópolis invierten capitales 

entre ellas; es poco lo que va a los países subdesarrollados. La falta de capitales es una de las 

razones por las que siguen subdesarrollados. Todos los países esperan capitales como agua 

de mayo. Hasta 1914, Inglaterra fue el mayor exportador de capitales del mundo. Su 

principal receptor fue EE.UU., y no parece haberle perjudicado. b) Lenin hablaba de 

“aristocracia obrera”. Pero hoy en el 1º mundo casi todos los trabajadores tienen casa, coche, 

TV, sanidad, enseñanza y vacaciones pagas. Estas mejoras no son producto de ningún 

saqueo, sino del aumento de la productividad (más capital/trabajador). 

Puesto que las mejoras en el 1º mundo son evidentes, los pesimistas (o los que 

quieren azuzar resentimientos) dirigen la atención al 3º mundo, considerando axiomático que 

su pobreza se debe a la riqueza del 1º mundo. El 3º mundo no necesita limosnas. Con que el 

1º mundo levante sus medidas proteccionistas (es decir, que fuera realmente liberal), los 

países pobres podrían exportar sus productos y sus economías mejorarían rápidamente. Entre 

esas actitudes pesimistas está el citar estadísticas que demuestran el aumento de la “brecha” 

entre pobres y ricos. Esas estadísticas son generalmente verdaderas, pero deben 

interpretarse cuidadosamente. Es indudable que en el 1º mundo hubo un gran aumento de 

riqueza. Eso solo, sería suficiente para aumentar la brecha (aún si el nivel de vida de los 

pobres hubiera mejorado, pero menos que el de los ricos). Pero “El número de pobres se ha 

multiplicado por 20 en la Europa del este y la antigua URSS”(18) y pone en evidencia la 

dificultad de crear una economía de mercado donde no la había. Stiglitz(8) menciona un 

aumento del número de pobres del 3% entre 1990 y 1998. Como el aumento de la población 
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mundial en el mismo período fue seguramente mayor del 3%, se puede decir que en términos 

relativos la pobreza disminuyó. Y hay más: un estudio de Xavier Sala (19), catedrático de la 

Universidad de Columbia, asegura que en 1998 había 400 millones de pobres menos que en 

1970 y que los aumentos de las diferencias se deben a que algunos países crecen más rápido 

que otros. 

Aunque los ricos no son la causa de que haya pobres (a la inversa, se han enriquecido 

por su habilidad para crear riqueza y hacer progresar la economía), hagamos un 

“experimento mental” (como solían hacer Einstein y Popper). Periódicamente aparecen 

personas que dicen que la fortuna de Bill Gates alcanzaría para acabar con el hambre en el 

mundo. “Repartamos” entre los pobres no solo la fortuna de Bill Gates, sino la de las mil 

personas más ricas del mundo. En 1996 había en todo el mundo 447 individuos o familias que 

tenían más de mil millones de dólares (“El País”,2-7-96). Supongamos generosamente que 

hoy hay mil personas que tienen, término medio ¡10.000 millones de dólares cada uno! y que 

se los expropia totalmente. Se obtendrían así 10 billones de dólares (1 billón = 1 millón de 

millones). Si hay 2.800 millones de personas que viven con 60 dólares mensuales, habría que 

darles, digamos, 300 dólares mensuales para que vivan mejor (pero apenas en lo que se 

considera el límite de la pobreza en España). Para eso se necesitarían 840.000 millones de 

dólares mensuales, o sea, 10 billones de dólares anuales. 

El dinero expropiado alcanzaría entonces para pagar la Renta Básica a los pobres 

durante un año. ¿Qué harían después? Pero eso no es todo ni lo más grave. Supongamos que 

se ha recaudado esa escalofriante cifra. ¿Cómo se haría llegar a los pobres? ¿Se entregaría, 

por ejemplo, a los gobiernos de África subsahariana? Se sabe que muchos son corruptos y 

belicistas (una de las principales causas de la pobreza). Se lo apropiarían, o lo dedicarían a 

fines bélicos. ¿Se entregaría a cada persona, uno por uno, en mano? ¿Quiénes harían este 

trabajo de hormiga? ¿Serían confiables? ¿Cuánto tardaría y qué costo tendría esta 

distribución? 

