
editorial

O tema do armamentismo envolve, de um lado, 
explicações históricas, econômicas e sociais 
e, de outro, demonstrações concretas de suas 

manifestações, consequências e respostas. As transfor-
mações econômicas têm sido acompanhadas de trans-
formações na produção de armamentos, sua comercia-
lização e  sua aplicação. Armamentos e guerras têm um 

longo percurso histórico. Não nasceram no capitalismo. 
Mesmo neste regime social variaram quanto a sua ex-
pressão histórica e função. 

Em se tratando da atualidade, observa-se que as 
manifestações bélicas se materializam na forma do in-
tervencionismo das potências sobre determinados países 
e regiões de capitalismo atrasado, via de regra fornece-
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dores de matérias-primas. Casos recentes de ocupação 
externa são os do Iraque e Afeganistão. O envio de tro-
pas francesas para o Mali foi mais recente. A interven-
ção da Otan na Líbia, sem que ocupasse diretamente o 
país, é apenas uma variante dessa forma de guerra de 
ocupação. 

Tais acontecimentos se destacam pelo fato de se-
rem protagonizados diretamente pelos Estados Unidos e 
seus aliados. Mas há uma variedade de conflitos arma-
dos em todo o mundo. Em muitos casos, parecem se tra-
tar de confrontos armados estritamente internos, como 
na Nigéria, no Sudão, no Sri Lanka, na Somália... Há 
também situações de beligerância entre nações e povos 
que não são fontes diretas das tendências bélicas; são 
apenas suas manifestações − como o choque permanen-
te entre Israel e palestinos, ou seja, entre um Estado e 
um povo destituído de Estado, e que mais amplamen-
te envolve alguns Estados árabes, derrotados em várias 
guerras (1948, 1956, 1967 e 1973); entre Coreia do Sul 
e Coreia do Norte, que no momento estão próximas a 
uma guerra; entre Índia e Paquistão, que disputam o ter-
ritório da Caxemira, e outros. Cabe ainda considerar os 
confrontos armados em razão de disputas de nacionali-
dades, a exemplo dos curdos diante do Estado turco, dos 
chechenos diante do Estado russo, etc. 

Essa multiplicidade de guerras de intervenção, 

de guerras regionais e de guerras internas tem motivos 
diferenciados, mas todas expressam a presença das ten-
dências bélicas do capitalismo em sua fase imperialista. 
Não há um só confronto armado em que as potências 
estejam ausentes. Não resta dúvida de que é necessário 
analisar caso a caso, mas também é igualmente necessá-
rio buscar suas raízes no capitalismo mundial e nas suas 
tendências bélicas. 

Uma característica comum a todas essas formas 
de intervenção externa e de conflitos armados internos 
é estar em questão a autodeterminação de nações e po-
vos oprimidos. A dominação se faz pela combinação dos 
meios econômicos e militares. Por sua vez, não é pos-
sível um o povo subjugado, como é o caso dos palesti-
nos, libertar-se da opressão sionista-imperialista, a não 
ser recorrendo à violência. Diante da opressão, não há 
solução pacífica. Trata-se de uma lei econômico-histó-
rica. Está aí por que é necessário distinguir a guerra de 
opressão da guerra de libertação. A tentativa de borrar 
essa contradição, como fazem os pacifistas, não apenas 
fracassa em seu objetivo de paz como também favorece 
a superioridade do Estado opressor. A análise das ten-
dências bélicas e a luta contra as guerras exigem uma 
posição revolucionária. E essa começa por não confun-
dir a violência do opressor e a do oprimido, resultante de 
relações econômicas e sociais objetivas. 
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O capitalismo atravessou todo o século 20 en-
volvido em guerras, revoluções e contrarrevoluções. O 
seu maior feito foi barrar as revoluções socialistas, cujo 
ponto de partida foi a Revolução de 1917 na Rússia, em 
meio à 1ª Guerra Mundial, gestar a contrarrevolução no 
seio das revoluções e, finalmente, abrir as portas da res-
tauração no final do século. Mas o retrocesso histórico 
na via de superação dos antagonismos e, portanto, do 
militarismo, não fez senão ampliar o horizonte da bar-
bárie moderna. 

As conquistas no terreno democrático da autode-
terminação das nações e povos, para se referir apenas à 
questão da opressão nacional, foram destruídas. Não por 
acaso a restauração capitalista na ex-União Soviética re-
sultou em um sistema de repúblicas antagônicas e re-
colocou a velha opressão sobre as nacionalidades. Não 
se pode separar o massacre do Estado russo sobre os 
chechenos da restauração e esta das tendências bélicas 
mundiais. 

Não temos o propósito de analisar vários embates. 
Tomamos o caso da ex-União Soviética por representar 
a derrocada da revolução que se levantou em contrapo-
sição à guerra e à barbárie capitalista. Sem a polarização 
entre as transformações socialistas e a conservação do 
capitalismo decadente, a burguesia imperialista passou 
a ter o campo livre para pisotear a autodeterminação e 

avançar com o militarismo. 
Uma importante derrota do intervencionismo, 

como foi a da Guerra do Vietnã, ficou para trás. O mesmo 
se pode dizer de inúmeras guerras de libertação nacional 
na África. A restauração capitalista completada ou ainda 
em curso na Rússia, no Leste Europeu, na China e em 
Cuba e a interrupção nas transformações dos países que 
tiveram de conquistar a independência pela força das 
armas, hoje completamente submissos como semicolô-
nias, contribuem decisivamente para o agigantamento 
do imperialismo e, com ele, das tendências bélicas.

Neste exato momento, quando redigimos este 
editorial, os Estados Unidos e a Coreia do Sul fazem o 
costumeiro ensaio anual de guerra. A Coreia do Norte 
respondeu com o rompimento do armistício de 1953 e 
com ameaças de ataque a bases norte-americanas. É sen-
sível a atitude da Casa Branca de enviar seus bombar-
deiros imperceptíveis aos radares e capazes de arrasar a 
Coreia do Norte com suas armas nucleares. No exercí-
cio, o Pentágono movimenta em um mês 200 mil solda-
dos. É uma demonstração não só de poderio, mas tam-
bém de que as tendências bélicas latentes estão prontas 
para emergirem a qualquer momento.

A projeção da China restauracionista no mercado 
mundial potencializou as contradições do capitalismo 
na Ásia e, portanto, em escala internacional. Os Estados 
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Unidos passaram a reforçar sua presença aereo-naval 
na região, numa clara indicação de que estão prontos 
para conter a expansão chinesa e a obrigar a burocra-
cia do Partido Comunista a se desfazer do capitalismo 
de Estado e avançar na abertura de suas fronteiras para 
a penetração do capital financeiro. Faz parte dessa mo-
vimentação a decisão dos Estados Unidos de facultar 
maior poder bélico à Índia, que é uma das nações que 
detêm armas nucleares entre um restrito grupo. Das 823 
bases militares norte-americanas espalhadas pelo mun-
do, 130 estão no Japão e 106 na Coreia do Sul, segun-
do dados da Internacional League of People’s Struggle 
(ILPS). 

É preciso ainda considerar que, depois da desinte-
gração da União Soviética e consequentemente do Pacto 
de Varsóvia, a Otan ampliou seu raio de ação na Ásia 
Central e do Sul. Nota-se que se configurou um signifi-
cativo potencial bélico na região, que tudo indica vem se 
avolumando com o aumento do poderio chinês e com a 
necessidade imperiosa do imperialismo de não somente 
não perder o controle econômico regional, como também 
recuperar terreno e impor novas repartições no mundo. 
Não por acaso, as disputas das potências pela explora-
ção da África ganha nova estatura e pode abrir antigas 
rivalidades entre as potências europeias e os Estados 
Unidos, incluindo agora a China. Evidentemente, trata-
-se de uma perspectiva. 

