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Introdução 

 
A intenção desse artigo é defender a necessidade de agon nas relações entre os países. Po-

rém, devo confessar que sua redação foi, para mim, um ato de obrigação moral e também uma forma 
de protestar, intelectualmente, sobre os rumos que a política externa dos EUA tem tomado, ainda que 
saiba que os pontos de vista aqui manifestados não terão qualquer influência sobre o andamento do 
ataque dos EUA ao Iraque. Porém, acredito que a comunidade acadêmica, e especial os filósofos polí-
ticos, não podem se calar diante desse fato contundente e de grande impacto em todo o mundo. 

 
 
 

1 A necessidade de agon nas relações entre os países 
 
Um dos termos mais caros à filosofia política de Nietzsche é o agon, termo grego geralmente 

vertido para o português como ‘disputa’ ou ‘luta’. Em Nietzsche, o agon não visa a eliminação do ad-
versário, pelo óbvio motivo de que, sem adversário, não poderia haver combate. Para que o agon se dê 
é necessário também que haja uma equivalência de forças entre os pares combatentes. Ilustrando, não 
pode haver agon ou disputa entre um adulto e um bebê, por exemplo, dada à desigualdade de forças. 

Transpondo esses conceitos para o plano bélico, é uma falácia falar-se em ‘guerra’ entre 
EUA e Iraque. Com mais propriedade, o que está havendo não é uma guerra e sim um massacre. Po-
rém, a mídia dá uma cobertura totalmente diferente para as vítimas civis de Bagdá, do que deu para as 
vítimas nova-iorquinas do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Será que os civis iraquianos 
mortos são inferiores aos civis norte-americanos mortos no atentado terrorista de 11 de setembro? 

É importante ressaltar que não pretendemos fazer aqui uma condenação da guerra, em si, já 
que ela parece ser algo inerente ao ser humano, tão antiga quanto a humanidade1. Essa idéia é defendi-
da por Sigmund Freud, quando numa carta que escreve a Einstein em 1933, dizendo que o instinto de 
destruição e o desejo de morte são inerentes ao ser humano. Porém, foi em função da necessidade de se 
evitar as guerras entre os países que Kant concebeu a criação de uma Liga das Nações e os filósofos 
iluministas defenderam a idéia de que os confrontos militares são catástrofes provocadas pela cobiça 
dos poderosos e devem ser evitados, como uma obsolescência típica de tempos primitivos.  

Desta forma, não questionamos o mérito de uma guerra, em sua essência. O problema é re-
inventar a guerra como um componente intrínseco de uma nova ordem, em que uma cultura bélica re-
coberta de simbolismo religioso e preconceitos inconfessáveis se sobreponha à herança iluminista2. Ao 
que parece, as armas da indústria norte-americana não foram feitas para serem usadas na guerra; eles 
farão uma guerra para usar suas armas, pois elas, como todo produto, tem data de validade e, como 
Bush foi eleito pela oligarquia bélico-petrolífera dos EUA, presta conta a eles. Esse cowboy texano 
está instalando no mundo a cultura da guerra, do puro poder das armas, inaugurando uma política co-
mercial com força militar: mercado e porrada. Quer acabar com os poderes nacionais e instalar uma 
grande economia sem sociedades, como reza sua cartilha, a ALCA, para que investimentos norte-
americanos sejam intocáveis pelos poderes políticos das outras nações. 