En lugares tan pobres casi no hay Bancos. Si, de repente, tantos millones de personas 

se encontraran con dinero, ¿hay alguna duda de que bandas de asaltantes se lo robarían 

apenas cobrado? Y si así no fuera (¿?), esas personas, naturalmente, comprarían algunas 

cosas de las que carecen (alimentos, ropas, muebles y enseres, materiales de construcción). 

Esa brusca multiplicación de la demanda, haría desaparecer la mayoría de los bienes de los 

mercados y elevaría los precios de una manera astronómica. Si la demanda fuera sostenida, 

no faltarían inversores que aumentarían la producción, con lo que los precios irían bajando. 
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Pero los posibles inversores sabrían que solo hay dinero para un año (mucho menos, en 

realidad, debido al encarecimiento). 

Pero no llegaríamos a esa situación, porque partimos de un imposible. La riqueza de 

esos mil “super ricos” es fundamentalmente capital (edificios, máquinas, mercancías, 

tecnología, etc.). Transformarla en dinero implicaría vender, pero ¿a quien? (7) 

Hemos visto que hay varios factores que confluyeron en la crisis argentina. El 

desequilibrio presupuestario (excesivo gasto público y baja recaudación impositiva) es 

fundamental, y a su vez puede deberse a corrupción y políticas populistas (que, con el 

proteccionismo, llevan a a destrucción de capitales). La globalización y el FMI no son 

causantes de la crisis. La fuga de capitales no es causa sino consecuencia. Sería muy 

importante poder cuantificar cada uno de estos factores. Y, como hemos visto, si un Robin 

Hood expropiara a los ricos y repartiera sus bienes entre los pobres, no solo no los 

beneficiaría, sino que perjudicaría a todos y probablemente retrotraería a la Humanidad al 

medioevo (los pobres seguirían siendo pobres, pero los ricos se volverían pobres: nivelación 

hacia abajo). Tal vez no haya nada nuevo bajo el sol. Pero un economista peruano, Hernando 

de Soto, ha hecho investigaciones que muestran la importancia de cuantificar  y aportan 

nueva luz (lo que será el tema de la parte II). 

 

Emergentes 

 

Así como, independientemente de los deseos de los participantes, se produjo la 

convergencia entre dos cosmovisiones que parecían opuestos absolutos (“globalizadores” y 

“antiglobalizadores”), puesto que “todo sistema posee al menos una propiedad 

emergente”(12)**, en casi todo sistema humano suceden cosas imprevisibles e 

independientes de la voluntad de los actores. Un caso muy conocido es el mercado. Cada 

vendedor trata de ganar lo más posible y cada comprador, comprar lo más barato posible. Se 

llega a precios de equilibrio momentáneo, que no dependen de los deseos individuales, y con 

tendencia a la baja. Otro caso interesante, son los resultados electorales. En Argentina 

parecía que no había alternativas y que el regreso de Menem era inevitable, más aún siendo 

apoyado por EE.UU. Cada ciudadano tenía sus motivaciones, muchas de ellas irracionales y 

hasta fantásticas. Pero el resultado fue racional. En la 1º vuelta triunfó Menem, pero por poco 

margen. Las encuestas mostraron que en la 2º ganaría Kirchner de manera abrumadora. Eso 

demuestra que para el electorado no son todos iguales. Y aunque para algunos Kirchner fuera 

el mal menor, o al menos desconocido, lo cierto es que con su voto estaban avalando a 
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Lavagna. Es el único político en muchos años que, en circunstancias extremadamente 

difíciles, pudo exhibir resultados. Por otra parte, López Murphy obtuvo muchos votos para ser 

su primera elección, y tendrá considerable influencia.  

