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A islamização da agenda

Rubens Ricupero

The international security agenda has been increasingly dominated by issues that in a way or another have to do 
with the Islam since the terrorist attacks of September 11 2001 and the kind of reaction given to them by the 
George W. Bush administration. Diplomacy was militarized and the political rhetoric was extremely exacerbated. 
President Barack Obama has been trying to revert such features, but his mission will be difficult. In most diverse 
countries such as China, Nigeria, Indonesia and Iraq, conflicts occur involving Islamic elements. The traditional 
are of permanent tension of the Middle East has been enlarging itself into the Far East and the “crisis arch” 
curve is longer than ever. Whether or not Obama will be able to revert such trend is still an open question.

O Anjo do Senhor disse a Agar, escrava 
de Sara: “Volta à tua senhora, humilha-te 
diante dela”. E ajuntou: “Eu te darei uma 
descendência tão numerosa que será im-
possível contá-la”. Disse-lhe ainda: “Estás 
grávida e darás à luz um fi lho ao qual po-
rás o nome de Ismael (quer dizer: “Deus 
escuta”), pois o Senhor prestou atenção à 
tua humilhação. Esse menino será inde-
pendente como o asno selvagem: sua mão 
se levantará contra todos, e a mão de todos 
se erguerá contra ele; lá onde ele habitar, 
ele fará frente a todos os seus irmãos”.

(Livro do Gênesis, 16: 9-12)

A tendência ao crescente predomínio 
na agenda mundial de confl itos de indis-
farçável componente islâmico tornou-se o 
traço defi nidor que caracteriza a evolução 
das relações internacionais a partir de 2001 
até hoje, em função do devastador impac-
to dos ataques terroristas do 11 de Setem-
bro e do tipo de reação que despertou no 
governo de George W. Bush. Tal reação 
tomou a forma predominante de uma res-
posta militarizada, incapaz de lidar de 
modo efi caz com um desafi o complexo 
que requer variedade de abordagens.

A militarização da diplomacia foi acom-
panhada de retórica política que utilizou 
no começo a imagem explícita de uma 
cruzada antimuçulmana. Manipulou-se, 
ao mesmo tempo, o medo da população à 
repetição dos atentados como instrumen-
to de geração de poder dentro dos Estados 
Unidos, criando a impressão de que se 
havia desencadeado uma “nova Guerra 
Fria” ou uma “longa guerra” contra inimi-
gos identifi cados como fundamentalistas 
islâmicos.

Percebe-se uma consciência clara do 
risco envolvido na emergência desse iné-
dito fenômeno na multiplicação de gestos 
e declarações do presidente Barack Oba-
ma desde o seu discurso de posse. No en-
tanto, ao protestar que os Estados Unidos 
não se encontram em guerra com o Islã, 
como já o fez várias vezes, o presidente 
está implicitamente admitindo ser plausí-
vel que essa impressão errônea se haja 
disseminado pelo mundo afora.

Rubens Ricupero é diretor da Faculdade de Economia 
e Relações Internacionais da Faap. Foi secretário geral 
da Unotad em Genebra, embaixador em Genebra, 
Washington e Roma.
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A tendência não se limita de forma al-
guma à política exterior norte-americana, 
afetando em grau maior ou menor um 
número muito considerável de países na 
Europa, Ásia e África, com notável exce-
ção para a América Latina, onde o tema 
ocupa posição marginal e quase insignifi -
cante. Um teste empírico comprova a uni-
versalização do fenômeno. Na data em 
que dou início à redação deste artigo (22 
de julho de 2009), os episódios de violên-
cia e confl ito da atualidade internacional 
com repercussão no noticiário diário per-
tencem todos a essa categoria: os recentes 
atentados a hotéis em Jacarta, a renovação 
dos mortíferos confrontos étnico-religio-
sos entre uigures muçulmanos e chineses 
da etnia han no oeste da China, os ata-
ques terroristas a cristãos no Iraque e o 
número recorde de soldados ocidentais 
mortos nos últimos meses no Afeganis-
tão. (Poderia acrescentar, em dias poste-
riores, as centenas de mortos dos dis-
túrbios sobre a lei islâmica no norte da 
Nigéria, os atentados mortais contra cris-
tãos no Paquistão e assim por diante: 
quase não se passam dois ou três dias sem 
novas notícias desse tipo.)

O problema apresenta-se sob múltiplas 
aparências e não admite ser reduzido a 
algumas de suas mais dramáticas expres-
sões, consubstanciadas no fundamentalis-
mo extremo do terrorismo globalizado de 
organizações como Al Qaeda e similares. 
Já nesse capítulo teríamos matéria para 
justifi car a afi rmação do início do artigo, 
dadas a variedade e gravidade das conse-
quências duradouras acarretadas ao rela-
cionamento entre Estados pelo impacto 
direto do terrorismo fundamentalista islâ-
mico e pelo gênero de resposta que se 
adotou contra essa ameaça. É o que se vê 
até mesmo no retrocesso registrado em 
áreas antes consideradas como avanços 
irreversíveis da globalização como as res-
trições à livre circulação e ingresso de 

viajantes, e ao despacho de contêineres de 
mercadorias. 

No ativo (ou melhor, passivo) do terro-
rismo de Al Qaeda teríamos de debitar
“a mãe de todos os atentados”, o 11 de 
Setembro, cujas profundas feridas na
sensibilidade e psicologia do povo norte-
-americano continuam abertas. Dentre os 
desdobramentos diretos ou não da respos-
ta do governo de Washington se destacam 
duas guerras de custos e proporções trilio-
nárias. A do Afeganistão já inaugura seu 
oitavo ano, muito mais do que durou a 
Segunda Guerra Mundial; a do Iraque 
produziu lamentável rosário de atrocida-
des, sérios abalos à autoridade moral dos 
Estados Unidos devido às violações de 
direitos humanos de terroristas ou suspei-
tos, bem como a violação à legalidade in-
ternacional da Carta das Nações Unidas 
confi gurada na invasão do Iraque sem 
autorização do Conselho de Segurança.

Fazem também parte dessa sequência 
de graves acontecimentos os atentados 
sanguinários no Reino Unido e os da Es-
panha, este último com impacto que mu-
dou de forma radical o rumo da política 
interna e do governo do país (como, aliás, 
aconteceu na reeleição, com o desmesu–
rado aumento do poder do governo de 
George W. Bush). Além desses crimes 
maiores, foram inúmeras as conspirações 
frustradas pelos serviços de segurança dos 
Estados Unidos, do Reino Unido, da Ale-
manha, da França, da Itália, de Cingapura, 
de países do norte da Europa, os ataques 
em Bali ou no Quênia, na Arábia Saudita 
ou nas águas do Iêmen, o recrudescimento 
terrorista em Marrocos e na Argélia. A 
mais recente e inquietante manifestação 
da aliança entre a organização de Osama 
bin Laden com elementos autóctones e do 
insucesso até agora da estratégia america-
na de combate ao terrorismo é a propaga-
ção no Paquistão da guerra contra os tale-
bans e Al Qaeda no Afeganistão.
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Essa é uma boa ilustração, aliás, do 
processo pelo qual a encarnação globaliza-
da do extremismo fundamentalista islâmi-
co e a resposta militar de larga escala ao 
desafi o tendem a contaminar problemas 
antigos e locais, às vezes com mais de 
meio século de existência. É o caso, por 
exemplo, da disputa sobre a Caxemira 
entre a Índia e o Paquistão, a aguda rivali-
dade entre ambos no Afeganistão e no Sul 
Asiático, e a própria estabilidade da nação 
paquistanesa, cuja razão mesma de existir, 
no momento da partilha do Império Britâ-
nico na Índia, se deveu à afi rmação da 
identidade muçulmana. Convém não es-
quecer que o Paquistão – a Terra dos Pu-
ros – é a primeira república islâmica esta-
belecida no mundo (desde 1956) e já 
conheceu período de islamização forçada 
entre 1977 e 1988, sob a ditadura do gene-
ral Muhammad Zia-ul-Haq.