                                                           
* Mestrando em Filosofia Política pela UFG. 
1 Sevcenko, Nicolao. “De volta à Idade Média”, artigo publicado na Folha de São Paulo, 21/3/2003. Segundo esse autor, a paz é uma invenção moderna. 
2 Sevcenko, Nicolao. “De volta à Idade Média”, artigo publicado na Folha de São Paulo, 21/3/2003. 
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A Carta das Nações Unidas é categórica. A fim de garantir a ação rápida e eficaz da organi-
zação, ela confere ao Conselho de Segurança a responsabilidade principal pela manutenção da paz e da 
segurança internacional. Às vezes pode ser necessário recorrer à força para enfrentar ameaças à paz, e a 
carta da ONU prevê essa eventualidade. Entretanto, a guerra deve sempre ser o último recurso.3 Afi-
nal, a ONU surgiu em função de que, entre os países, conforme reconhece Raymond Aron em sua obra 
Estudos Políticos, reina de fato um estado de natureza4. Ela surge para ocupar a figura de um ‘superes-
tado’ e fazer às vezes de uma força repressiva e apaziguadora que iniba os Estados de invadir outros 
estados, função semelhante à da polícia, que existe para impedir que um cidadão ataque seus pares. A 
inexistência de uma força internacional repressiva inviabilizaria qualquer tratado internacional. Porém, 
a ONU é usada sempre, pelos EUA, para favorecer seus interesses. Eles seguem suas normas e resolu-
ções apenas quando lhes interessa. O ataque ao Iraque, sem o aval do CS significa o retorno à barbárie: 
o fazer justiça com as próprias mãos, o bellum omnium contra omnes (guerra de todos contra todos), o 
retorno ao estado de natureza, em termos das relações internacionais. A doutrina da guerra preventiva, 
colocada em prática pela Administração Bush significa o mesmo, no âmbito de um Estado, que um 
cidadão atacar outro, sem recorrer à justiça. 

Durante o período da Guerra Fria (entre 1945 a 1989), a possibilidade de destruição mútua 
garantia uma relativa paz no mundo, em um período de bipolaridade mundial.5 Para evitar o conflito e 
impor uma certa ordem pacífica no mundo as duas superpotências de então, EUA e União Soviética 
criaram, cada uma, suas zonas de influências6. Com a queda do Muro de Berlim e o fim da União So-
viética um novo paradigma7 passou a vigorar: os EUA descobriram que não tem um contraponto para 
lhes fazer frente pois se tornaram a única superpotência mundial, hegemônica tecnológica, econômica 
e militarmente. Enquanto na época da guerra fria eles tinham um cuidado enorme em invadir e atacar 
qualquer país, agora não há razão para se precaverem de qualquer retaliação por parte de qualquer na-
ção. Caiu a URSS, Caiu o Pacto de Varsóvia, mas permaneceram de pé os EUA e a OTAN. Acabou-se 
a guerra fria e implantou-se o imperialismo dos EUA. 

Noam Chomsky, em artigo intitulado “Violência sem justificativa”,8 se refere à ambição im-
perial de Bush, dizendo que vivemos num mundo sem polaridade no qual os Estados Unidos não têm 
competidor e no qual nenhuma nação ou coalizão poderia desafiá-los como líderes globais, protetores e 
policiais.9 

Os EUA repetem, hoje, o erro recorrente do Ocidente, de tentar ‘salvar’ os povos, destruindo 
parte dele, uma destruição salvífica e sacrificial. Foi assim, por exemplo, no colonialismo, com o ge-
nocídio dos povos indígenas. Os EUA repetem a história, na qual o colonizador considera-se superior, 
cultural, racial e socialmente, e deseja impor seu modus vivendi ao colonizado. 

Evidentemente que isso nem sempre foi assim. Temos um recente exemplo de lucidez e hu-
mildade, demonstrado pela Administração de Bill Clinton. Na época, a futura conselheira para os as-
suntos de segurança de Bush, Condoleezza Rice, zombara dos soldados militares norte-americanos, 
supertreinados para guerras ultramodernas, sendo utilizados para “acompanhar crianças à escola”. Pelo 
menos, Clinton exercia um poder tranqüilizador sobre a Humanidade. E não um poder beligerante co-
mo o de Bush. 