No Oriente Médio, uma intervenção no Irã ca-
pitaneada pelos Estados Unidos e Israel está previs-
ta. A ocupação do Iraque em 2003 fazia parte de um 
plano mais ambicioso do governo George W. Bush, 
tanto que a decisão se deu a despeito da reprovação 
do Conselho de Segurança da ONU. Estabelecido 
um rápido domínio sobre o país e imposta a estabi-
lização de um governo títere, o imperialismo consti-
tuiria uma base militar e poderia, juntamente com o 
Estado sionista de Israel, cercar mais resolutamente 
o Irã e se lançar à derrubada do regime nacionalista 
da República islâmica. A resistência anti-imperialista 
no Iraque ganhou proporções inesperadas. Os Estados 
Unidos foram obrigados a adiar uma intervenção mi-
litar. Os levantes no Norte da África e a abertura de 
uma nova situação de crise no Oriente Médio – prin-
cipalmente com a eclosão da guerra civil na Síria – 
também contribuíram para que se adiasse o bombar-
deio das usinas nucleares iranianas. O fundamental 
está em que o conflito entre Israel−Estados Unidos e 
Irã expressa as tendências bélicas mundiais do capi-
talismo e a necessidade do imperialismo de quebrar 

qualquer resistência ao seu domínio. Inicialmente, o 
motivo estratégico do embate foi a fonte de petróleo; 
agora é o petróleo e a energia nuclear – ambas as fon-
tes estão sob a forma monopolista, protegida pelo po-
derio bélico do Pentágono e demais potências.

A América Latina não tem trazido problemas de 
tal magnitude como no Oriente Médio e na Ásia. Os go-
vernos nacionalistas ou seminacionalistas que formam 
a Alba, sob a orientação da Venezuela chavista, são um 
estorvo, mas não comparecem como uma séria ameaça 
aos interesses gerais do imperialismo. O petróleo ve-
nezuelano continua a fluir para a potência, sem que se 
tenha imposta a quebra total do monopólio estrangei-
ro. Brasil e México, dois grandes detentores de fontes 
de matérias-primas, caminham consoante as diretrizes 
norte-americanas para o Continente. Mesmo assim, os 
Estados Unidos reativaram a IV Frota, que protege os 
interesses da América do Norte no Atlântico. A decisão 
do Equador de não renovar o acordo de manutenção da 
base norte-americana foi assimilada. O Pentágono abriu 
outra na Colômbia, de onde pode vigiar todas as latitu-
des. Nenhum país se aventurou a romper o monopólio 
de armas nucleares. E os que poderiam fazê-lo, como 
Brasil e Argentina, foram contidos. Cuba se acha em 
processo de restauração. Ficou para trás sua tentativa de 
romper o isolamento da revolução exportando as guer-
rilhas camponesas. 

O maior perigo, na situação, é a gigantesca po-
breza das massas, a brutal exploração do trabalho e a 
permanência da opressão das nacionalidades índias-
-camponesas se agravarem com a crise mundial em cur-
so e se transformarem em estopim da luta de classes. O 
ciclo das ditaduras latino-americanas vigente por duas 
décadas e o ciclo das democracias que se preserva até 
hoje sufocaram em grande medida os movimentos re-
volucionários. No Brasil, o imperialismo ficou surpreso 
com a adaptação do PT e de seus governos aos ditames 
dos monopólios e da oligarquia financeira. Eis por que 
as tendências bélicas mundiais não comparecem tão os-
tensivamente como nos demais continentes. O que po-
derá se modificar no caso de a crise romper a camisa de 
força montada, nos últimos 40 anos, pelas burguesias 
latino-americanas, sob o auspício mais ou menos direto 
do imperialismo. 

Uma das leis econômicas e históricas é a de que o 
capitalismo estreita os laços entre as nações e ao mesmo 
tempo as opõe. Não são irrelevantes, nesse sentido, os 
conflitos adormecidos ou em vigília entre vários países 
latino-americanos que, no passado, estiveram em guer-
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ra. Há uma aparente convivência pacífica no Continente. 
O fato de a militarização dos Estados nacionais não ser 
tão elevada quanto em outras partes do mundo, bastan-
do-lhes o gendarme norte-americano, ameniza a poten-
cialidade de confrontos armados. As escaramuças entre 
Chile e Peru, Venezuela e Colômbia têm sido aplacadas 
diplomaticamente. O conflito mais sério foi a Guerra das 
Malvinas, em que se evidenciou a opressão imperialis-
ta da Inglaterra (apoiada pelos Estados Unidos) sobre a 
Argentina semicolonial. Apesar de parecer um conflito 
isolado, na realidade expressou e expressa as relações 
gerais entre as nações opressoras e as nações oprimidas 
nas entranhas da América Latina. 

Brasil e Argentina têm peso considerável na ba-
lança das relações da América do Sul. Sob a concórdia 
comercial do Mercosul, há correntes subterrâneas em 
ebulição, que empurram os dois países a constantes dis-
putas. O mais provável é que se oponham cada vez mais. 
O peso econômico do Brasil aumentou velozmente nas 
últimas décadas. Está se realimentando em setores da 
burguesia a velha aspiração de que é preciso dar ao gi-

gante brasileiro um lugar de destaque e para isso é pre-
ciso uma modernização militar. 

O imperialismo admite até certo ponto que o ta-
manho econômico do Brasil no âmbito da América do 
Sul comporta um arsenal mais poderoso. Essa capacida-
de não estaria voltada contra os interesses dos Estados 
Unidos, o que não seria permitido; mas desequilibrará 
as forças internas à América do Sul. Os monopólios da 
indústria bélica também estão afetados pela crise mun-
dial de superprodução. Necessitam aumentar em muito 
o seu comércio. Não se trata de edificar uma indústria 
militar de alta tecnologia no Brasil ou Argentina, mas 
tão-somente de adquirir materiais dependentes dos ex-
portadores. 

Nos últimos anos, as aquisições na América 
do Sul cresceram significativamente. O Instituto de 
Pesquisa da Paz avalia que aumentaram em 150%, en-
quanto no mundo a alta foi de 22%. Chile, Venezuela e 
Brasil assumiram a liderança na compra de armas. Está 
nos cálculos do Estado brasileiro que a exploração do 
petróleo marítimo (pré-sal) exigirá um sistema de pro-

Guerra 1942, obra de Lasar Segall.
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teção avançado. A indústria bélica das potências se vale 
das contradições que se movimentam diuturnamente e 
dos antagonismos entre as semicolônias para armá-las 
umas contra as outras. As necessidades bélicas do capi-
talismo, em particular do imperialismo, sustentam gas-
tos mundiais de US$ 1,6 trilhão anual, em 2012. Entre 
1999 e 2008, o aumento dessa cifra astronômica foi de 
44%. Nota-se que corresponde a um período de impulso 
do capitalismo mundial e de agravamento das disputas 
de mercado. 

Tanto se propagandeou a redução do armamentis-
mo e se considerou que o fim da guerra fria era uma con-
dição para tornar o mundo mais seguro e livre de guer-
ras, que parecia que o capitalismo voltava a momentos 
áureos do desenvolvimento relativamente pacífico no 
século 19. Mas o contrário se passa. Os armamentos de 
última geração, como os bombardeiros B-2, que custam 
US$ 3 bilhões a unidade, os sistemas de mísseis, os dro-
nes, etc. testemunham o impulso das tendências bélicas. 
E não pode ser diferente. O capitalismo se encontra na 
fase última de desenvolvimento, que é da substituição 
do sistema de livre concorrência para o do sistema de 
monopólios, cujo predomínio do capital financeiro con-
diciona as relações mundiais. A indústria de bens de 
capitais se converteu também em indústria bélica. Em 
pleno avanço da restauração capitalista e, portanto, da 

plena destruição das conquistas mais avançadas da clas-
se operária que foi o estabelecimento de sistemas eco-
nômicos de transição do capitalismo para o socialismo, 
levanta triunfante o materialismo histórico por meio dos 
estudos e de formulações programáticas do marxismo, 
em especial sobre as guerras e a luta pela conquista da 
paz. Os escritos de Lênin e Trotsky se tornam obrigató-
rios para as forças que se disponham a enfrentar a bar-
bárie. 