Los fenómenos de emergencia se dan también en pequeños grupos. Como en ellos los 

participantes se conocen, tienen relación cara a cara, la influencia recíproca es directa 

(aunque en parte inconsciente). A los comportamientos o leyes específicas que el grupo 

genera espontáneamente, podríamos llamarlo “emergencia de primer orden”. En cambio, lo 

que surge en grupos numerosos y distantes, es decir, anónimos, sería “emergencia de 

segundo orden”. El mercado genera emergentes de segundo orden. Entre ellos, cambios en la 

moral. Los gremios medievales dieron lugar a una ética emergente de primer orden, que 

sostenía valores como la solidaridad. Si un artesano inventaba un procedimiento que le 

permitiera bajar los precios y ganar compradores, no podía aplicarlo, porque perjudicaría a 

sus compañeros. La ética feudal era inmovilista y dificultaba el progreso. Los mercados 

numerosos y a distancia, por el contrario, promueven la competencia y la tecnología, con lo 

que tienden a elevar continuamente el poder adquisitivo de los compradores. Han 

abandonado la ética medieval, pero ha emergido una ética de segundo orden, que promueve 

el cumplimiento de los contratos, el mantenimiento de la calidad de los productos y la 

honestidad. Nadie teme que en una gran tienda o supermercado le den dinero falso. Y es cada 

vez más frecuente que las tiendas acepten devoluciones de mercaderías sin hacer preguntas. 

El beneficio del comerciante está vinculado a la satisfacción del comprador. 

 

II)    “El misterio del capital”(21) 

 

Casi al comienzo del libro, de Soto menciona que se atribuye al economista inglés Ely 

Devons, haber dicho: “Si los economistas desearan estudiar el caballo, no irían a mirar 

caballos. Se sentarían en sus estudios a preguntarse “¿Qué haría yo si fuese caballo?””. Estas 

palabras nos hacen sonreir, y contienen una crítica muy válida a quienes se consagran a 

elucubraciones sin tener en cuenta su compatibilidad con la realidad. Lo cual no debe 

hacernos olvidar que Whitehead dijo que toda la filosofía occidental es una glosa de Platón. 

Efectivamente, la filosofía (y todas las humanidades) es una contínua reelaboración de 

reelaboraciones precedentes. Claro que cada reelaborador está influido por su propia historia 

y por la realidad, lo que produce variaciones, y de vez en cuando, alguna ruptura. Todo lo que 

antecede es el resultado de preguntarnos “¿Qué haría yo si fuera caballo?”. Pero Hernando de 

Soto es uno de los pocos (con algunos colaboradores) que hizo el esfuerzo de recorrer 
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pacientemente ciudades del tercer mundo (El Cairo, Lima, Manila; México D.F., y Puerto 

Príncipe) casa por casa, granja por granja. Es sabido que en el 3º mundo, y sobre todo en los 

grandes sectores semilegales, la gente vive pobremente. De Soto censó, tipificó y evaluó esas 

viviendas construidas en terrenos ocupados ilegalmente, y llegó a conclusiones casi increíbles. 

Calculó que en Filipinas el 57% de los habitantes de la ciudad y el 67% de los del 

campo ocupan esa clase de viviendas. En Perú, 53% y 81% respectivamente. En Haití, 68% y 

97%. En Egipto 92% y 83%. Estas cifras son impresionantes, pero más aún lo que sigue. 

En Haití, los inmuebles rurales y urbanos sin título, suman US$5.200 millones. Esta 

cifra “cuadruplica el total de los activos de todas las empresas que operan legalmente en el 

país. Es nueve veces el valor de todos los activos de propiedad del estado haitiano”. 

En Perú suman US$74.000 millones, cinco veces la valorización total de la Bolsa de 

Valores de Lima. 

En Filipinas es US$133.000 millones, nueve veces el capital conjunto de las empresas 

estatales y 14 veces el valor de toda la inversión directa extranjera. 