Depois do Afeganistão (com a justificativa de derrubar o regime Taliban e caçar terroristas), 
veio o Iraque... quem será a bola da vez? Coréia do Norte (por acusação de construir armas nuclea-
res?)? Síria? (Os EUA acusam a Síria de ter aceitado esconder as pretensas “armas de destruição em 
massa” de Bagdá); ou o Irã? (os EUA acusam o Irã de permitir que guerrilheiros xiitas iranianos lutem 
                                                           
3 ANAN, Kofi. Folha de São Paulo, 5a-feira, 13/3/2003, coluna ‘mundo’. 
4 ARON, Raymond, Estudos Políticos, p. 381. 
5 Esse paradigma foi proclamado no livro de Francis Fukuyama O fim da História. De acordo com o autor, o mundo estaria chegando a um ponto definitivo em seu processo 
evolutivo, como resultado da homogeneização de valores e crenças. O duplo triunfo da democracia e da economia de mercado passaria a unificar as diversas regiões do planeta, 
brindando-lhes um claro denominador comum. Evidentemente, esse modelo é bastante digno de críticas, por seu excessivo otimismo, e acreditar que, com a imposição dos valores 
da economia de mercado e da democracia, o mundo está se voltando para um lugar muito mais seguro e apto para a prosperidade ilimitada. Outro dos novos paradigmas é o do 
“caos”. Segundo esta visão, o mundo está adentrando em uma era de quebra da autoridade governamental, de crises dos Estados; de intensificação dos conflitos étnicos, tribais e 
religiosos; de consolidação das máfias criminais internacionais; de proliferação indiscriminada de armas de destruição em massa; de expansão do terrorismo e de generalização de 
migrações massivas. Entre os que sustentam esta tese encontram-se autores como Patrick Moynahan, Michael T. Klare. 
6 Conforme nos lembra Raymond Aron, em seus Estudos políticos,  p. 381. 
7 CAMBESES, Manuel Júnior, “Modelos”. 
8 Esse artigo foi publicado na Folha de São Paulo, [ ]. 
9 Cf. Correio Braziliense, 20/03/03. 
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no Iraque. Além disso, o incluem no denominado ‘eixo do mal’, ao lado da Coréia do Norte e do Ira-
que), quiçá o Brasil (por abrigar terroristas em sua fronteira com o Paraguai? Fontes da CIA já dizem 
que Osama Bin Laden esteve aqui em 2002; ou, talvez, por estar permitindo que parte da floresta Ama-
zônia, situada em nosso território esteja sendo destruída. Aliás, os países desenvolvidos, que não sou-
beram preservar suas florestas, querem que nós preservemos, para eles, as nossas), ou o Sudão, ou a 
Líbia ou, quem sabe, até mesmo Cuba. 

 
 

2 Nações Unidas versus Estados Unidos: Como fortalecer a 
ONU ou restaurar o agon internacional? 

 
A questão é se a futura ordem mundial será uma ordem unipolar, dominada por um único pa-

ís, ou um sistema multipolar. Desde 1945 a ONU é o fórum primeiro e principal no qual os países do 
mundo se esforçam coletivamente para manter a paz e a segurança internacional e promover valores 
civilizados, por meio de regras mutuamente acordadas.10 A crise atual não põe em risco apenas a ONU, 
mas todo o sistema global multilateral criado após a Segunda Guerra Mundial11. 

A ONU deve ser reformulada, indubitavelmente, e um dos pontos a serem revistos é a pe-
quena representatividade dos membros permanentes do seu Conselho de Segurança, no qual, por e-
xemplo, não se tem um representante da América do Sul. Aliás, ao se posicionar contra a invasão ao 
Iraque, se colocando ao lado de países como França, Rússia e Alemanha, o Brasil ganhou mais status 
no complexo cenário internacional como país que exerce forte liderança na América do Sul e como 
interlocutor dos países desenvolvidos. A França, por meio de seu chanceler, Dominique de Villepin, 
defendeu no dia 2 de Abril de 2003 que o Brasil deveria se tornar um dos membro permanente do Con-
selho de Segurança da ONU. 

Outro ponto é a implementação de um exército profissional que responda aos comandos da 
ONU, em ações aprovadas pelo CS. Não se trata de tropas humanitárias, como existe atualmente, e sim 
de um exército para cumprir as deliberações do CS. 