As crises mundiais e as duas grandes guerras mar-
caram a fundo as tendências bélicas do imperialismo. 
Permitimo-nos concluir com a transcrição de uma for-
mulação programática de Lênin, retirada do folheto “O 
Socialismo e a Guerra”, de agosto de 1915, escrito em 
Genebra, em razão de seu exílio: “O capitalismo, pro-
gressivo em outros tempos, é hoje reacionário e desen-
volveu a tal ponto as forças produtivas que atualmente 
a humanidade se acha diante do dilema de passar para o 
socialismo ou de sofrer durante anos, inclusive durante 
décadas, a luta armada entre as grandes potências pela 
conservação artificial do capitalismo mediante as colô-
nias, os monopólios, os privilégios e a opressão nacional 
de todo o tipo”.

Erson Martins de Oliveira
Ex-professor da PUC-SP

Obra de Otto Dix
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Talvez não haja tema mais pertinente de tratar do 
que o belicismo na situação atual, marcada pela 
intervenção de vários países por grandes potên-

cias, principalmente pelos Estados Unidos, e de vários 
conflitos armados espalhados por boa parte do mundo. 
Do ponto de vista histórico, a escalada armamentista do 
século XIX e XX é surpreendente, ao mesmo tempo em 
que denuncia uma clara característica do capitalismo: o 
recorrente recurso às intervenções militares e às guerras.

Nesta edição, o leitor entrará em contato com um 
panorama das tendências bélicas atuais por meio de ar-
tigos de estudiosos e especialistas. Em As tendências 
bélicas atuais e a geopolítica mundial, Gilson Dantas 
analisa os gastos militares das grandes potências e suas 
causas políticas; em Capitalismo contemporâneo, im-
perialismo e agressividade, Edmilson Costa explicita as 
relações entre belicismo e a crise do capitalismo impe-
rialista; em As condições políticas para o belicismo do 
capital, Milton Pinheiro também parte da análise da crise 
econômica, entendida como crise sistêmica, para explicar 
o avanço e a consolidação do belicismo; em A libertação 
da Palestina e o sionismo, Osvaldo Coggiola trata da luta 
palestina e a estratégia político-militar israelense, a partir 
da análise da situação política mundial e em especial da do 
Oriente Médio; em Revanche colonialista na Líbia, João 
Quartim Moares expõe os aspectos principais da história 
política da Líbia e da invasão organizada pela Otan, que 
causou o aniquilamento do estado líbio independente; em 
Ameaça de guerra contra o Irã: os alinhamentos necessá-

rios, Sofia Manzano reflete sobre a possível invasão do 
Irã pelos Estados Unidos, que buscam alinhar politica-
mente esse país aos seus interesses; em Ocupação militar 
no Afeganistão: barbárie imperialista, Sharly Nunes de 
Albuquerque trata dos resultados dos dez anos de ocupação 
militar do Afeganistão, da situação de opressão e miséria 
por que passa o povo afegão e a necessidade de ele lutar 
pelo sua autodeterminação; em O militarismo das grandes 
potências e as questão síria, Gilson Dantas expõe como os 
interesses e a pressão política-militar das grandes potências 
estão presentes na questão síria; em A Primavera Árabe e o 
retorno da “história”, Simone Ishibashi analisa a Primavera 
Árabe - os levantes, as guerras civis e a ações do imperia-
lismo nos países de língua árabe - e a necessidade da cons-
trução de uma política proletária de mobilização das mas-
sas que vise a queda dos regimes burgueses desses países; 
no ensaio Belicismo: economia hiperconcentrada, Ricardo 
Melani aborda a trajetória da política belicista estaduniden-
se, movida pelos interesses capitalistas.

Provavelmente, entre o fechamento e lançamen-
to desta edição, novos acontecimentos bélicos terão se 
precipitados. A atual crise econômica do capitalismo é 
profunda, o que imprime dinâmica intensa na política 
e no belicismo. De qualquer maneira, a Associação dos 
Professores da PUC de São Paulo contribui com um retra-
to teórico-político momentâneo da crise econômica e da 
situação bélica. Esperamos que o leitor goste.

Priscilla Cornalbas (Editora-geral)

Crise do capitalismo e tendências bélicas

apresentação

Faixa de Gaza: palestinos carregam corpos de crianças mortas  por míssil israelense. (Divulgação)
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Examinando a evolução recente dos gastos 
militares por parte das potências mundiais, 
facilmente se pode observar que as grandes 

tendências das décadas recentes continuam operan-
do ao mesmo tempo que aparecem, no horizonte, 
novos processos. Um deles é o salto nos gastos mi-
litares de países da Ásia, sobretudo a China, cujo 
orçamento militar já alcançou os níveis dos gastos 
totais da União Europeia.

É sempre importante lembrar que os gastos 
oficiais invariavelmente são menores do que os re-
ais. É muito frequente que gastos de finalidade mi-
litar apareçam mascarados em outras rubricas orça-
mentárias (como, por exemplo, em aposentadorias 
de militares ou no Departamento de Energia, etc.). 
Ainda assim aquela proporção, de uma maneira 
geral, é real, sendo que há que considerar que ao 
mesmo tempo que cresceram na China e também 
no Oriente Médio os gastos militares, se mantém 

As tendências bélicas atuais 
e a geopolítica mundial

GILSON DANTAS

aquela outra tendência, o crescimento astronômi-
co e sustentado, desde o pós-Segunda Guerra, do 
gasto militar norte-americano. Os Estados Unidos 

Gastos militares por região (em bilhões de dólares)

Fonte: Baseado em dados do The 

Economist de junho 2011.

Exército chinês (divulgação)
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gastam mais com seu militarismo do que as demais 
potências juntas. 

Tomando os 18 maiores orçamentos milita-
res do mundo, os Estados Unidos, sozinhos, gas-
tam mais do que os todos os outros 17 somados. 
Seu orçamento militar gira em torno dos U$ 700 
bilhões, que correspondem a 4,8% do PIB do país. 
É quase seis vezes o que gasta a China e mais que 
China, Rússia, Inglaterra, França, Japão, Alema-
nha somados com mais onze países. E é preciso 
considerar que esses dados se inserem em um pro-
cesso de escalada, ou seja, crescem sustentadamente 
década após década. 

O gráfico abaixo mostra que, mesmo sob o 
governo Obama, o PIB bélico dos Estados Unidos 
continuou ascendente. Em outras palavras, seja 
com W. Bush ou com Obama, os gastos militares 
norte-americanos não cessaram de crescer. O país 
continua sendo, no mundo, o mais armado e equi-
pado para a guerra. 

Depois do 11 de setembro, os norte-ameri-
canos vêm executando uma reforma no seu sistema 
militar, tornando-o mais enxuto e mais flexível, 
com mais ênfase na espionagem (que chamam de 
“inteligência”), vigilância e reconhecimento, logís-
tica e outros itens que incluem novas habilidades 
para a ciber-guerra, com hierarquia para forças me-
nores e de mais impacto. 

Uma das mais conceituadas publicações 
militares do mundo, o International Institute for 
Strategic Studies (IISS), em seu Balanço Militar 
de 2012, menciona esses avanços, fala de um neo-
-rearmamento de Israel com armas letais, e admi-
te que os europeus estão perdendo terreno para 
a corrida militar asiática. Fala de uma Otan mais 
“norte-americana” que antes. E chama a atenção 
para o fato de, embora Japão, Índia, Coreia do Sul 
e Austrália estejam se armando, ser a China quem 
lidera os gastos, de longe e sustentadamente. Desde 
o ano 2000 seus gastos militares quadruplicaram.
Aquela publicação anual, aliás, abre seu editorial 
proclamando que “pela primeira vez na história 
moderna, os gastos asiáticos em defesa superarão os 
da Europa em 2012”. 

Naturalmente, aquelas tendências bélicas 
mundiais não nascem da esfera militar em si mes-
ma. Não chegam sequer a refletir força econômi-
ca (do tipo: quanto mais militarizado, mais saúde 
econômica) em si mesma. Aquelas tendências, na 
verdade, são um dos aspectos que integram a cri-
se que assola a economia capitalista mundial e que 
não pode ser descolado da localização imperialista 
dos Estados Unidos, assim como também da luta 
de classes, por país, por região, por bloco, assim 
como da fricção entre os países e, em especial, da 
relação entre as grandes potências imperialistas − a 
começar da Alemanha e dos Estados Unidos. 