En Egipto suma unos US$240.000 millones, 30 veces el valor de todas las acciones en 

la Bolsa de Valores de El Cairo y 55 veces el monto de toda la inversión directa extranjera en 

Egipto. 

El valor de los inmuebles en posesión (más no en propiedad legal) de los pobres de los 

países del 3º mundo y de los que salen del comunismo, lo estima en no menos de US$9,3 

billones (millones de millones). “Es casi el valor total de las compañías en lista de las 

principales Bolsas de Valores en los 20 países más desarrollados del mundo: Nueva York más 

Tokio, Londres, Frankfurt, Toronto, París, Milán y una docena más”.  

Es sorprendente la coincidencia de esta cifra con la que estimamos (grosso modo) 

como propiedad de las mil personas más ricas del mundo (y demostramos que su 

expropiación no mejoraría la situación de los pobres pero sí arruinaría a toda la Humanidad). 

No hay manera de “obtener” diez billones de dólares para repartir entre los pobres al estilo 

Robin Hood... pero no es necesario: los pobres del mundo ya los tienen! Según de Soto, el 

conjunto de pobres del mundo tiene por lo menos tanta riqueza como el conjunto de los más 

ricos (claro que sin olvidar que por cada individuo muy rico hay 2.800.000 muy pobres). 

El libro de de Soto se subtitula: “Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa 

en el resto del mundo”. Dice el autor que “La mayor fuente individual de recursos para 

nuevos negocios en EE.UU. es la hipoteca sobre la casa del empresario (...) Así, mediante 

este proceso, Occidente inyecta vida a sus activos y los hace generar capital”. Dice que en el 

3º mundo y en los países que salen del comunismo, abundan los empresarios. “Los habitantes 
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de esos países poseen talento, entusiasmo y asombrosa habilidad para exprimir ganancias 

prácticamente de la nada. Pueden captar y utilizar tecnología moderna”. 

“(...) la gran valla que impide al resto del mundo beneficiarse del capitalismo es la 

incapacidad de producir capital. El capital es la fuerza que eleva la productividad del trabajo y 

que crea la riqueza de las naciones. El capital es la savia del sistema capitalista, el cimiento 

del progreso, e irónicamente es justo la cosa que los países pobres del mundo parecen no 

poder producir, no importa con cuanto afán su gente practique todas las demás actividades 

que definen a una economía capitalista”. 

La representación abstracta de la propiedad (títulos) cumple varias funciones; una de 

ellas es la de generar capital. Como esos 9,3 billones de dólares en poder de los pobres no 

están representados en títulos formales, de Soto le llama “capital muerto”. Si pudiera 

volverse capital activo, casi todos los países y casi todos los pobres del mundo, 

independientemente de las intenciones del FMI y del BM, recibirían un impulso económico 

difícil de imaginar. 

El problema, entonces, se soluciona modificando las leyes. “Durante el siglo XIX y 

principios del XX, en la mayoría de los países de Europa occidental la ley empezó a adaptarse 

a las necesidades de la gente común, sus expectativas sobre los derechos de propiedad 

incluidas. Para entonces los europeos habían concluido que era imposible gobernar la 

revolución industrial y la extralegalidad masiva mediante pequeños ajustes ad hoc. Los 

políticos finalmente comprendieron que el problema no era la gente sino la ley, que estaba 

desalentando e impidiendo a las personas volverse más productivas”. 

“(...) Los países que hicieron esfuerzos jurídicos por integrar la empresa extralegal 

prosperaron más rápido que los países que se resistieron al cambio.(...) ; a medida que los 

pobres invaden las ciudades y crean contratos sociales extralegales, están forzando una 

mayor redistribución del poder. Una vez que los gobiernos de los países del Tercer Mundo y 

de los que salen del comunismo acepten eso, entonces pueden empezar a correr la ola en vez 

de seguir siendo arrasados por ella”.  