A pergunta que devemos nos fazer é: quem ou o que fará frente aos EUA? Uma das alterna-
tivas que tem se apresentado é o terrorismo. Segundo o Dicionário Aurélio, terrorismo pode ser enten-
dido como “forma de ação política que combate o poder estabelecido mediante o emprego da violên-
cia”. Nesse sentido, a ação dos EUA também é terrorista, quando utilizam a violência para derrubar 
governos soberanos, desrespeitando um dos princípios fundamentais do direito internacional, adotado 
no final da Guerra dos Trinta Anos12, segundo o qual nenhum Estado tem o direito de intervir, e prin-
cipalmente manu militari, nos assuntos internos de outro Estado soberano.13 Porém, como nação mais 
poderosa, os EUA não exportam apenas tecnologia, mas também sua mídia fundamentalista e sua visão 
deturpada da história e por isso querem que o mundo todo compre a sua versão de quem são os terro-
ristas. Por ora, considero que usar da violência contra os EUA é mais uma ação de legítima defesa do 
que terrorismo! “Saddam Hussein é uma ameaça à América e nós vamos cuidar dele”, afirmou Bush 
em recente coletiva em Washington.14 Porém, Bush e sua geopolítica internacional são uma ameaça 
para o mundo todo. Quem irá deter Georg Bush, o cowbow texano, tirano mundial, que provoca um 
dos maiores genocídios em toda a face da terra, promovendo, direta ou indiretamente, o genocídio dos 
palestinos e dos iraquianos, dentre tantos outros. Em sua maioria, trata-se de civis e não de militares. E 
agora José, quem irá julgar e condenar Bush? 

Para fazer frente aos EUA e a OTAN, órgão manipulado por Washington, os demais países 
do mundo devem fortalecer seus órgãos de coalizão e seus blocos de integração, como por exemplo a 
Liga Árabe, o Mercosul e a União Européia. Tais organismos devem passar a incrementar possibilida-

                                                           
10 CS da ONU: 5 membros permanentes (com direito a veto nas resoluções do CS): EUA, Reino Unido, Rússia, China e França. Membros provisórios (sem direito a veto): 
Espanha, Bulgária, Alemanha, Síria, Angola, Guiné, Chile, México, Camarões, Paquistão. 
11 1939-1945. 
12 Por ocasião do Tratado de Westfália, em 1648. 
13 RAMONET, Ignácio. “Vassalagem”, paper, 2003. http://www.vilaisabel.com.br/diplo1.htm acesso em 2/4/2003, às 17:00h. Ao invadir o Iraque arbitrariamente, os anglo-
americanos violaram a Carta da ONU que só permite que um país ataque militarmente um outro para se defender de uma agressão iminente. 
14 Folha de São Paulo, Mundo, 19/2/2003, Márcio Aith. 
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des de defesa armada, oferecendo proteção a seus países membros, a exemplo do que ocorre com a 
OTAN, ou seja, a integração não pode mais ser apenas econômica e comercial. Ela deve ser também 
militar. Infelizmente, diante da posição beligerante e imperialista norte-americana, voltará a prevalecer 
o velho ditado: ‘se queres paz, prepara-te para a guerra’. 

Outra arma que o mundo pode adotar contra os norte-americanos é o boicote a seus produ-
tos. Evidentemente, há produtos que praticamente são monopólio dos EUA, como a indústria de in-
formática. Porém, no caso de outros produtos, como os automóveis importados (General Motors, Ford, 
Chrysler), alimentos (McDonald’s...), bebidas (coca-cola...) etc. há uma vasta gama de produtos substi-
tutos. Segundo dados do Instituto Akatu, ong que defende o consumo consciente, a pressão que esses 
boicotes pode causar é uma arma eficiente. Possivelmente uma das primeiras baixas do ataque ao Ira-
que será a queda no prestígio dos produtos norte-americanos no mercado global que eles ajudaram a 
construir. Nos países com forte tendência anti-norte-americana, ou com ‘forte resistência cultural’ aos 
EUA, como é o caso da França, um número crescente de produtos tem aparecido, imitando marcas 
americanas e com apelo nacionalista.15 
 