O repetido envolvimento americano 
em operações no solo paquistanês, às vezes 
sem autorização das autoridades locais, os 
ressentimentos criados pelo acelerado au-
mento de vítimas civis dos ataques aéreos 
ianques, a desestabilização das Forças Ar-
madas e da política doméstica não deixam 
de apresentar muitos pontos de contacto 
com o trágico contágio do Camboja e do 
Laos durante a guerra do Vietnã, com ar-
gumentos bastante parecidos aos que en-
tão se utilizavam. A diferença é a gravida-
de potencial do perigo, incomparavelmente 
superior no caso do Paquistão, de popula-
ção enorme (sexta maior do mundo), tradi-
cional vulnerabilidade ao extremismo fun-
damentalista, dotada de armas nucleares e 
mísseis, com estabelecimento militar e de 
inteligência agudamente cioso de suas 
prerrogativas de infl uência numa das re-
giões mais complicadas do globo.

A decisão do atual governo de Wa-
shington no sentido de atribuir prioridade 
central a um engajamento decisivo no 
Afeganistão-Paquistão, ao mesmo tempo 

em que tenta se desengajar do atoleiro do 
Iraque, representa uma das apostas mais 
audaciosas da nova diplomacia america-
na. A escolha do duro e experiente diplo-
mata Richard Holbrooke – de comprova-
das credenciais na liquidação da guerra da 
Bósnia, como enviado especial para a re-
gião – revela da parte da administração 
plena consciência dos imensos riscos que 
corre no que já vem sendo chamado na 
imprensa de a “guerra de Obama”, a fi m 
de diferenciá-la do confl ito do Iraque, as-
sociado ao nome de George W. Bush e 
seus auxiliares, o vice-presidente Richard 
Cheney e o ex-secretário da Defesa Do-
nald Rumsfeld. 

Diga-se de passagem que das outras 
apostas diplomáticas de alto risco do go-
verno Obama, duas pelo menos se enqua-
dram também na classe de desafi os que 
ora examinamos: o de nomear o respeita-
do ex-senador George Mitchell para tentar 
desbloquear o impasse na busca de pacifi -
cação do confl ito entre Israel, os palestinos 
e seus vizinhos árabes, e o esforço de ofe-
recer ao regime de Teerã a oportunidade 
de um novo começo de entendimento di-
plomático e normalização das relações bi-
laterais. 

Nesses dois exemplos manifesta-se cla-
ramente outro processo em ação: como 
problemas que há muito tempo se desen-
volviam de modo autônomo e isolado, 
com suas próprias causas e características, 
principiam, nesse caldo de cultura de exa-
cerbação de confrontos, a vincularem-se e 
a se alimentarem uns aos outros, agravan-
do e complicando o panorama da região 
inteira. Trinta anos atrás, antes da queda 
do xá Reza Pahlevi e do estabelecimento 
da Republica Islâmica iraniana, os víncu-
los entre Irã e Israel contrastavam pelo 
conteúdo relativamente positivo com a 
hostilidade quase monolítica dos árabes, 
assemelhando-se mais às relações da Tur-
quia com Tel-Aviv. Durante a longa guerra 
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Iraque-Irã, os israelenses ainda chegaram 
a fornecer armamentos aos iranianos 
(curiosamente no instante em que os ame-
ricanos favoreciam Saddam Hussein).

Hoje, Irã e Israel se converteram talvez 
nos dois polos mais irreconciliáveis do 
confl ito regional, a ponto de se temer a 
possibilidade de um ataque aéreo preven-
tivo israelense contra as instalações nuclea-
res iranianas, com ou sem permissão e/ou 
encorajamento de Washington. O progra-
ma atômico do Irã é encarado, antes de 
tudo, como ameaça vital à sobrevivência 
de Israel, ao passo que a existência de ar-
mas nucleares israelenses constitui um 
dos principais fatores a impulsionar o es-
forço armamentista iraniano.

Como se isso não bastasse, tanto Israel 
quanto os ocidentais apontam a República 
Islâmica como a fonte preponderante de 
apoio fi nanceiro e militar ao Hisbolá liba-
nês e ao Hamas palestino, o primeiro, xiita 
como os iranianos, e o segundo, sunita, os 
dois mais aguerridos e efetivos movimen-
tos político-militares surgidos em resposta 
ao domínio ou às ofensivas israelenses.

O processo que descrevemos não é o 
da metástase, “o do aparecimento de um 
foco secundário, à distância, no curso da 
evolução dum tumor maligno”, na defi -
nição do Aurélio. Na realidade, o que te-
mos aqui são dois focos importantes por si 
próprios, independentes e separados na 
origem, que gradualmente passam a agir 
um sobre o outro, espalhando geografi ca-
mente a área confl ituosa e complicando-a 
em nível e intensidade.

Do ponto de vista espacial, por exem-
plo, pode-se acompanhar como a zona de 
tensão –, confi nada, no início (digamos no 
fi nal dos anos 1940 e começo dos de 1950), 
ao chamado Oriente Próximo (em relação 
à Europa), isto é, o extremo-oeste da região 
(Israel, Palestina, Egito, Síria, Líbano) –, 
vai aos poucos e por motivos em parte 
independentes uns dos outros, propagan-

do-se em direção ao extremo-leste (o 
Oriente Médio propriamente dito: Irã, Ira-
que, Arábia Saudita, Golfo Pérsico, até 
atingir o Afeganistão, o Paquistão, com 
ramifi cações pela Ásia Central). O Irã fun-
ciona como uma espécie de ponte de liga-
ção e da interação entre os confl itos dessas 
diversas áreas.

Praticamente não existe normalidade 
em nenhum ponto dessa extensa cadeia, 
mas apenas situações que vão desde a 
trégua armada até aos confl itos abertos. A 
violência explicita dos combates ora se fi -
xa alguns meses no Líbano e na faixa de 
Gaza, com ataques pontuais à Síria (a 
Operação Pomar ou Orchard, de 6 de se-
tembro de 2007, quando os jatos israelen-
ses destruíram as instalações nucleares sí-
rias perto de al-Kibar, às margens do 
Eufrates); ora se detém alguns anos no 
Iraque, retornando depois de um interva-
lo, como neste momento sucede, à ponta 
leste, no Afeganistão-Paquistão.