 

Lula en el horizonte 

 

En Brasil, Cardoso tuvo éxitos extraordinarios en la lucha contra la inflación y en el 

campo de la salud pública, además de sus importantes actuaciones en negociaciones 

internacionales (22). Los principales problemas pendientes están en el campo social y los 

hereda su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. 
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En Enero pasado , Lula “ha ordenado la puesta en marcha de un plan para conceder 

títulos de propiedad a los habitantes de las favelas (...) levantadas de forma ilegal por gente 

pobre procedente de las provincias (...) Millones de personas pasarán a ser propietarios de 

forma legal”.(23). 

En Argentina, durante el 1º gobierno de Perón (1946-52) se entregaron 

departamentos a algunos pobres. En esa época se decía en Buenos Aires que muchos de ellos 

arrancaron los artefactos del cuarto de baño para venderlos, e incluso las tablas del parquet  

para usarlas como leña. Habían vivido en condiciones muy primitivas, y no estaban 

preparados para cambiar totalmente su forma de vivir. ¿No podría pasar algo así en las 

favelas brasileñas? Por ejemplo, que muchos vendan sus viviendas y despilfarren el dinero. 

Esto no puede excluirse, pero como se trata de su vivienda de siempre, habría que empezar 

por saber cómo viven ahora.     

La favela Cidade de Deus, del Oeste de Rio, alberga 80.000 personas. La policía dice 

que unas 200 están implicadas en el narcotráfico (24). Pero también nos enteramos de que 

hay 13 escuelas y de que “Los residentes de Cidade de Deus que han conseguido empleo en 

el lugar trabajan en el servicio de limpieza o de recogida de basura. Al otro lado, en el barrio 

residencial de Barra de Tijuca, está empleado un buen número de residentes de la favela; 

limpieza, restaurantes y servicio doméstico(...)”. 

“En Río hay una 800 favelas en las que viven más de un millón de personas(...)”. 

“Uno de los primeros anuncios del presidente(...) después de su investidura en Enero 

fue la puesta en marcha de un programa para regularizar la propiedad de 1,65 millones de 

chabolas y casas de favelas en todo el país(...)”. 

“Uno de cada cinco domicilios de la ciudad de Río de Janeiro es irregular; o sea, no 

tiene título de propiedad(...) con el programa Favela-Barrio, que despegó en 1994, comenzó 

la legalización “de los pobladores de las favelas, que a partir de los años cuarenta fueron 

ocupando tierras baldías en la periferia o los morros de las grandes ciudades”(...) gran 

cantidad de estas parcelas son propiedad del Estado”.” 

Otro flash acerca de las favelas, se puede obtener al conocer las actividades de 

Rodrigo Baggio(25). En 1995, cuando tenía 25 años, fundó en Brasil el Comité para la 

Democratización de la Informática. Fundó escuelas en 86 favelas, por las que han pasado 

32.000 alumnos. R.B. es un notable ejemplo de altruismo, tenacidad y creatividad. Pero 

también dice algo de los pobladores de las favelas el hecho de que puedan funcionar escuelas 

de informática en 86 de ellas y que ya hayan alfabetizado informáticamente a 32.000 

alumnos (hace más de tres años). 
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Lula fundó hace 23 años el Partido de los Trabajadores. Tres veces se presentó como 

candidato sin éxito final. Se lo veía como “claramente de izquierda, que ciertamente 

intranquiliza a Washington y a más de una cancillería”.(El País,24-2-02)) Y al parecer 800.000 

empresarios se habrían ido de Brasil si Lula hubiera ganado las elecciones de 1989. El 

conjunto de la sociedad, ya no es como en la época de los 80 y Lula también ha evolucionado. 