 
3 Estados Unidos da América: a decadência de um imp ério 

 
Os EUA são um dos maiores desrespeitadores de acordos multilaterais de todo o mundo: não 

ratificaram a Convenção sobre Proteção ao Patrimônio Cultural por Ocasião de Guerra,16 não ratifica-
ram o Protocolo de Kioto, não respeitam nem acatam as regras impostas pela OMC; não apenas não 
endossaram como também fizeram violenta campanha contra a criação do Tribunal Penal Internacional 
(TPI)17; não ratificaram os tratados internacionais sobre armas químicas e biológicas, visando diminuir 
sua proliferação. Enfim, esses são apenas alguns dos protocolos e tratados assinados pelas nações civi-
lizadas ao redor de todo o mundo, que foram sabotados ou boicotados pelos norte-americanos,18 devi-
do a seu unilateralismo e por crerem que as instituições, os tratados e a cooperação internacional to-
lham sua liberdade de ação. 

Os EUA desejam implantar uma homogeneização de todo o mundo, exportando seu estilo de 
vida. Ou seja, desejam converter o mundo à sua imagem e semelhança, desrespeitando as singularida-
des de cada povo. Como diz Gilberto Gil, em sua música Sampa, “Narciso acha feio o que não é espe-
lho”, o que nos leva a pensar: pior que ter um ditador no Iraque, é ter um ditador mundial, posição que 
Bush quer ocupar, atualmente. Se o pretexto para invadir o Iraque é a existência de armas de destruição 
em massa, então os EUA são o País que representa a maior ameaça a todo o mundo, pois possui o 
maior arsenal de armas de destruição em massas, que são as armas nucleares. Perto do arsenal nuclear 
norte-americano, as supostas ‘armas de destruição de massa’ dos iraquianos parecem brinquedos de 
criança. Os EUA possuem cerca de 8.000 ogivas nucleares estocadas e mísseis capazes de fazê-las ex-
plodir em qualquer parte do mundo19. Nem por isso, algum País promove algum ‘ataque preventivo’ a 
eles. Segundo Walter Salles20, as imagens que aparecem no documentário ‘Corações e mentes’, da po-
pulação civil vietnamita vitimada pelo napalm e outros produtos nos fazem recordar quem possui e 
efetivamente utilizou, em um passado recente, armas químicas de destruição em massa. Aliás, não po-
demos nos esquecer que, nos anos 80, Saddam Hussein contou com apoio escancarado dos EUA na 
guerra contra o Irã. Os EUA, então experientes com a guerra do Vietnã, não quiseram se envolver dire-
tamente no conflito com o Irã e fizeram de Saddam um aliado que lutou por eles, para conter o Irã dos 
aiatolás e, se o Iraque tinha ou tem armas químicas ou biológicas, não devemos nos esquecer que essas 
lhes foram cedidas pelos próprios Estados Unidos. 

No plano das relações internacionais, se continuarem adotando posturas unilaterais, os EUA 
jamais conseguirão resolver problemas como o terrorismo, por exemplo. A não ser que eles saiam, 
                                                           
15 Folha de São Paulo, coluna ‘Dinheiro’, 23/3/2003, p. B-9. 
16 Assinada em Haia em 1954. 
17 Com atitude como estas os EUA se colocam ao lado de algumas das piores ditaduras do planeta, que também rejeitam o tribunal internacional. 
18 http://www.guardian.co.uk/bush/story/0,7369,494257,00.html. 
19 “Por que Bush enfurece o mundo?” Revista Veja, Editora Abril, edição 1791, ano 36, n. 8 26 de fevereiro de 2003. 
20 Salles, Walter, “Corações e mentes - a guerra da informação”, artigo publicado na Folha de São Paulo, 29/3/2003, sábado, E-10, coluna ‘Ilustrada’. 
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mundo afora, doravante, invadindo países sob o pretexto de prender terroristas, como fizeram com o 
Afeganistão. 