O entendimento adequado daquela corri-
da militar e suas tendências se dá, portanto, nos 
marcos e como parte da crise mundial de acumula-
ção do capital, do processo de declínio relativo do 
imperialismo de primeira ordem (EUA) e também 
dos conflitos interimperialistas e da relação entre 
as classes.

Gastos militares dos Estados Unidos desde 2001 
(em bilhões de dólares; incluí orçamento de Defesa, mais 

armas nucleares e parte das despesas em operações militares)

Fonte: Center for Arms Control and Non-

Proliferation, maio 2010.
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Tomemos o exemplo da China, o maior par-
que industrial do mundo, que reúne uma fantás-
tica e trilionária poupança em dólares – o maior 
acúmulo de divisas de exportações do mundo – 
riqueza extraída da superexploração dos trabalha-
dores na indústria local, mas amarga contradições 
igualmente gigantescas: a) depende de tecnologia 
imperialista no essencial; b) aplica aquela poupan-
ça em papéis do Tesouro dos Estados Unidos e c) 

possui uma renda per capita baixíssima, se com-
parada com a de qualquer país imperialista. Ou, 
visto de outra forma, nem a sua colossal indústria 
nem sua igualmente gigantesca poupança em divi-
sas internacionais se traduz em um sólido mercado 
interno, em capacidade para se postular – inclusive 
militarmente − como imperialismo de substituição. 

Sobre essa questão, o economista Hillel Ti-
cktin opina que 

É politicamente absurda a constante referência 
à importância da China e ao seu papel como 
a próxima superpotência. Referência similar à 
Índia é igualmente sem sentido. Argumenta-se 
que a China e a Índia ou talvez um ou outro 
país possa salvar o mundo da sua crise. Se não 
fosse uma questão tão frequentemente argu-
mentada, poderíamos deixá-la de lado. Com 
relação à Índia sabemos que “o consumo per 
capita de energia e proteína vem caindo nas 
últimas duas décadas, e a maioria da popula-
ção não tem condições de conseguir alimenta-
ção suficiente”. Pankaj Mishra argumenta que 
a propaganda sobre a Índia é parecida com os 
mitos propagados sobre um outro país [presu-
mivelmente a URSS], onde as estatísticas fo-
ram vergonhosamente manipuladas por uma 
elite privilegiada de senhores com poder polí-

tico e econômico”. O fato é que os níveis de 
produtividade na China ou na Índia são uma 
fração daqueles dos Estados Unidos e que eles 
não possuem chance de alcançar os países do 
Ocidente sob o capitalismo.

Para continuar crescendo, a China depende 
do mercado norte-americano, que, como se sabe, 
arrasta uma recuperação para lá de medíocre e, so-
bretudo, travando uma importante queda de braço 
com a Alemanha. 

Não se pode perder de vista que está em cur-
so uma crise global do capitalismo. E que se agrava. 
No argumento de J. Chingo (2012),

Tomada globalmente, a conjuntura talvez es-
teja nos aproximando de um novo pico da 
crise: os Estados Unidos e a União Europeia 
esgotaram seus ardis monetários e o apoio dos 
“mercados emergentes”, o que deixa suas eco-
nomias à beira de uma nova queda. A produção 
industrial está se estancando na Índia e a qua-
lificação do seu crédito pode ser degradada no 
nível de bônus-lixo (junk bond). O consumo de 
energia na China reduziu-se a quase a metade 
do ano passado, enquanto a inflação de preços 
ao consumidor continua sendo insistentemente 
elevada. É obvio que as “economias emergen-
tes” de maior porte já não estão em condições 
de levar a economia mundial através dos tem-
pos difíceis que se avizinham, como o fizeram 
durante a “recuperação” dos anos 2009/2011. 
É este contexto o que dá (e dará) base para a 
exacerbação das tensões interestatais do sistema 
mundial.

E, nestes marcos, uma das principais contra-
dições mundiais vem a ser a que indispõe Obama 
com Merkel, que leva a direção política norte-ame-
ricana a um discurso “produtivista”, de tentar força 
os alemães a “regularizarem” sua finança, a arcarem 
com boa parte do custo da crise econômica global 
e que leva a Alemanha a tratar de segurar suas posi-
ções – e a dos seus bancos – em meio às ondas (da 
crise mais ampla) que fustigam a União Europeia 
neste momento. 

À Alemanha interessa atacar as posições dos 
Estados Unidos, ainda mais em um processo em 
que há sinais de declínio da hegemonia norte-ame-
ricana. Os Estados Unidos possuem mais armas 

Para continuar crescendo, a 
China depende do mercado 
norte-americano, que, como se 
sabe, arrasta uma recuperação 
para lá de medíocre ...
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que qualquer país, no entanto sua economia, que 
já dominou quase metade da indústria do mundo, 
hoje não controla nem um quarto; e vem perdendo 
terreno, na economia, para a Alemanha e a China; 
além de que sua capacidade de consumo vem es-
barrando no brutal endividamento familiar e pú-
blico. Para complicar, temos a Rússia, o segundo 
país mais nuclearizado e um grande exportador de 
armas (também comprador), cujo gás é crucial para 
a sobrevivência da Europa no inverno. Não apenas 
por isso, mas também por isso, Alemanha e Rússia 
travam relações privilegiadas atualmente na esfera 
econômica. 

Ao mesmo tempo que os Estados Unidos, 
potência militar, envolveram a Europa na sua acu-
mulação do capital. Os diferentes imperialismos es-
tão entrelaçados e competem tenazmente entre si. 
Com Washington se vendo diante de uma Alema-
nha fortalecida e não tão passiva como antes. Daí 
fenômenos como a Rússia de um lado e a Turquia 
de outro. É nessa medida que os norte-americanos 
precisam rebaixar, financeiramente, à Alemanha. 

Estudiosos do tema já vinham apontando

uma tendência de longo prazo nas relações en-
tre a Alemanha e os Estados Unidos. Durante 
os 65 anos que se seguiram à derrota do na-
zismo, a estratégia norte-americana na Europa 
foi a de evitar o ascenso de uma forte entidade 
política que pudesse bloquear seus interesses na 
região. A emergência de uma Alemanha pode-
rosa buscando garantir sua liderança na Europa 
e com vontade de travar acordos com a Rússia 
(da qual depende fortemente em energia) não é 
o país complacente com o qual os Estados Uni-
dos estavam acostumados. Isso explica a tenta-
tiva de Washington de utilizar sua aliança com 
a Turquia – uma potência regional emergente 
que quer ampliar sua influência no Cáucaso, 
no Oriente Médio, na Ásia Central e nos Balcãs 
– para conter a Rússia; e o respaldo que lhe dá 
ao seu pedido de admissão na EU, questões que 
são vistas por Berlim como uma nova tentativa 
norte-americana para diluir a coerência do blo-
co europeu. (Chingo, 2010)

O gigante chinês, por sua vez, necessita con-
tinuar operando sua plataforma de exportações; ao 
mesmo tempo que depende da economia mundial, 

depende criticamente, por exemplo, do óleo irania-
no, sendo que o Irã, no xadrez global, vive processo 
de aberto conflito com os interesses do imperia-
lismo norte-americano. Aliás, a lista de conflitos 
abertos ou potenciais de médias potências, entrela-
çadas com os interesses de uma ou outra potência 
imperialista, não se esgota no caso iraniano, pas-
sando pela Turquia, Síria, Oriente Médio em geral, 
África, o próprio Brasil em seus interesses regionais 
e globais, em especial com o grupo dos chamados 
“emergentes”, estes sob risco crescente de serem 
golpeados pela crise.