A rigor, o denominado “arco de crises” 
desenha uma longa curva que, partindo 
dessa ponta afegã-paquistanesa, cobre o 
Irã, o Iraque, os países do Golfo, entre eles 
o Coveite e a Arábia Saudita, a Síria, o Lí-
bano, Israel, os dois territórios palestinos, 
o da margem ocidental sob o Fatá e o da 
faixa de Gaza sob o Hamas, o Egito, até se 
afogar nas areias do Sudão e da Somália, 
no Chifre da África infestado de piratas. 
Alguns elos foram momentaneamente do-
mesticados após a aplicação de severo 
corretivo norte-americano: a Líbia do co-
ronel Muammar Kadafi  e o Iêmen. Outros 
como o ocidente extremo, o Magreb da 
Argélia e do Marrocos, começam a preo-
cupar devido ao alastramento do terroris-
mo inspirado pela Al Qaeda.

Nenhuma região sobre a face da Terra 
apresenta concentração de guerras e ten-
sões comparável à desse antigo berço das 
antigas civilizações da Mesopotâmia e do 
Egito, assim como das três grandes reli-
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giões monoteístas do Livro: o judaísmo, o 
cristianismo e o islamismo, todas vendo 
no patriarca Abraão seu pai comum.

Cada um desses confl itos possui espe-
cifi cidade própria, com causas, natureza e 
características que não devem ser reduzi-
das ou uniformizadas por comparações 
simplistas e apressadas. Não obstante, o 
que todas as situações de tensão e confl ito 
ostentam em comum é que, em cada uma 
delas se encontram, de um lado, ociden-
tais (os norte-americanos, primordialmen-
te, e seus aliados da Otan, a começar pelos 
britânicos, israelenses e os regimes no po-
der localmente); do outro, uma variedade 
enorme de movimentos e facções, sunitas 
ou xiitas, fundamentalistas ou não, terro-
ristas ou combatentes convencionais, mas 
todos invariavelmente muçulmanos.

De pouco serve dizer que não é por 
serem muçulmanos que os ocidentais os 
combatem, mas por representarem amea-
ças de vários tipos. A questão crucial, co-
mo diriam os marxistas, é que, nesses ca-
sos, os inimigos objetivos (e as vítimas 
objetivas dos “danos colaterais”, deve-se 
acrescentar) são sempre muçulmanos, 
quaisquer que sejam as razões explicati-
vas. Não são todos, nem a maioria dos 
muçulmanos; nada há que justifi que atri-
buir à religião, à cultura ou à tradição 
muçulmana a responsabilidade ou a cul-
pa por essa situação. Permanece, no en-
tanto, o fato de que existe uma coincidên-
cia entre a maioria dos confl itos violentos 
contemporâneos e a fi liação islâmica de 
alguns dos componentes principais de 
tais confl itos. 

Conforme já mencionado, o problema 
não é apenas com os ocidentais, mas afeta 
em graus variados todas as grandes po-
tências nucleares e militares do mundo 
atual. Para a antiga superpotência decaí-
da, a Federação Russa, ele se confi gura 
como a maior ameaça à precária unidade 
do que sobrou do Império Czarista após a 

desintegração da União Soviética. Embora 
os 17 milhões de quilômetros quadrados 
da Rússia englobem cerca de uma centena 
de nacionalidades e línguas diferentes, as 
tendências separatistas e a violência são, 
sobretudo, acentuadas nas regiões muçul-
manas do Cáucaso, com destaque para a 
Tchetchênia, onde há anos Moscou vem 
conduzindo brutal ofensiva para liquidar 
a rebelião e os atentados terroristas.

Apesar de menos graves, os atritos 
com as minorias islâmicas têm aumentado 
de maneira alarmante na China, assina-
lando-se choques já na véspera dos Jogos 
Olímpicos, prenúncio dos sangrentos inci-
dentes de julho de 2009 na cidade de Uru-
mqi, região autônoma de Xinjiang, no no-
roeste do país. A Índia, por sua vez, onde 
nunca deixou de haver preocupação com 
o potencial confl ituoso em relação a seto-
res da numerosa população islâmica, tem 
sido um dos alvos prediletos dos terroris-
tas ligados ao Caxemira e ao Paquistão, 
que estiveram por trás do espetacular ata-
que contra hotéis e outros alvos de Mum-
bai em fi ns de novembro de 2008. A dife-
rença essencial em termos comparativos 
com as políticas dos EUA e da Otan é que 
russos, chineses e indianos se limitam a 
lidar com a questão como um problema 
basicamente interno. Em contraste com os 
norte-americanos e seus aliados, têm cui-
dadosamente evitado qualquer envolvi-
mento com operações militares de inter-
venção em países muçulmanos.

De fato, o que não falta no mundo de 
hoje são difi culdades relacionadas com 
algumas comunidades maometanas. As 
tensões internas em reação ao crescimento 
das comunidades formadas por imigran-
tes dessa religião se converteram nos últi-
mos 25 anos em fator de peso nas tendên-
cias da política doméstica de boa parte 
dos países da Europa Ocidental, ocasio-
nando aumento de partidos e movimentos 
xenófobos de extrema direita, adoção de 
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legislação repressiva e incidentes violen-
tos em alguns casos.

Por ocasião das lutas que marcaram a 
desintegração da Federação da Iugoslávia, 
os combates mais encarniçados e as piores 
atrocidades se registraram contra popula-
ções muçulmanas da Bósnia e, em menor 
grau, do Kosovo, remanescentes dos con-
vertidos dos tempos do Império Otomano 
contra os quais permanecem tenazes os 
ódios dos eslavos do sul, sérvios e croatas.

A propósito, a Turquia, sucessora dos 
otomanos, apesar dos oitenta anos decor-
ridos do laicismo imposto por Kemal Ata-
turk, voltou a ser governada por partidos 
islâmicos moderados e tem difi culdade 
em garantir liberdade de culto a outras 
religiões, o que contribui para difi cultar 
sua demorada e incerta admissão à União 
Europeia. 

Em vários países ou regiões muçulma-
nas, a pressão para a adoção da charia, a 
lei corânica, como legislação comum, tem 

sido responsável por choques frequente-
mente sangrentos como no Paquistão, na 
Nigéria ou no Sudão, onde a guerra civil 
entre o sul e o  norte, bem como os massa-
cres e as violações maciças de direitos hu-
manos em Darfur encobrem um substrato 
fundamentalista.