Aliás, isso não seria nenhuma novidade. Nação covarde, os EUA possuem um legado impe-
rialista e tem atacado, em sua história, majoritariamente nações debilitadas e incapazes de se defende-
rem. Em 1983, o presidente Reagan mandou tropas para o Líbano para “restaurar a ordem”. As tropas 
na verdade foram praticamente expulsas. Ele compensou invadindo Granada, um país sem tropas. O 
presidente George Bush pai invadiu o Panamá, em 1989, outro país sem tropas. O ‘xerife do mundo’ 
invadiu um país soberano, prendeu seu presidente, Manuel Noriega, levando-o para os EUA, onde foi 
condenado à prisão, acusado de tráfico de drogas. Depois, interveio na Somália para ‘restaurar a or-
dem’, mas de lá os ianques foram na verdade expulsos. Em 1999, foi a vez do Kossovo, país atacado 
pelos EUA, com o apoio da OTAN. Recentemente, invadiram o Afeganistão, outra nação debilitada, 
instalando um protetorado norte-americano. Agora, invadiram o Iraque, provocando um massacre. Po-
deríamos falar de vários outros casos, como da Nicarágua (de 1979 a 1990, quando a CIA dá suporte à 
oposição que combatia o governo Sandinista), Haiti (em 1914, quando os EUA dão início a 20 anos de 
ocupação militar); Guatemala (em 1954, quando os EUA dão sustentação ao golpe que derruba o pre-
sidente Jacobo Árbenz)21... Infelizmente, a lista segue, longamente.  

É simplista acreditar que o objetivo único do ataque ao Iraque seja apenas se apoderar de po-
ços de petróleo. Há outros objetivos, como o de implantar um protetorado norte-americano na região, a 
obtenção do controle geopolítico de uma região, impondo uma posição de submissão a outros países 
como Síria, Líbano, Egito, Arábia Saudita, Coréia do Norte e Irã. Ou seja, os EUA querem se instalar 
para sempre sobre o mar negro de petróleo, para controlar o Oriente Médio, de dentro. 

Segundo alguns cientistas políticos, no centro do ataque ao Iraque está a crise política na A-
rábia Saudita. O pesadelo que atormenta Washington consiste na manutenção do poder de Saddam 
Hussein em Bagdá enquanto se processa a implosão da monarquia saudita. Nesse cenário, as fontes de 
petróleo do Golfo Pérsico ficariam reféns da turbulência política na Arábia Saudita, empurrando os 
mercados financeiros globais e a economia americana para o abismo. Afinal, não podemos nos esque-
cer que a Arábia Saudita detém quase um quarto das reservas petrolíferas mundiais, enquanto que o 
Iraque detém a segunda maior reserva mundial de petróleo22. É possível também dar crédito à análise 
que vê no ataque ao Iraque uma forma dos EUA imporem aos países produtores de petróleo que não 
substituam a cotação do preço do petróleo em dólar, pelo euro. Essa possibilidade é algo que assusta os 
EUA. Nos últimos 12 meses, o dólar perdeu 25% de seu valor em relação ao euro. O Irã já ensaiou por 
duas vezes trocar o dólar pelo euro nas negociações de seu petróleo, já que cerca de 35% das exporta-
ções de petróleo daquele país são para a Europa. Até a Rússia já iniciou tratativas para negociar em 
euros suas exportações para a Europa, em operações no mercado futuro. A OPEP já não descarta a pos-
sibilidade de adotar o euro como moeda do futuro,23 desde que essa moeda continue a valorizar. A hi-
pótese de substituição do dólar pelo euro nesse ramo equivaleria ao pior pesadelo econômico possível 
para os EUA. A dolarização do petróleo é uma das chaves para o sucesso econômico norte-americano, 
já que países que importam petróleo normalmente são obrigados a manter grandes reservas de dólar. 
Há quem pense, inclusive, que uma das principais motivações do ataque dos EUA ao Iraque é o fato de 
que o Iraque já teria sinalizado também a adoção do euro como moeda para indexar sua exportação de 
petróleo. Ou seja, por trás da invasão ao Iraque há interesses econômicos, geopolíticos e estratégicos. 