Hoje, o fim do dinheiro fácil e as turbulências 
do motor de crescimento chinês assinalam uma 
mudança de cenário para os países semicolo-
niais exportadores de matérias-primas. Este 
ponto de inflexão aponta para o final de uma 
era na qual uma série de países dependentes e 
semicoloniais (chamados no jargão financeiro 
de “países emergentes”) experimentaram um 
crescimento extraordinariamente rápido, im-
pulsionado pela torrente de dinheiro que co-
meçou a brotar dos Estados Unidos em 2003 
quando o Tesouro Federal tratou de manter a 
recuperação do país desde o fim da bolha dos 
ponto.com. Durante os quatro anos posterio-
res, a taxa de crescimento médio dos merca-
dos emergentes duplicou, foi aos 7,2%, e em 
todo o mundo a duração média da expansão 
econômica aumentou de quatro a oito anos. 
Posteriormente, a continuidade dessa tendên-
cia como resposta à crise (as sucessivas ondas 
de QE – liberação de recursos – da Fed) e o 
forte crescimento de dois dígitos da China per-
mitiram uma rápida recuperação da queda de 
final de 2008 e começo de 2009. Agora, como 
as consequências da crise mundial agarram um 
novo salto e adquirem a forma aguda de crise 
fiscal e crise da dívida soberana, o dinheiro fácil 
está secando. Combinado com a já apreciável 
lentificação chinesa, as consequências podem 
ser duríssimas para muitos países exportadores 
de matérias-primas. (Chingo, 2012)

O exacerbado e sustentado PIB bélico norte-
-americano, desproporcional para “tempos de paz” 
tem tudo a ver, por outro lado, com a senilidade 
histórica de um modo de produção, isto é, não 
faria muito sentido por fora desses marcos. Em 
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primeiro lugar sempre é necessário lembrar que o 
capitalismo contou com um boom econômico no 
pós-Segunda Guerra, fundamentalmente com base 
em avassaladora destruição de forças produtivas 
que incluiu desde o processo da Primeira Guerra, 
a Grande Depressão, à Segunda Guerra e, mesmo 
assim, mesmo com tal grau de devastação e queima 
de capitais, necessitou, para se impor, da colabora-
ção política decisiva dos PCs, do stalinismo, para 
impedir a revolução na Europa e por vários cantos 
da Terra. Ainda assim, aquele boom foi relativo, 
durou pouco tempo e já logo em seguida necessi-
tou da injeção bélica da guerra da Coreia nos anos 
1950, dos gastos no Vietnã, para, no entanto, co-
lapsar em 1973-1975 na mais violenta e profunda 
crise do sistema desde 1945 − isto é, as tendências 
depressivas e críticas do terreno da acumulação do 
capital continuaram operando, a crise de fundo 
não havia sido superada e é histórica a dificuldade 
de valorização do capital.

O sistema pode adiar a eclosão daquela crise, 
seja desenvolvendo tendências mais profundamen-
te parasitárias, seja através da derrota infligida con-
tra os movimentos sociais, com operações contrar-
revolucionáriasabarcando desde Portugal de 1974, 
Chile de 1973 até, como fim de ciclo, o esmaga-
mento da revolução política polonesa de 1981. Por 
essa via conseguiram impor um ciclo chamado neo-
-liberal, contra a classe operária, onde à restauração 
da URSS e afins se somou a autoconfiança consu-
mista/individualista de que havíamos chegado ao 
“fim da história” ao fim “das ideologias”.

Hoje sabemos que nada disso impediu o de-
clínio relativo da hegemonia norte-americana – em 
que pese sua máquina militar −, nada disso im-

pediu que o proletariado crescesse numericamen-
te e hoje seja maioria pelo mundo afora (a partir 
especialmente da China, mas se considerarmos o 
fato de que o mundo já não é mais rural, o prole-
tariado hoje, objetivamente, como classe, com to-
das suas diferenciações – terceirizados, imigrantes, 
informais, desempregados etc. − é ampla maioria). 
E mais ainda: a crise atual rompe com um deter-
minado equilíbrio do qual faz parte o ascenso do 
gigante chinês e a demanda artificialmente inflada 
do mercado norte-americano:

Como argumentamos em outras oportunida-
des, a crise histórica do capitalismo mundial 
cujas origens se centram nos Estados Unidos 
não implicou apenas a crise de sua bolha imo-
biliária e de dívida ou sua extensão em nível 
mundial, mas assinalou o fim de uma determi-
nada configuração de capitalismo mundial (de 
relativo equilíbrio capitalista), que lhe permitiu 
atuar como contratendência à crise de acumu-
lação da década de 1970, uma vez finalizados 
os efeitos benéficos do boom do pós-Guerra e 
a consequente queda da taxa de lucro nos paí-
ses capitalistas avançados. Essa configuração é 
a que explica o ascenso da China, em particu-
lar no pós-Guerra Fria e, decididamente, de-
pois de sua entrada na Organização Mundial 
do Comércio (OMC) em 2001. Seu auge é 
uma consequência da relocalização da produ-
ção capitalista em países de mão de obra barata 
com o simultâneo aproveitamento da deman-
da dos Estados Unidos artificialmente expan-
dida por seu privilégio de senhoreagem e do 
fato de que a China guardava suas reservas de 
divisas em instrumentos dolarizados e fundos 
especulativos que sobrealimentavam a deman-
da norte-americana. Desde que esta configura-
ção entrou em crise em 2008/9, a China se viu 
subitamente refém do desequilíbrio entre uma 
quantidade massiva de capacidade de exporta-
ção e a demanda externa débil para suas expor-
tações. (Chingo, 2012)

O sistema do capital adiou sua crise – apoian-
do-se na ofensiva neo-liberal − para em seguida 
mergulhar nesta crise atual que os estudiosos como 
François Chesnais, Michel Husson, Isaac Joshua 
e outros consideram estrutural, a mais profunda 
desde os anos 1930, com o agravante de que não 

O sistema do capital adiou sua 
crise – apoiando-se na ofensiva 
neo-liberal − para em seguida 
mergulhar nesta crise atual...
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se deu aquilo que o sistema mais necessita: ampla 
queima de capitais. Temos uma crise cumulativa 
e em franco desenvolvimento, rastejante, mas sem 
destruição de forças produtivas sequer compará-
vel à da Segunda Guerra. E agora sem o peso do 
stalinismo para organizar a derrota das revoluções 
como fez sistematicamente ao longo de décadas – 
desde a revolução alemã, chinesa dos anos 1920, 
espanhola, até a ação do PCF na França de 1968, 
garantindo politicamente a sobrevida de um siste-
ma decadente. 

A primeira constatação então é a de que 
aquele crescimento do PIB bélico norte-americano 
(e o próprio rearmamento da China ou de qualquer 
outro país) se dá no bojo de um processo em que se 
estreitam as bases para a valorização do capital. Em 
outras palavras, onde as formas de parasitismo – a 
começar da financeirização – prevalecem. E onde a 
soma de todas as tendências parasitárias, incluindo 
a bélica (o elixir do investimento bélico), não veio 
acompanhada do crescimento correspondente do 
capital produtor de bens e serviços. O endivida-
mento e a agiotagem financeira cresceram propor-
cionalmente em muito maior escala. Temos aqui, e 
não apenas aqui, o mais claro atestado de senilidade 
de um sistema. O “efeito riqueza” da época neolibe-
ral incluiu, como se vê claramente na crise mundial 
em marcha,comprometimento brutal do salário fu-
turo (e atual); foi, portanto, fundado no “efeito po-
breza” que, nesta fase de crise, tende a se sobrepor. 
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O endividamento público já se encontra para 
além da capacidade real de consumo, seja das famí-
lias, seja dos Estados. E a luta de classes desponta 
desde a chamada Primavera Árabe (em grande me-
dida abortada até o momento por falta de liderança 
revolucionária) até as lutas das massas e do proleta-
riado europeu (e também da juventude norte-ameri-
cana, no Ocuppy Wall Street, para tomar um exem-
plo), indicando, provavelmente, que à tempestade 
econômica se somarão crises e convulsões sociais.