No impasse que hoje paralisa a exten-
são e aplicação multilateral dos direitos 
humanos nos órgãos das Nações Unidas, 
uma das fontes de resistência à aceitação 
do caráter universal do conceito parte de 
uma aliança obstrucionista na qual alguns 
países islâmicos desempenham papel pre-
dominante. É interessante que, longe de 
serem fundamentalistas, os governos que 
se destacam nessa campanha inglória são 
aliados, às vezes estreitos, dos norte-ame-
ricanos em outras matérias. É o caso, por 
exemplo, do Egito, da Argélia, do Paquis-
tão, cujas diplomacias ocupam lugar de 
destaque nas manobras para neutralizar o 
potencial de afi rmação e observância dos 
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direitos fundamentais do recém-criado 
Conselho dos Direitos Humanos da ONU 
(vide meu trabalho “O Conselho de Direi-
tos Humanos: revolução institucional ou 
mais do mesmo?” in A Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos – Sessenta Anos, 
org. por Maria Luiza Marcílio, São Paulo: 
Edusp, 2008, p. 161-162). 

Esse inventário de disputas, tensões e 
confl itos permite afi rmar que a “islami-
zação da agenda” não é um exagero, mas 
corresponde a uma realidade objetiva. O 
fenômeno passou a chamar a atenção já há 
algum tempo e ocupava espaço importan-
te no célebre artigo do professor Samuel P. 
Huntington de 1993, da revista Foreign 
Affairs, sob o título de “The Clash of Civi-
lizations?”, ampliado e transformado no 
livro The Clash of Civilizations and the Re-
making of World Order (Nova York: Simon 
& Schuster, 1996).

Huntington tencionava desenvolver 
uma interpretação da evolução da política 
internacional após a desagregação da 
União Soviética. Em substituição ao para-
digma da Guerra Fria, explicação do com-
portamento do sistema mundial que pre-
valeceu durante quarenta anos, propunha 
um novo paradigma: o de que os confl itos 
do futuro seriam muito mais o resultado 
de choques de cultura do que em razão de 
fatores ideológicos ou econômicos. Chega-
va a identifi car nove grandes culturas ou 
quase – culturas: ocidental, latino-ameri-
cana, africana, islâmica, sínica, hindu, or-
todoxa, budista e japonesa. Na prática, 
enxergava maior potencial de confl ito do 
Ocidente com a cultura sínica e a islâmica, 
que julgava apresentarem certos interes-
ses comuns capazes de gerarem entre elas 
uma aliança tática.

Após referir-se, no artigo de 1993, às 
“sangrentas fronteiras do Islã”, o pro fessor 
Huntington adotou abordagem mais ma-
tizada no livro posterior, onde desenvol-
via a ideia de que enquanto os asiáticos

se tornavam cada vez mais afi rmativos 
devido ao êxito econômico, os muçul-
manos experimentariam o que chamava 
de “Ressurgimento Islâmico” (Islamic Re-
surgence), a última fase de adaptação da 
civilização islâmica ao Ocidente. Seria um 
amplo movimento intelectual, cultural, 
social e político que implicava a aceitação 
da modernidade (por exemplo, o pro-
gresso econômico e técnico, os armamen-
tos modernos), mas rejeitava muitos dos
valores da cultura ocidental e redescobria 
o Islã como guia de vida no mundo
a tual. O fundamentalismo islâmico não 
passaria de uma das tendências de um 
movimento muito diversifi cado e em sua 
maioria não-extremista.

Não teria cabimento neste artigo repro-
duzir o debate provocado pelas teses de 
Huntington como chave de compreensão 
do sistema internacional de nosso tempo. 
Segundo os editores da Foreign Affairs, o 
artigo original de 1993 foi o que mais oca-
sionou discussões na revista desde os anos 
1940. O livro extraído do artigo inspirou 
também várias refutações, dentre as quais 
uma obra de Amartya Sen, Identity and 
Violence: The illusion of destiny e o ensaio de 
Edward W. Said, The Clash of Ignorance. 
Decorridos mais de 15 anos, a polêmica 
exauriu-se e hoje pouca gente levaria a 
sério a pretensão de invocar fatores de 
identidade cultural como base predomi-
nante de novo paradigma explicativo da 
evolução do sistema mundial.

Resta ao artigo e ao livro do professor 
de Harvard, falecido na véspera do Natal 
de 2008, o mérito de haver chamado a 
atenção para a importância das identida-
des culturais nas relações internacionais. 
Sanou-se, desse modo, um descaso que 
foi particularmente forte na época da 
competição bipolar da Guerra Fria, quan-
do só havia olhos para os fatores ideoló-
gicos ou de disputa de poder. Essas tradi-
cionais explicações do jogo internacional 
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entraram em crise com o naufrágio da 
URSS e o fi nal da Guerra Fria no começo 
da década de 1990. Desapareciam de re-
pente as alternativas ideológicas credí-
veis, o que daria nascimento a outro in-
tento de criar novo paradigma, o artigo 
de Francis Fukuyama, “The End of His-
tory”. Por outro lado, a concentração apa-
rentemente duradoura do poder em mãos 
americanas, o “momento unipolar” dos 
EUA, favorecia o aparecimento de um 
vácuo de hipóteses interpretativas satis-
fatórias.

É esse vazio teórico que atrai o pensa-
dor de Harvard, seduzido pela possibili-
dade de oferecer, com base principal num 
fator de ordem cultural, uma visão expli-
cativa abrangente que reduz o aparente 
caos internacional a uma elegante decifra-
ção. Desde então, perdemos tal ilusão e 
voltamos a nos resignar à impossibilidade 
de simplifi car a complexidade crescente 
do sistema internacional e de reduzi-lo a 
interpretações unívocas. Em contraste com 
a relativa simplicidade do paradigma do 
choque de civilizações, um levantamento 
recente revelou uma extraordinária varie-
dade na natureza das causas de confl itos 
capazes de afetar a ordem internacional.

O estudo foi levado a efeito por comis-
são de 16 especialistas indicados pelo en-
tão secretário-geral da ONU, Kofi  Annan, 
(o High-level Panel on Threats, Challenges 
and Change, do qual fez parte um brasilei-
ro, o embaixador João Clemente Baena 
Soares). O relatório do grupo, publicado 
em 2004 pela Organização das Nações 
Unidas sob o título de A more secure world: 
our shared responsibility, identifi cou seis di-
ferentes núcleos de ameaças e/ou desafi os 
à segurança internacional, a saber: as guer-
ras entre Estados; a violência no interior 
dos Estados, guerra civil, abusos dos direi-
tos humanos em larga escala e genocídio; 
a pobreza, as doenças infecciosas e a de-
gradação ambiental, em particular a mu-

dança climática; as armas nucleares, radio-
lógicas, químicas e biológicas; o terrorismo; 
o crime organizado transnacional.

Cada um desses núcleos abrange enor-
me diversidade de causas com potencial 
gerador de confl itos, que vão dos secula-
res e tradicionais, como as disputas terri-
toriais, ainda muito presentes no mundo 
contemporâneo, até modalidades mais re-
centes como as temidas disputas pela água 
e outros recursos, sem desconhecer os atri-
tos de natureza cultural. A leitura do rela-
tório do painel se recomendaria como sa-
lutar cura de sobriedade e realismo a 
quem se sentir tentado a reduzir ao cho-
que de culturas a complexidade da evolu-
ção do sistema internacional. 