Por fim, uma das hipóteses que nos fazem lembrar cenas do filme “Teoria da conspiração” 
considera que Bush filho está promovendo essa invasão ao Iraque, apelando para a falácia de que está 
prevenindo futuros ataques terroristas como o de 11 de setembro, desviando a atenção da opinião pú-
blica para a grave situação econômica que o país enfrenta, com desemprego crescente e desvalorização 
do dólar, ao mesmo tempo em que obtém aprovação da maioria da população de seu país, pois é notó-
rio que os norte-americanos são tomados por um fervor patriótico que apoiam todos seus presidentes 
em tempo de guerra. Porém, essa teoria é questionável pois Bush pai, apesar de sair vitorioso na Guerra 

                                                           
21 Sanger, David, “A doutrina de guerra de Bush”, artigo publicado no Jornal Folha de São Paulo em 19/3/2003, coluna ‘Mundo’. 
22 Magnoli, Demétrio. “As causas da Guerra de Busch”. Folha de SP, coluna ‘Opinião’, 12/3/2003. 
23 Folha de São Paulo, coluna Dinheiro, 16/3/2003, Fernando Canzian, de Washington: “Euro pode tirar dolarização do petróleo”. 
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do Golfo, em 1991, não conseguiu se reeleger por ter esquecido da economia norte-americana, afetada 
pelo desemprego e instabilidade econômica, perdendo as eleições para Bill Clinton. 

A pretensa motivação dos EUA, de ‘democratizar o Iraque’ é uma falácia. É impossível ‘im-
por’ a democracia. As experiência após a Segunda Guerra Mundial na Alemanha e Japão são exceções. 
O que os neo-imperialistas norte-americanos estão se esquecendo é que a democracia é o resultado de 
um processo e que ela forma um todo, não podendo prescindir da legalidade internacional. 

A invasão ao Iraque, onde 95% da população é mulçumana, alimentará sentimentos contra 
os norte-americanos no mundo islâmico. Nesses países, a percepção dominante é a de que o ataque ao 
Iraque foi um ataque a um país mulçumano, não uma simples operação destinada a derrubar Saddam24. 
Assim, ao invadirem o Iraque, EUA e Grã-Bretanha estimularam a proximidade de um confronto entre 
as duas civilizações (islã e ocidente), alimentando o terrorismo internacional, principalmente contra 
alvos anglo-norte-americanos, porque levará árabes e mulçumanos não só do Oriente Médio mas de 
outras partes do mundo, à radicalização, ampliando o sentimento de anti-norte-americanismo. Além de 
aumentar a instabilidade no Oriente Médio o ataque servirá também para aprofundar o conflito entre 
israelenses e palestinos, tendo em vista que, cada vez mais Israel se aproxima dos EUA. 

Mesmo arrasando o Iraque, não haverá vitória para os EUA, como não houve no Afeganis-
tão. Nesse último caso, não pode haver vitória contra inimigos invisíveis. Como diz Arnaldo Jabor em 
recente artigo, o homem-bomba não existe, pois ele, literalmente, se volatiliza em segundos; sua força 
está em não existir. Haverá um estado de guerra permanente no Oriente Médio, com os títeres america-
nos dentro do Iraque. Os homens-bomba se multiplicarão por mil. E nem precisarão atacar - o simples 
silêncio vai atemorizar o Ocidente, a paz será uma ameaça permanente. A energia dos terroristas ali-
mentará para sempre um estado de “alerta vermelho” na América.  

Citando Jabor, Bush é a vitória do perdedor, a era da burrice no poder. Está chegando o “to-
talitarismo democrático”, como previu Tocqueville em 1831, onde o povo adere a um líder totalitário. 
Virá uma nova e fortíssima arrogância comercial dos EUA - o militarismo vai transbordar para o co-
mércio. O desrespeito já começa a grassar no discurso oficial de Washington, ao, por exemplo, deno-
minar a Europa profunda, culta, humanista e democrática, de a “Velha Europa”, como se fosse um con-
tinente de frouxos, babacas pacifistas. 

O ataque ao Iraque implica num ataque simbólico a todo o mundo, inclusive pelo fato de que 
se dará exatamente entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, berço da civilização, há oito mil 
anos. 