Se é próprio do imperialismo reagir com 
guerras, convém lembrar, à guisa de conclusão, que 
tempo de crises e de guerras é também tempo de 
revoluções. Portanto, muito mais do que as tendên-
cias bélicas em si mesmas, precisamos acompanhar, 
estudar e avaliar cuidadosamente os deslocamentos 
tectônicos que a economia vem preparando e anun-
ciando, que empurram a burguesia, os concorrentes 
imperialistas (a exemplo, neste momento, de Ale-
manha e Estados Unidos) para conflitos e fricções 
de grande porte, antessala de oportunidades revolu-
cionárias que a classe trabalhadora pode aproveitar 
– se construir suas direções revolucionárias a tem-
po − para liquidar com um sistema que necessita da 
fome, da desigualdade e das carnificinas bélicas para 
se manter iniquamente em pé. A outra opção é, ne-
cessariamente, a da mais inenarrável barbárie.   Pv

Referências
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O imperialismo é um fenômeno identifica-
do pelos clássicos desde a segunda metade 
do século 19 e significou a passagem do 

capitalismo concorrencial para o capitalismo mono-
polista e a emergência de uma nova classe social: a 
oligarquia financeira1. Essa nova fase do capitalismo, 
em que os trustes e os cartéis passaram a dominar a 
economia de cada país e, posteriormente, a econo-
mia mundial, é marcada por um conjunto de fenô-
menos novos , especialmente a partilha econômica 
e territorial do mundo entre os principais centros 
imperialistas, quando as potências capitalistas ocu-
param e passaram a colonizar parte considerável da 
África, da Ásia e da América Latina.

Capitalismo contemporâneo, 
imperialismo e agressividade

EDMILSON COSTA

Esse movimento do capital monopolista tinha 
como objetivo transformar essas regiões em reta-
guarda especial do imperialismo, fonte de matérias-
-primas, mercados para a venda de mercadorias, es-
feras de aplicação do capital, fonte de rendimentos 
monetários, espaços militares estratégicos e reserva de 
mão de obra para as metrópoles. Com essa estratégia, 
as regiões colonizadas se transformaram em pilares 
fundamentais para o desenvolvimento da produção 
capitalista.

Com o domínio econômico e político do mun-
do, tornou-se mais fácil ao grande capital monopo-
lista hegemonizar o aparelho de Estado, que passou a 
realizar sua política levando em conta fundamental-

Guerra do Golfo - Aviões voando sobre poços de petróleo incendiados, Kuwait. (Divulgação)
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mente os interesses dessa nova classe social. Em ou-
tras palavras, o Estado relevou a um segundo plano 
os interesses gerais do capital para se transformar em 
instrumento da oligarquia financeira e de seus mono-
pólios. 

Mas o desenvolvimento do capitalismo e a 
consolidação dos monopólios não eliminou a con-
corrência; apenas a colocou em novo patamar. Os 
monopólios continuaram a travar uma dura luta 
pela partilha das esferas de influência. Essa luta por 
mercados e controle das fontes de matérias-primas 
se tornou a causa principal das guerras, pois os mo-
nopólios pressionavam seus respectivos governos 
para aventuras militares visando uma nova corre-
lação de força na partilha econômica do mundo.  
as duas grandes guerras mundiais foram em grande 
parte fruto da ganância do capital monopolista.

Após a Segunda Guerra, e especialmente a 
partir dos anos 1960, com a descolonização, o capi-
tal monopolista passou por transformações extraor-
dinárias, pois a própria necessidade de expansão o 
impulsionou para a uma nova relação entre centro 
e periferia. A partir de então, as corporações trans-
nacionais, mediante a implantação de filiais produ-

tivas na periferia, começaram a extrair generaliza-
damente o valor fora de suas fronteiras nacionais, 
ou seja, passaram a produzir fisicamente nas regiões 
até então produtoras de matérias-primas, enquanto 
o sistema bancário também se internacionalizava.

Esse fenômeno da mundialização da econo-
mia, conhecido como globalização, transformou o 
capitalismo num sistema mundial completo, cons-
tituindo-se assim uma nova fase do imperialismo, 
pois agora o capital monopolista transformaria o 
planeta numa esfera única de produção, financia-
mento e realização das mercadorias, e a própria oli-

garquia financeira passaria a explorar diretamente 
os trabalhadores do centro e da periferia. Com a 
apropriação do valor fora das fronteiras nacionais a 
burguesia imperialista tornou-se uma classe explo-
radora direta do proletariado mundial.

Até o período anterior à globalização, o ca-
pitalismo era completo apenas em relação 
a duas variáveis da órbita da circulação – o 
comércio mundial e a exportação de capi-
tais. Mas, ao expandir a globalização para 
as esferas produtiva e financeira, bem como 
para outros setores da vida social, o sistema 
unificou globalmente o ciclo do capital, fe-
chando assim um processo iniciado com a 
revolução inglesa de 1640. (Costa, 2009). 

Essa nova fase do imperialismo viria a ga-
nhar contornos mais definitivos com a ascensão 
dos governos Reagan e Tatcher, respectivamente 
nos Estados Unidos e na Inglaterra. Aproveitan-
do-se da crise do keynesianismo, desenvolveram 
uma ofensiva mundial no sentido de impor ao 
mundo a agenda neoliberal, que rapidamente se 
transformou em política oficial nos países centrais 
e, posteriormente, se espalhou para os outros pa-
íses capitalistas.

A nova agenda invertia os fundamentos típi-
cos da regulação keynesiana e em seu lugar coloca-
va na ordem do dia o mercado como instrumento 
regulador das novas relações econômicas e sociais, 
a desregulamentação da economia, as privatizações 
das empresas estatais, a liberalização dos mercados 
e dos fluxos de capitais, cortes nos gastos públicos 
e nos fundos previdenciários, além de uma ofensiva 
contra direitos e garantias dos trabalhadores. 

Essas novas diretrizes produziram enorme 
impacto na dinâmica do capitalismo: o setor mais 
parasitário do imperialismo passou a hegemonizar 
as relações econômicas no interior dos governos 
neoliberais e a impor ao mundo o primado das fi-
nanças globalizadas, estimuladas pela liberalização 
financeira e irrestrita mobilidade dos capitais. A 
partir daí, esse setor da oligarquia financeira subor-
dinou todos as outras frações do capital e impôs a 
lógicas das finanças não só para os negócios finan-

Essa luta por mercados 
e controle das fontes de 
matérias-primas se tornou a 
causa principal das guerras...
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ceiros, mas também para as empresas produtivas e 
para o Estado, cujas receitas orçamentárias foram 
capturadas em grande parte por essa fração do ca-
pital.

Ancorado pelas tecnologias da informação 
cada vez mais desenvolvidas, pela generalização 
dos computadores e da internet, o polo financei-
ro do capital imperialista transformou o mundo 
num imenso cassino especulativo, no qual os novos 
produtos financeiros foram sendo criados numa 
velocidade proporcional à criatividade do sistema 
liberalizado, num frenesi especulativo que se retro-
alimentava como numa dança de doidivanas.

Nessa nova lógica, a captura da renda mun-
dial deveria encilhar todos os setores da economia, 
que agora passariam a operar a partir da lógica das 
finanças. Assim, as empresas consolidaram a rees-
truturação produtiva, com produção sem gordura, 
círculos de controle de qualidade, qualidade total, 
restrição à atividade sindical, tudo isso para am-
pliar as taxas de lucro e aumentar a distribuição 
de dividendos para os acionistas, ávidos por lucros 
semelhantes aos da órbita financeira.

Os Estados também caíram na malha da 
apropriação financeira, em função do endivida-
mento realizado a taxas de juros elevadas. Dessa 
forma, foram obrigados a comprometer parcelas 
cada vez maiores dos orçamentos para pagar os ser-
viços da dívida. Como esses serviços exigiam cada 

vez mais recursos, os Estados cortaram os gastos 
públicos, salários de funcionários e verbas sociais 
para atender ao apetite voz do polo financeiro do 
imperialismo.

Imperialismo, crise e guerra
Essa conjuntura em que as finanças hegemo-

nizaram a dinâmica da nova fase do imperialismo 
criou uma enorme desproporção entre o setor real 
da economia, aquele que produz e gera valor, e a 
órbita financeira, que não cria riqueza nova. Para se 
ter ideia, antes da crise sistêmica global que emer-
giu com a queda do Lehmann Brothers, o volume 
de recursos que circulava na órbita financeira era 
mais de 10 vezes maior que a produção mundial, 
fato que por si só já prenunciava uma crise de gran-
des proporções, uma vez que uma situação dessa 
ordem não pode se sustentar por muito tempo − 
afinal, a produção do mais-valor era deveras insufi-
ciente para remunerar os lucros do setor financeiro.