O que sobra então do paradigma do 
choque de civilizações e da hipótese islâ-
mica, seu componente mais popular, so-
bretudo a partir do momento em que os 
atentados do 11 de Setembro pareceram 
confi rmar a capacidade de previsão dessa 
teoria? Deixando de lado por enquanto o 
devastador impacto que tiveram os aten-
tados na visão de mundo dos americanos 
e, mais ainda, na radical transformação da 
diplomacia e da estratégia dos Estados 
Unidos, vale a pena dizer alguma coisa 
acerca dos desenvolvimentos mais ou me-
nos independentes do episódio de setem-
bro de 2001.

Com efeito, conforme se vem men  cio-
nando nesta análise, os enfrentamentos co-
m elementos muçulmanos não cons tituem 
apanágio dos norte-americanos, ocorren-
do também como problema interno da 
sociedade na Rússia, China, Índia, em 
quase todos os países da Europa Ociden-
tal, no Sudão, Nigéria, Tailândia, Filipinas 
e em nações de maioria islâmica como a 
Indonésia ou o Paquistão. Seria obvia-
mente inadequado tentar atribuir todos 
ou a maior parte desses desenvolvimentos 
ao binômio atentados-reação inepta do 
governo de George W. Bush.
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Cada um desses problemas se diferen-
cia dos outros por uma infi nidade de par-
ticularidades locais que impossibilitam 
generalizações abrangentes. Mesmo os ca-
sos semelhantes, como os de existência de 
minorias de religião maometana no seio 
de sociedades de cultura diferente (Rús-
sia, China, Índia, Nigéria, Tailândia, Filipi-
nas), quando analisados de perto, revelam 
enorme diversidade em termos de tama-
nho e importância das minorias, passado 
do relacionamento, gravidade atingida 
pelos confl itos. Da mesma forma, as solu-
ções aplicadas e as possíveis divergem de 
acordo com o país considerado, indo da 
brutalidade de terra arrasada na che chê-
nia a uma tradição mais complexa na Ín-
dia ou nas Filipinas.

Na Europa Ocidental, as difi culdades 
com as comunidades muçulmanas assu-
mem às vezes aspectos complicados devi-
do aos fatores religiosos que aumentam a 
resistência dessas comunidades à assimi-
lação; em substância, no entanto, os pre-
conceitos e resistência da população au-
tóctone contra os seguidores do Islã não 
chegam a ser tão distantes dos sentimen-
tos que ostentam em relação a africanos e 
asiáticos não-muçulmanos.

Nas nações muçulmanas que registram 
confl itos sérios como resultado dos inten-
tos de impor a charia, o recrudescimento 
do problema tem muito a ver com o cha-
mado Ressurgimento Islâmico. É interes-
sante que, em muitos desses países, a 
exacerbação do problema se deveu com 
frequência à irradiação do ensinamento 
ministrado pelas escolas corânicas fi nan-
ciadas e disseminadas pela Arábia Saudi-
ta, cuja variante religiosa, o wahabismo, 
representa uma das mais extremadas cor-
rentes do Islã.

Nada disso, entretanto, obscurece o fa-
to de que, embora correspondam a um 
quinto da população mundial, os muçul-
manos tenham estado muito mais envol-

vidos em violências intergrupais na déca-
da de 1990 do que populações de outras 
culturas, como assevera Huntington, que 
relaciona em seu livro numerosos levanta-
mentos empíricos aparentemente compro-
batórios de uma maior tendência dos islâ-
micos a recorrer à violência como meio 
para resolver divergências (ver na obra 
citada de Huntington especialmente os 
capítulos “Islam and the West e Islam’s 
Bloody Borders”).

As possíveis causas da tendência, se-
gundo o autor, seriam demográfi cas (cres-
cimento explosivo, com população concen-
trada em faixas de idade de menos de 25 
anos, de maior inclinação à agressividade, 
coincidindo ademais com alto desempre-
go); políticas (militarização das sociedades, 
orientações expansionistas de alguns go-
vernos) e, acima de tudo, de natureza his-
tórica. Lembra que o presidente Clinton 
(hoje poderia dizer o mesmo de Obama) 
sustentou que o Ocidente não tinha pro-
blemas com o Islã, apenas com os extremis-
tas islâmicos violentos. Em tom quase pro-
vocativo, acrescenta: “Mil e quatrocentos 
anos de história demonstram o contrário” 
(obra citada, p. 209).

Transcreve a frase do professor Ber-
nard Lewis: “Por quase mil anos, desde o 
primeiro desembarque mouro na Espanha 
até o segundo cerco de Viena pelos turcos, 
a Europa esteve sob constante ameaça de 
parte do Islã”. Observa que o Islã foi a 
única civilização que colocou “em dúvida 
a sobrevivência do Ocidente” e que fez 
isso por duas vezes. Conclui que muito da 
hostilidade ou da desconfi ança mútua en-
tre ocidentais e islâmicos provém dessa 
longa história de lutas sangrentas, nas 
quais a culpa ou a iniciativa pertence ora a 
um lado, ora ao outro. A expansão do Islã 
por meio das invasões ou do jihad, que 
deixou em seu rastro populações islamiza-
das no interior de quase todas as grandes 
civilizações – na China, na Índia, no cris-
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tianismo ortodoxo da Rússia ou da Sérvia 
– explicaria a persistente hostilidade das 
sociedades do entorno em relação a essas 
minorias.

Um fator que, a meu ver, mereceria na 
obra enfoque mais completo se refere à 
infl uência da religião como elemento defi -
nidor da identidade cultural. Huntington 
não esquece, é claro, a famosa “vingança 
de Deus” na raiz de todos os fundamenta-
lismos de reação à modernidade. O mais 
correto, no entanto, teria sido falar em 
“vingança de Alá”, uma vez que, das nove 
civilizações identifi cadas no livro, a única 
na qual a religião desempenha ainda pa-
pel absolutamente central e predominante 
é o Islã.

Diante de culturas como a chinesa ou a 
japonesa para as quais a religião é uma 
espécie de relíquia folclórica, da ortodoxa 
russa, com menos de 12% de praticantes, 
da heterogeneidade e desorganização dos 
cultos tradicionais africanos, de um Oci-
dente no qual católicos e protestantes cada 
vez acentuam mais a secularização e o 
laicismo da vida individual e social, o Islã 
faz fi gura solitária. A rigor, trata-se da 
única religião em vigorosa expansão no 
mundo contemporâneo, da que tradicio-
nalmente sempre se distinguiu pela quase 
impenetrabilidade a qualquer proselitis-
mo de religiões concorrentes, com baixís-
simo número de prófugos e renegados 
(por outro lado, severamente castigados, 
como quase sucede com o escritor Salman 
Rushdie).

É igualmente a religião menos afetada 
até agora pelo efeito corrosivo da razão 
científi ca e da modernização das estrutu-
ras de produção e consumo. Aliás, um dos 
motivos da rejeição de tantos muçulma-
nos aos valores ocidentais é justamente o 
temor de que o impacto do Ocidente aca-
be por destruir a fé e a moral islâmicas. Se 
isso vai acontecer ou não no futuro pode 
servir de objeto de debate, à luz, por 

exemplo, da experiência indecisa de paí-
ses como a Turquia ou, em grau menor, a 
Tunísia.