Se no plano militar realmente ninguém desafia os EUA, no plano econômico isso não se a-
plica; a União Européia já vem contrabalançando o poder norte-americano. Além disso, os norte-
americanos já enfrentam uma decadência em sua capacidade de usar seu poderio econômico para sub-
meter os outros países a seus interesses.25 A título de exemplo, não apenas grandes potências mas tam-
bém países menos expressivos economicamente, como México, Chile, Angola, Guiné, Camarões e 
Brasil, se posicionaram radicalmente contra a decisão ianque de invadir o Iraque e vem apresentando 
focos de resistência aos EUA. Exemplo disso é a vitória do Brasil na OMC, na quebra de patentes de 
medicamentos anti-AIDS. Outro sinal de enfraquecimento dos EUA foi o fato de a Argentina ter so-
brevivido por um ano sem a ajuda do FMI, mostrando que há outros caminhos alternativos a doutrinas 
econômicas defendidas por Washington. Podemos citar também o caso da Turquia e seu parlamento 
que não permitiram aos ianques atacar o Iraque, por terra, utilizando-se do seu território, não se ven-
dendo nem por alguns bilhões de dólares que foram oferecidos pela Casa Branca. 

O mundo disse não à arrogância norte-americana, por meio também de três dos cinco países 
membros permanentes do CS da ONU: China, França e Rússia. Os EUA tentaram ‘comprar’ os gover-
nos dos países com direito a voto no CS, prometendo-lhes vantagens financeiras caso apoiassem a pro-
posta de ultimato contra o Iraque, mas não conseguiram. 

                                                           
24 Dilip Hiro, especialista em Oriente Médio e Relações políticas nas sociedades islâmicas. entrevista À Folha de SP, 23-3-2003 p. A-25 
25 Vários autores defendem essa idéia, dentre eles P. Kennedy. 
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Como ponto final para defesa desta tese – o de enfraquecimento paulatino dos EUA, tenha-
se em mente que, das três importantes guerras que os EUA lutaram desde 1945 (Coréia, Vietnã e Gol-
fo), uma terminou em derrota e duas em retirada após o que poderia ser chamado de ‘empate’. 

Os Estados Unidos são hoje um uma superpotência solitária, praticamente isolada pelas di-
versas nações, nos cinco continentes do nosso planeta. Até o Papa, que costuma adotar uma postura 
moderada com relação a críticas aos EUA, tem reiteradamente condenado o ataque anglo-norte-
americano ao Iraque. Até nos poucos países que apóiam a política externa norte-americana a maioria 
da população é contra; deve-se dizer que são contra não o povo norte-americano mas contra a política 
intervencionista e imperialista de Washington, comandada por um líder mundial que ninguém segue e 
poucos respeitam e, quando o fazem, apenas pelo temor de retaliações militares ou sanções econômi-
cas. 

Isso, sem contar a própria resistência interna que existe nos EUA, por parte dos cidadãos 
conscientes não ludibriados pela mídia sensacionalista norte-americana26. Na septuagésima quinta ce-
rimônia de entrega do Oscar, o jornalista e cineasta Michael Moore, premiado pelo melhor documentá-
rio de longa-metragem27, aproveitou o discurso de agradecimento para protestar contra a guerra. Diante 
de milhões de espectadores em todo o mundo, disse: “Todos nós gostamos de documentários, mas vivemos 
num tempo de ficção. Tivemos resultados eleitorais fictícios, um presidente fictício que está nos enviando à 
guerra real, por razões fictícias.”  

 
 

Conclusões 
 

Concluo esse texto com duas breves citações da obra Sobre a violência, de Hannah Arendt. São 
frases que, no meu entender, ilustram bem a posição belicista norte-americana: “poder é de fato a es-
sência de todo governo, mas não a violência.” (p. 40) “A violência sempre pode destruir o poder. (...) o 
domínio pela violência advém de onde o poder está sendo perdido.” (p. 42) “O uso da violência, signi-
fica um encolhimento do poder pois, com a perda do poder, torna-se uma tentação substituí-lo pela 
violência.” (p. 43) “politicamente falando, é insuficiente dizer que poder e violência não são o mesmo. 
Poder e violência são opostos. A violência pode destruir o poder; ela é absolutamente incapaz de criá-
lo.” (p. 40) 
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