Ao mesmo tempo que avançava sobre os ar-
cabouços do Estado do Bem-Estar Social, o pa-
trimônio público e os direitos e as garantias dos 
trabalhadores, o imperialismo incrementava sua 
política agressiva, buscando combinar acelerada-
mente uma recuperação das taxas de lucro na área 
produtiva, a apropriação da renda mundial pelas 
finanças e o fortalecimento do complexo industrial 
militar, conjuntura que foi facilitada pelo colapso 
da União Soviética. 

Assim, Reagan invadiu Granada, onde depôs 
e prendeu o presidente local, e insuflou guerras 
regionais como na Nicarágua. A política guerrei-
ra continuou nas outras administrações, indepen-
dentemente de serem democratas ou republicanas, 
uma vez que o desenvolvimento do complexo in-
dustrial militar é condição imprescindível para a 
manutenção do imperialismo. A escalada guerreira 
continuou com a invasão ao Iraque, sob o pretexto 
de que Saddan Hussein possuía armas de destrui-
ção em massa, o que depois se verificou ser uma 
falsidade: na verdade, o que os Estados Unidos 
objetivavam era se apossar das imensas jazidas de 
petróleo daquele país.

...o polo financeiro do capital 
imperialista transformou o 
mundo num imenso cassino 
especulativo, no qual os novos 
produtos financeiros foram 
sendo criados numa velocidade 
proporcional à criatividade do 
sistema liberalizado...
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Vale ressaltar que o imperialismo está tão 
dependente da indústria armamentista que, sem a 
produção de armas, não só o complexo industrial 
militar iria à falência, mas o próprio sistema impe-
rialista entraria em colapso, uma vez que parcela 
expressiva de sua indústria está ligada à cadeia de 
produção de armas. Isso demonstra também o nível 
de degeneração a que chegou o imperialismo con-
temporâneo: só consegue continuar respirando se 
mantiver e desenvolver a indústria da morte.

Mas o acontecimento que proporcionou as 
condições objetivas para um salto de qualidade 
na agressividade imperialista dos Estados Unidos 
foi o ataque às torres gêmeas. Esse atentado foi o 
mote que o governo Bush encontrou para institu-
cionalizar e desenvolver novas facetas de sua polí-
tica guerreira, agora sob o pretexto de combate ao 
terrorismo. Na verdade, com a chamada política 
antiterrorista o imperialismo Bush militarizou a 
política e impôs ao mundo uma agenda de luta an-
titerrorista que se desdobrou não apenas na invasão 
ao Afeganistão, mas também na violação ao direito 
internacional, à soberania dos países, a construção 
de exércitos privados para realizar o trabalho sujo 
nas guerras contra povos e organizações contrárias 
à política norte-americana no mundo.

O mundo, estarrecido, tomou conhecimen-
to das torturas nas prisões de Abu Ghraib e de 
Guantánamo, dos sequestros e assassinatos de lí-
deres contrários à política norte-americana e das 
prisões clandestinas ao redor do mundo. Ao con-

trário do que se poderia imaginar, o governo nor-
te-americano justificava essas ações como parte 
da luta antiterrorista, necessário para a proteção 
de seus cidadãos. O vice-presidente dos Estados 
Unidos, Dick Cheney, afirmou sem cerimônia em 
entrevista aos meios de comunicação que os mé-
todos utilizados para obter informações (as mais 
bárbaras torturas) livraram o povo norte-america-
no de vários atentados. 

O ensandecimento chegou a tal ponto que 
o secretário de Justiça dos Estados Unidos não só 
justificou abertamente a tortura como buscou fór-
mulas para legalizá-la. Todas essas ações eram de 
conhecimento do presidente Bush, que, inclusive, 
assinava resoluções secretas para que os agentes pe-
gos não fossem punidos judicialmente. Por aí se 
pode avaliar o nível de degeneração moral a que 
chegou o imperialismo: não se tratava de ações iso-
ladas de funcionários estressados no teatro de ope-
rações, mas de ordens da própria cúpula imperia-
lista que, nessa fase imperialista, perdeu qualquer 
referência em relação à humanidade. 

Quem imaginava que o imperialismo iria re-
duzir sua máquina militar com a queda da União 
Soviética enganou-se. O imperialismo está mui-
to mais agressivo atualmente que no passado, e 
possui hoje a mais poderosa e sofisticada máqui-
na militar de que o planeta já teve conhecimento. 
Porta-aviões gigantescos, submarinos atômicos, 
aviões invisíveis, bombas guiadas a laser, super-
bombardeiros, frota de aviões não tripulados 
(drones), helicópteros sofisticados, tanques de úl-
tima geração, além de mais de 500 bases militares 
espalhadas pelo mundo e um aparato de espiona-
gem maior do que o número de pessoas que vivem 
hoje em Washington. Tudo isso para sustentar a 
política do grande capital.

A crise sistêmica mundial, no entanto, veio 
adicionar mais um ingrediente fundamental para 
a política agressiva do imperialismo. Desesperado 
diante da dramática situação econômica, da reces-
são, do desemprego crônico e dos protestos que 
ocorrem no mundo contra a os ajustes determina-
dos pelo capital, o governo norte-americano vem 

O imperialismo está muito 
mais agressivo atualmente 
que no passado, e possui hoje 
a mais poderosa e sofisticada 
máquina militar de que o 
planeta já teve conhecimento.
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Nota

realizando provocações contínuas  ao Irã, à Co-
reia do Norte e, recentemente, conseguiu envolver 
vários países da União Europeia em sua aventura 
militar na Líbia, onde destruiu fisicamente o país, 
matou seus principais dirigentes e, agora, começa 
a se apossar das imensas jazidas de petróleo locais, 
sob o olhar complacente dos títeres que coloca no 
poder. 

As provocações agora se estendem à Síria e 
esse país só não teve o mesmo destino da Líbia por-
que a Rússia e a China vetaram uma resolução do 
Conselho de Segurança da ONU que abria espaço 
para a intervenção no país. O cenário estava mon-
tado para que a história se repetisse, mas a resistên-
cia do exército sírio, que desalojou os mercenários 
de várias regiões do país, derrotou essa primeira 
ofensiva imperialista. Mesmo assim, os países im-
perialistas, aliados às monarquias feudais do Orien-
te Médio, continuam treinando mercenários para 
jogar bombas nas ruas da Síria, o que já provocou a 
morte de centenas de civis. Trata-se de uma dupla 
moral: quando as bombas explodem nos Estados 
Unidos ou na Europa, causam uma comoção mun-
dial, quanto explodem na Síria ou no Irã, é uma 
ação dos insurgentes contra a ditadura.

Como a política guerreira já é uma necessi-
dade do imperialismo para desenvolver suas forças 
produtivas, nas épocas de crise profunda como a 

que estamos presenciando, a fúria belicista do im-
perialismo se torna ainda maior. Por isso, pode-se 
esperar tudo nessa conjuntura, pois o imperialis-
mo está ferido e vai querer sair da crise de qual-
quer forma, ainda que para isso tenha que colo-
car em xeque a existência da espécie humana. Para 
a humanidade, resta uma saída que vai significar 
sua própria sobrevivência: superar o capitalismo e 
construir uma outra sociabilidade sobre os escom-
bros da velha ordem.