O fato indiscutível é que o processo de 
secularização e laicização é no Islã extre-
mamente incipiente. No Ocidente cristão, 
essa evolução demorou quase mil anos 
para se completar, desde a questão das 
investiduras até a defi nitiva separação 
das igrejas e do Estado. Apesar de que o 
Evangelho, fonte da doutrina cristã, sem-
pre deixou clara a separação da religião e 
da política (“dá a Cesar o que é de Cesar, 
meu reino não é deste mundo”), nem por 
isso houve menos resistência à delimita-
ção das esferas distintas dos dois reinos, 
chegando frequentemente à guerra civil, 
até na pacata Suíça do século XIX. Como 
se desenrolará o processo numa religião 
incomparavelmente mais totalizadora co-
mo o Islã, que abrange todas as facetas da 
vida (daí a insistência na charia) e a rigor 
tem difi culdade de aceitar a autonomia da 
esfera do profano e do governo em rela-
ção ao Corão? 

Tudo indica, por conseguinte, existi-
rem argumentos ponderáveis em favor de 
duas proposições. A primeira é a inegável 
realidade de uma especifi cidade islâmica, 
isto é, a importância muito maior do pa-
pel desempenhado pelo fator religioso e 
cultural na maioria dos confl itos envol-
vendo muçulmanos do que em relação a 
qualquer outra área cultural contemporâ-
nea. A segunda consiste na necessidade 
de corrigir o descaso relativo à presença 
de fatores de identidade cultural nas rela-
ções internacionais. Na maior parte dos 
casos eles nem de longe são os de maior 
peso, nem mesmo nas disputas com ou 
entre muçulmanos. Seria excessivo, toda-
via, tanto negar-lhes a existência como, no 
extremo oposto, querer convertê-los a 
priori no principal fator determinante dos 
confl itos internacionais no mundo depois 
da Guerra Fria.
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Pode-se agora voltar ao nosso ponto 
de partida: os atentados do 11 de Setem-
bro e a resposta de Washington como 
presumivelmente as causas principais da 
islamização da agenda. Embora não haja 
desfechado golpe mortal no poderio nor-
te-americano, a Al Qaeda demonstrou 
com exemplo espetacular de “propagan-
da pelo ato”, a justeza do que afi rmava o 
anarquista Enrico Malatesta: “o mais efi -
caz dos meios de propaganda é o fato in-
surrecional destinado a afi rmar os princí-
pios (...) por meio de atos”.

Logrou, assim, algo de inimaginável: 
pautar a política externa e a estratégia do 
seu pior inimigo pelos oito anos seguin-
tes. Só conseguiu tal resultado porque 
nesse particular seus interesses coinci-
diam com os da claque que dominava 
naquele instante o governo nos Estados 
Unidos e viu no episódio a oportunidade 
de consolidar e expandir o poder que 
conquistara apertadamente por meio de 
fraude judiciário-eleitoral. Que melhor 
instrumento para isso do que combater o 
terrorismo com uma política interna de 
manipulação do medo e, externamente, 
pela eliminação da agenda de qualquer 
preocupação estranha à obsessão da amea-
ça islâmica?

Não é de surpreender que a corrupção 
moral intrínseca a essa escolha acabasse 
por malbaratar o capital de simpatia e so-
lidariedade despertado no mundo em re-
lação aos EUA e enfraquecesse gravemen-
te a legitimidade da causa, comprometendo 
os próprios valores humanos e éticos da 
ação internacional norte-americana. Reali-
zava-se, dessa forma, a profecia emitida, 
quinhentos anos atrás, por Erasmo de Ro-
terdã, ao rejeitar a lógica da guerra santa 
contra os turcos. O problema, explicava, é 
que, sob pretexto de combater as barbari-
dades dos turcos, os cristãos, utilizando os 
mesmos métodos, terminariam, eles mes-
mos, por se tornarem turcos... 

Ultrapassaria de muito nosso espaço 
descrever a não ser em linhas gerais o 
processo pelo qual a resposta ofi cial ame-
ricana foi gradualmente se desvirtuando e 
perdendo foco e efi cácia. Os começos ha-
viam sido auspiciosos: recorreu-se ao con-
senso multilateral a fi m de obter o indis-
pensável aval do Conselho de Segurança 
da ONU para destruir o santuário propor-
cionado aos terroristas pelos talibãs do 
Afeganistão.

Consenso análogo tornou possível a 
coordenação e cooperação das autorida-
des fi nanceiras de numerosos países na 
adoção de medidas para neutralizar os 
efeitos econômicos dos atentados e com 
vistas a detectar e eliminar as fontes de 
fi nanciamento do terrorismo. Aparente-
mente compreendia-se que um movimen-
to não-estatal, clandestino e anônimo co-
mo o terrorismo internacional só poderia 
ser combatido por ação igualmente coo-
perativa de serviços de inteligência, de 
informação e de polícia, não se prestando, 
exceto casos excepcionais, a operações bé-
licas de envergadura.

Não demorou, infelizmente, para que o 
governo de Washington abandonasse essa 
via cooperativa multilateral, cedendo à 
ilusão da militarização unilateral da luta 
contra os extremistas islâmicos. Os discur-
sos do “eixo do mal” e da apologia da 
preempção (preemptive attack) a fi m de evi-
tar que armas de destruição em massa caí-
ssem em mãos terroristas marcaram os 
pontos decisivos da defi nitiva ruptura do 
consenso. A aplicação da doutrina contida 
nos dois discursos adquiriu a forma da fi -
xação no Iraque de Saddam Hussein. Já aí 
se abandonara a meio caminho o foco prio-
ritário na extirpação do terrorismo, uma 
vez que o regime leigo do Baath iraquiano 
poderia ter todos os defeitos do mundo, 
salvo o de tolerar a concorrência de um 
grupo de terroristas religiosos fanáticos e 
hostis a tudo o que ele representava.
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Diante da óbvia implausibilidade do 
esforço de pretender vincular Bagdá aos 
extremistas islâmicos, os manipuladores 
de Washington viram-se obrigados a ali-
nhar sucessivas justifi cativas da invasão, 
tão numerosas quanto fantásticas: o ine-
xistente programa nuclear; a irônica defe-
sa dos direitos humanos dos iraquianos 
por aqueles que organizavam o campo de 
Guantánamo e logo criariam a prisão de 
Abu Ghraib; a necessidade de promover a 
mudança de regime a fi m de assegurar os 
delírios de democratização do Oriente 
Próximo que embriagavam os neoconser-
vadores, aliados da extrema direita israe-
lense do Likud. Somente tiveram o cuida-
do de não falar em petróleo, razão talvez 
um pouco mais realista, porém inconve-
niente...

O balanço líquido da aventura iraquia-
na produziu um dos mais espantosos fi as-
cos estratégicos autopraticados por uma 
grande potência: a fácil vitória sobre Sad-
dam Hussein tirou de cena o único contra-
peso efi caz contra a ascensão da República 
Islâmica do Irã ao estatuto de potência re-
gional predominante. Desta vez, o risco de 
que essa potência persiga com determina-
ção a meta de armamento nuclear é real, 
não imaginário... Seria difícil imaginar fi -
nal mais desastroso!