“Primero eligió un vicepresidente liberal, multimillonario, dueño de una enorme empresa y 

vinculado a las iglesias evangelistas. Luego apoyó al presidente Cardoso en su acuerdo con el 

FMI(...) Finalmente, y esto fue fundamental, logró el apoyo de las figuras mas emblemáticas 

de la derecha y el centro político, los ex presidentes Sarney e Itamar Franco y el viejo caudillo 

bahiano Antonio Carlos Magalhaes(...). Tanto es un triunfo personal de Lula y no del PT que 

este no gana ninguna gobernación importante, perdiendo incluso la que tenía, Rio Grande del 

Sur (...)(27). Y continúa diciendo Sanguinetti: “Lula ha caminado hacia el centro, pero sobre 

todo se a alejado claramente de los radicalismos de otrora, tendiendo puentes hacia sectores 

que hace muy poco tiempo hubiera sido impensable que le apoyaran”. 

“El debate entonces no es izquierda o derecha(...) Es el enfrentamiento de aquella 

visión responsable del Estado con el populismo(...) Por esencia demagógico, apeló al aplauso 

popular en nombre de causas legítimas, pero cuyo sustento y viabilidad no se examinan(...) A 

veces de comenzó por regalar prebendas a los sindicatos y a veces por cacerolear para que se 

vayan todos.(...)”. 

Hasta ahora las principales reacciones  contra medidas de Lula han provenido de su 

partido, el PT, del Movimiento de los Sin Tierra y de los sindicatos. Esos sectores, que 

conforman la izquierda, aún no han evolucionado como lo hizo Lula, y mantienen “su vieja 

mentalidad paternalista”.(28)”Haciéndoles una crítica desde la izquierda, Lula les llegó a decir 

que deberían invitar a sus debates sindicales al elegido vicepresidente de la República, el 

famoso industrial José Alencar, de quien les dijo: “Es más de izquierdas que la media de 

vosotros y además es un verdadero nacionalista”. 

Brasil tiene 40-50% de economía sumergida. Es evidente que la política de Lula no es 

una improvisación(29). En lo que respecta a ese sector, se apoya evidentemente en las ideas 

de de Soto. Si logra incorporar las favelas y la economía sumergida al sistema legal, daría un 

enorme impulso a la economía brasileña. 

Y este es el factor que nos falta considerar, v.gr., en el caso argentino.¿Qué porcentaje 

de la economía argentina representan las villas miseria, la economía sumergida, la propiedad 

alegal en general?¿Hay estudios realizados? Tal vez nos darían una sorpresa. 
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Para superar la crisis argentina hay que evaluarla adecuadamente, y para ello es 

imprescindible cuantificar 1) Los factores ya conocidos (corrupción, exceso de gasto público, 

evasión impositiva, costo del aparato político, destrucción de capitales por políticas 

proteccionistas y  populistas, y por privatizaciones mal hechas) y 2) La economía sumergida. 

Mientras esto se haga (urgentemente), seguir de cerca la experiencia de Lula nos será, 

seguramente, de gran utilidad. Sudamérica parece estar a punto de entrar en una etapa de 

verdadero crecimiento. Ojalá sepamos aprovechar las posibilidades que se van abriendo.  
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 *Por ejemplo (14) Jaume Botey evoca a Thomas Munzer y Winstanley. Munzer fue 
el primer dirigente ultra-teocrático de los anabaptistas.”Thomas {Munzer} instituyó 
esta práctica de bandidaje y la multiplicó día a día”.(17).Y en otro artículo: “De las 
multitudes de Europa en marcha contra el Imperio y hacia Génova”(Tute Bianche), 
invocan directamente a la jacquereie, los ciompi de Florencia, los husitas, los 
taboritas. Todos los movimientos milenaristas que llegaron al poder, desde Munzer a 
Stalin, fracasaron después de protagonizar feroces dictaduras. 
 
**12) pg.72: “Una concepción materialista debe reconocer la emergencia, es decir, 
el hecho de que los sistemas posean propiedades de las cuales sus componentes 
carecen.” Y en pg.94: “Postulado 3: Todo sistema posee al menos una propiedad 
emergente”.  
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