A estratégia Bush-Cheney se desdobra-
va em duas metades. No plano doméstico, 
a desatenção, quase desdém, pelos macro-
desequilíbrios econômicos externos, os 
gigantescos défi cits agravados pelas guer-
ras, a degradação social e ambiental, em 
contraste com as imposições retrógradas 
da direita religiosa (antiaborto, antidirei-
tos de homossexuais, antipesquisas sobre 
embriões) e, acima de tudo, uma agenda 
política interna centralizada na geração de 
atmosfera de medo permanente.

No plano externo, a ação correspon-
dente ao esvaziamento da agenda domés-
tica se traduziu numa agenda internacio-

nal dominada pela islamização dos 
problemas prioritários. Chegou-se a esse 
reducionismo pela atitude sistemática de 
negar a ameaça do aquecimento global, 
descurar os desequilíbrios macroeconô-
micos que preparavam a crise fi nanceira 
atual, sabotar o esforço de revitalizar o 
multilateralismo na reforma da ONU ten-
tada por Kofi  Annan em 2005, permitir o 
agravamento das tensões com a Rússia, 
desconsiderar a cooperação com a China, 
esquecer simplesmente da África e da 
América Latina.

Em resumo, fez-se o contrário do que 
recomendava o artigo que escrevi para a 
Folha de São Paulo, menos de três meses 
após o 11 de Setembro (“O homem que foi 
Quinta-Feira”, 2/12/01). Nele se sugeria 
que “o antiterrorismo não deve ser erigido 
em novo princípio organizador e defi ni-
dor da vida internacional como foi o anti-
comunismo na Guerra Fria”. Ora, exata-
mente isso foi o que fez George W. Bush, 
ao proclamar, por exemplo: ”quem não 
está conosco está contra nós!” 

O reducionismo e o maniqueísmo de 
tal fórmula precisavam ser viabilizados 
pela atitude de fi ngir que não existiam ou 
careciam de importância os problemas 
que não se enquadrassem nessa visão do 
mundo. Nem por isso desapareceram por 
milagre problemas como o aquecimento 
global, os macrodesequilíbrios econômi-
cos, as pandemias. Ao contrário, continua-
ram a se deteriorar para agora desabar, 
agravados pelo prolongado descaso, sobre 
o governo Obama. É como se, depois de se 
haverem obstinado em agir num mundo 
próprio, os Estados Unidos, conforme de-
clara a secretária de Estado Hillary Clin-
ton (“The USA is back”), estivessem de 
volta ao velho e maltratado planeta Terra.

De retorno à realidade, os EUA come-
çam a tarefa de seduzir parceiros a fi m de 
reconstituir uma agenda internacional me-
nos distorcida e seletiva. O que não impli-
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ca desleixar as questões da agenda islâmi-
ca, cujo poder de permanência no centro 
do palco se mede por intermináveis déca-
das, como nos exemplos das guerras isra-
elo-árabes, dos confl itos civis libaneses, da 
turbulenta evolução interna e externa do 
Irã, Iraque, Afeganistão e Paquistão.

 Ao contrário, em muitos casos a solu-
ção passa pelo sucesso em avançar em 
outras agendas negligenciadas: a retoma-
da de relação prioritária com a Federação 
Russa visando, entre outros objetivos, a 
obter-lhe a colaboração no controle de ar-
mas nucleares no Irã (e na Coreia do Nor-
te) ou na logística para abastecer tropas no 
Afeganistão. Do mesmo modo, a meta 
histórica de normalizar as relações rompi-
das com o Irã há trinta anos possibilitaria 
o desenvolvimento do esforço comum 
americano-iraniano de estabilização no 
Iraque e no Afeganistão. Mais a oeste é 
difícil vislumbrar como se possa chegar a 
um acordo satisfatório e amplo com Israel 
sem passar pela substancial melhoria do 
relacionamento com a Síria e o Irã, como 
condição para normalizar o diálogo com o 
Hisbolá e o Hamas.

Até mesmo um tema com raízes nos 
anos 1920, o domínio econômico anglo-
americano do petróleo do Golfo e a conse-
quente aliança ocidental com as monar-
quias da região, causa tradicional do 
ressentimento muçulmano, inclusive de 
Osama bin Laden, não pode ser dissocia-
do da questão da dependência energética 
e do aquecimento global. O presidente 
americano mostrou compreender tal vín-
culo ao insistir em programa maciço de 
pesquisa em fontes limpas e renováveis de 
energia como imperativo da redução da 
vulnerabilidade e aumento da segurança 
dos Estados Unidos.

Outra prova de que a nova administra-
ção em Washington sabe interpretar os si-
nais dos tempos é o regresso entusiástico 
ao multilateralismo. Não tanto o das ve-

lhas organizações internacionais ainda ne-
cessitadas de urgente modernização, nem 
o de um suposto multipolarismo, em opo-
sição à percepção de um unipolarismo 
norte-americano. Evita-se a palavra por 
raciocínio sutil: no mundo contemporâ-
neo, não se deve encorajar o reconheci-
mento de polos, centros de poder em tor-
no dos quais outros menos poderosos 
teriam de gravitar. Nem mesmo aplicar o 
conceito a alguns países emergentes que 
seriam, nos esquemas do passado, vistos 
como os novos polos de um sistema mul-
tipolar. Na evolução de uni ou mono para 
múltiplos desloca-se a ênfase no poder 
(polos) para a cooperação.

Os países emergentes seriam percebi-
dos não como centros hegemônicos novos 
e/ou menores, condicionando ou deter-
minando os incluídos em suas respectivas 
zonas de infl uência, mas como candidatos 
naturais a se tornarem eventuais associa-
dos a arranjos de múltiplos parceiros com 
objetivos de cooperação para determina-
dos assuntos. O que eles aportariam a es-
ses arranjos não seria tanto o poder de 
coagir outros, mas a contribuição de seus 
próprios recursos de toda natureza, fi nan-
ceiros, políticos, humanitários, econômi-
cos, de construção do consenso, de exem-
plo diplomático.

No fundo, a ideia não é tão diferente 
do que, nos tempos do primeiro presiden-
te Bush, início dos anos 1990, descrevia-se 
como um sistema de coalizões (coalitions of 
the willing) de geometria variável, que per-
mitiria lidar com desafi os que iam da in-
vasão do Coveite por Saddam Hussein até 
a ajuda econômica para facilitar a doloro-
sa transição da União Soviética à Federa-
ção Russa. Na primeira guerra do Golfo, 
por exemplo, diferentemente da segunda, 
a maior parte da fatura dos custos da rea-
ção contra o Iraque foi paga pelo próspero 
Japão da época e, em grau menor, pelos 
alemães e outros europeus. O denomina-
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dor comum das coalizões é que em todas 
elas os Estados Unidos ocupariam o lugar 
do país com poder de convocatória, como 
diriam os argentinos, isto é, aquele ao qual 
caberia a iniciativa de reunir os dispersos, 
constituir a coalizão, distribuir os papéis, 
dirigir as operações.

No ensaio “Os Estados Unidos da 
América e o reordenamento do sistema 
Internacional”, concluído em inícios de 
1994 e recolhido no livro Visões do Brasil 
(Rio de Janeiro: Editora Record, 1995, p. 
99-129), eu já me referia à difi culdade de 
enquadrar a emergente confi guração de 
forças num dos protótipos teóricos do 
passado. Nesses modelos tradicionais, o 
que caracteriza os distintos sistemas é o 
número dos países participantes e seu peso 
específi co – um (unipolar), dois (bipolar) 
ou vários (pluri ou multipolar). Pressupu-
nha-se que cada um dos atores principais 
fosse um ator de primeira grandeza num 
sistema unifi cado em que ter poder signi-
fi cava infl uir de modo decisivo em cada 
aspecto dos cenários componentes das re-
lações entre Estados: militar, econômico, 
político-diplomático, tecnológico, cultural, 
simbólico etc.

Em nossos dias, contudo, a complexi-
dade do mundo acarretou relativa autono-
mia dessas diversas esferas. É perfeita-
mente possível a certos países exercerem 
forte infl uência em alguns setores, quase 
desaparecendo em outros. O Japão e a 
Alemanha, por exemplo, decisivos nos 
planos econômico e tecnológico, possuem 
pouca expressão no estratégico, pois não 
dispõem de armas nucleares, nem dos ve-
tores para transportá-las. De forma similar 
explica-se que o Brasil esteja a ganhar ex-
pressão mundial, embora confi gure um 
caso curioso: uma “potência” dotada ape-
nas de soft power, já que, diversamente de 
seus companheiros do BRIC (Rússia, Índia 
e China), é o único desprovido de armas e 
vetores estratégicos, até de poder militar 

convencional tecnologicamente moderno, 
sendo na melhor das hipóteses modesto 
seu poder de usar meios econômicos para 
constranger outros países.

Concluía a análise: “Nesse jogo, a van-
tagem inigualável dos Estados Unidos é 
serem eles os únicos a poder jogar, de mo-
do decisivo, em todos os tabuleiros como 
ator de primeira grandeza: estratégico-mi-
litar, político, econômico-fi nanceiro, tecno-
lógico”, sem esquecer o cultural das recre-
ações e comunicações humanas, aquele no 
qual se criam os símbolos, as imagens, a 
fábrica de sonhos de Hollywood e da cul-
tura popular (obra citada, p. 118-119). No 
essencial, a situação permanece a mesma, 
não ocorrendo a ninguém imaginar que a 
China, apesar de sua crescente expressão 
comercial, fi nanceira e militar, possa se-
quer rivalizar com os EUA nos outros ce-
nários (que símbolos ou sonhos nasceriam 
na China burocratizada de nossos dias?).

Dessa posição deriva o poder de ala-
vancagem dos americanos para convoca-
rem ou dispensarem os grupos de geome-
tria variável que povoam o noticiário: G-7, 
G-8, G-14, G-20 (até um efêmero grupo 
menor sobre mudança climática que Oba-
ma organizou apressadamente durante a 
reunião de Londres do G-20). O que, de 
fato, vem mudando nesses últimos vinte 
anos é a crescente relevância de emergen-
tes como a China, a Índia, o Brasil ou de 
atores moribundos duas décadas atrás e 
em vias de parcial recuperação (Rússia).

Tanto assim que o empenho pessoal de 
Obama, do seu vice-presidente ou da se-
cretária de Estado Hillary Clinton se con-
centra, sobretudo, na prioridade à parceria 
com a China (“a partnership to shape the 
XXIst century”, nas palavras de Obama), 
decisiva para plasmar a economia mun-
dial, a política sobre aquecimento global, a 
paz e estabilidade no Oriente, aí incluído o 
desafi o da Coreia do Norte (em relação ao 
qual, aliás, o próprio presidente George W. 
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Bush, mesmo no auge do seu unilateralis-
mo, sempre preferiu agir em conjunto com 
a coalizão formada pelos Estados Unidos, 
China, Japão, Rússia e Coreia do Sul).

Vem em seguida na ordem de priorida-
des a Federação Russa, indispensável no 
controle e redução das armas nucleares, 
no encaminhamento de soluções aos pro-
blemas do Irã, do Afeganistão, da Ásia 
Central e da segurança do abastecimento 
de petróleo e gás. A Índia é a terceira na 
escala de prioridades fora da Aliança 
Atlântica (fi cou subentendido que a con-
solidação de novas parcerias não implica 
reduzir a importância das tradicionais 
com aliados do Atlântico Norte, Japão, 
Canadá, Austrália), tanto em relação a seu 
papel na Ásia meridional, no Índico, como 
contrapeso à China, quanto à sua infl uên-
cia na área crítica Afeganistão-Paquistão e 
nas questões nucleares.

Já se mencionou aqui como os confl itos 
da agenda islamizada vêm sendo também 
abordados com o auxílio dessas parcerias, 
estratégia não apenas sensata para qual-
quer tempo e estação, mas possivelmente 
a única a fazer sentido num instante de 
agudo enfraquecimento americano pelo 
efeito acumulado da crise econômica e 
dos problemas e confrontos no arco de 
engajamento bélico herdado do governo 
anterior. Parte integral da nova estratégia 
corresponde ao discurso de mão estendi-
da, a oferta de paz e diálogo aos adversá-
rios, a reconstrução dos valores morais 
avariados pela violação de direitos huma-

nos, ao mesmo tempo em que, num regis-
tro mais realista, se destina à lata de lixo 
da História o desvario neoconservador de 
pretender democratizar à força regimes 
orientais cujas raízes remontam aos albo-
res dos tempos.

A estratégia de Obama despertará fi -
nalmente os Estados Unidos do pesadelo 
da “guerra permanente”, dos custos hu-
manos e econômicos esmagadores de uma 
presença militar constante em 737 bases 
militares, no país e fora, avaliadas em US$ 
658 bilhões, em torno das quais gravitam 
mais de 2,5 milhões de indivíduos, in-
cluindo pessoal militar, de apoio e suas 
famílias? Será possível continuar a desem-
penhar o papel de organizador e condutor 
de coalizões abrindo mão de boa parte 
dessa militarização da estratégia externa? 
A resposta a questões como essas, suscita-
das por críticos como o coronel da reserva 
e professor Andrew J. Bacevich em The 
Limits of Power – The End of American Ex-
ceptionalism (Nova York: Metropolitan 
Books Henry Holt and Company, 2008) ou 
por Chalmers Johnson em Nemesis: The 
Last Days of the American Republic (Metro-
politan Books), de onde se extrai os dados 
acima, vai depender do êxito em levar a 
bom termo o que o atual governo come-
çou com fi rmeza: a tarefa de “desislami-
zar” a agenda internacional. Se o esforço 
der certo, como auguro, este artigo fi cará 
como o retrato de uma funesta e inglória 
fase da vida internacional, no instante 
mesmo em que ela começava a acabar.
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