Edmilson Costa é doutor em Economia pela 
Unicamp, com pós-doutorado no Instituto de Fi-
losofia e Ciências Humanas da mesma instituição. 
É autor de Imperialismo (Global Editora, 1987), 
A política salarial no Brasil (Boitempo Editorial, 
1987), Um projeto para o Brasil (Tecno-Científica, 
1988) e A globalização e o capitalismo contemporâ-
neo (Expressão Popular, 2009), além de ter ensaios 
publicados no Brasil e no exterior.  Pv
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Analisar a cena política onde o belicismo se 
consolidou como ação de longo impacto, 
tentando responder a prolongada crise eco-

nômica, caracterizada no texto, como manifestação 
da crise sistêmica do capital, é o que objetivamos 
com este artigo. Colocamos em discussão as condi-
ções políticas criadas pelo capital para, através da 
guerra e da violência, efetivar um novo ciclo. Esse 
cenário político não está desarticulado da conjun-
tura social e da luta de classes. O projeto conser-

As condições políticas para 
o belicismo do capital

MILTON PINHEIRO

A revolução é o freio de emergência para conter a barbárie
Walter Benjamim

vador e sua forma política se debatem no mundo, 
e no Brasil, contra a estratégia antisistêmica, que 
procura movimentar as lutas sociais, o operador 
político e os trabalhadores na perspectiva de impe-
dir o projeto político do capital. 

A crise do capital e a aventura neocolonial

Analisar o belicismo enquanto instrumento 
político no pós-guerra fria, passa, necessariamente, 

Soldado norte-americano no Iraque (Divulgação)
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pelo entendimento da crise do capital e da forma 
gerencial de se fazer política, dentro e fora do am-
biente do Estado Nação.

O grave e profundo processo de crise econô-
mica exige uma análise que nos permita visualizar 
que essa onda atual manifesta uma rotação que é 
caracterizada pela dimensão da crise sistêmica do 
capitalismo. Neste momento, em que o excedente 
de capital não encontra possibilidades de investi-
mento para se valorizar, cria-se uma inércia, pela 
incapacidade de recomposição do capital. A crise 
veio para ficar, gerando um movimento que é de 
especulação e ajuste. Hoje, o central da crise é a 
questão do fundo público que está com dificuldade 
para remunerar o capital, ou seja, os diversos Es-
tados não se encontram em condições de pagar os 
juros e as diversas obrigações alocadas e “contrata-
das”, em situações já denunciadas, para os bancos, 
não cumprindo assim o papel de remunerador sem 
limites do capital no seu processo de agiotagem 
exacerbada. Portanto, como foi percebido até mes-
mo por Weber, 

De qualquer forma, porém, o capitalismo na 
organização capitalista permanente e racional, 
equivale à procura do lucro, de um lucro sem-
pre renovado, da “‘rentabilidade”. Só pode ser 
assim. (2000, p. 4)

A crise não se manifesta apenas no cenário 
estadunidense. É uma crise sistêmica e suas com-
plicações estão sendo disseminadas por todo o 
mundo, mesmo que num primeiro momento, te-
nha aparecido na Grécia (elo fraco da corrente) e 
em outros países mais fracos da cadeia capitalista, 
a exemplo da Irlanda, Portugal, Itália, Espanha e 
outros. Ela espalhará seus tentáculos pelo globo. 
O Estado nacional, como operador dos intereses 
das suas burguesias, realiza ações no sentido da 
transferência da crise. Os Estados Unidos tentam 
transferir os sintomas da crise para a Europa. E, no 
velho continente, a Alemanha empurra a crise para 
a periferia do próprio continente (Grécia e outros).

Os títulos gregos estão nas mãos de bancos 
privados, em especial dos bancos da França e da 
Alemanha, países que têm pressionado o Banco 

Central Europeu para realizar uma política fiscal 
de grande impacto, na tentativa de implementar na 
Grécia, e depois nos outros países que se tornarem 
o furacão da vez, o laboratório de onde retirarão 

experimentos para enquadrar os demais. A tenta-
tiva do Banco Central Europeu, pressionado pela 
política conservadora da Alemanha, é no sentido 
de que esses países aviltados pela crise massacrem 
as suas populações com políticas monetaristas re-
cessivas, para que possam efetuar os pagamentos 
aos bancos privados, cujo interesse principal é o de 
não comprometer os balanços dos bancos da zona 
do euro.

O euro, como novo padrão-ouro1, reedita os 
problemas de gestão capitalista desse intrinca-
do sistema econômico em outras bases. Mesmo 
assim, sob a perspectiva da teoria econômica 
dominante, e, fundamentalmente, do capital 
com acumulação em escala global, a manuten-
ção da moeda forte e da taxa de câmbio fixa 
está acima da gestão das economias domésticas. 
O reflexo, na esfera da política, já se manifes-
ta por toda a União Europeia, mas principal-
mente nos elos fracos do sistema, na Grécia, 
na Espanha, em Portugal e na Itália, ali onde o 
novo padrão-ouro traz apenas as desvantagens. 
(Manzano, 2011, p. 113)  

Essa situação de crise, caracterizada pela 
economia política burguesa, como uma particula-
ridade da dívida pública, tem algumas especifici-
dades que foram estudadas por Alexander Sack,2 

Os Estados Unidos tentam 
transferir os sintomas da 
crise para a Europa. E, no 
velho continente, a Alemanha 
empurra a crise para a 
periferia do próprio continente 
(Grécia e outros).
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que encontrou em suas pesquisas duas formas de 
manipulação da dívida. A primeira é de natureza 
odiosa.3 O que seria essa caracterização? Para Sack, 
seria uma conduta de governos que executariam 
políticas centradas em ações autoritárias, que com-
prometem o fundo público, e esse dispêndio do te-
souro não está pautado no interesse público, mas 
numa relação subalterna com os bancos privados. 
A outra característica é construída numa situação 
de dívida ilegítima, quando os Estados favorecem 
diretamente o capital, através de contratos com be-
nefícios especiais, cujo eixo central está envolvido 
numa baixa tributação, e que ainda são reforçadas 
por medidas de evasão fiscal, que comprometem o 
fundo público, demonstrando, assim, que o Esta-
do é o conflito de classe institucionalizado, pois o 
“Estado burguês, títere do capital estrangeiro, da 
dominação imperialista, é permanentemente dita-
torial, qualquer que seja a coloração de sua legiti-
midade” (Fernandes, 2009, p. 18).

Para alguns estudiosos dessa questão, em es-
pecial François Chesnais,4 a resposta seria um gran-
de movimento pela auditoria da dívida. E ele cita 
como exemplo a auditoria que foi feita na dívida 
do Equador:

Até o momento , o único exemplo da audito-
ria é a que foi realizada no Equador, em 2007. 
Resultou de uma decisão governamental. O 
presidente Rafael Correa queria conhecer as 
condições em que teve origem a dívida do país. 
A auditoria permitiu ao governo decidir sus-
pender o reembolso da dívida, constituída de 
títulos da dívida a vencer, alguns em 2012, ou-

tros em 2030. Com isso, forçou os banqueiros 
detentores de títulos, sobretudo norte-america-
nos, a negociar. (Chesnais, 2011, p. 14)

Essa ação fez com que diminuísse o estoque 
da dívida e possibilitou uma nova relação do Esta-
do, agora soberano, com os seus credores, permi-
tindo assim, após a auditoria, maior capacidade de 
investimento social através do fundo público.

François Chesnais (2011) tem defendido, 
no limite, uma ação que demandaria a tomada dos 
bancos, tendo como elemento central para essa 
medida a percepção dos movimentos sociais e or-
ganizações políticas sobre a conduta irresponsável 
desses agentes (os bancos) no mercado de crédito e 
que eles deveriam passar, interpretando Chesnais, a 
ser administrados pelo Estado, quando afirma que

A vulnerabilidade do sistema financeiro euro-
peu, mas também mundial, torna possível uma 
nova crise. A falência de setores inteiros do sis-
tema bancário não está excluída. Em países em 
que o pagamento da dívida tiver sido questio-
nado pelo movimento social, pelos trabalhado-
res e os jovens interessados de diversas manei-
ras nas questões “políticas” estarão  preparados 
para isso, pelo menos um pouco. (Chesnais, 
2011, p. 17) 

Diante desse cenário em aberto, correndo o 
risco do acirramento das contradições de classe, a 
burguesia belicista, operando de acordo com os in-
teresses das suas frações hegemônicas no bloco do 
poder (Poulantzas, 1971), utiliza o momento de 
crise como instrumento ideológico, para impor um 
conjunto de medidas que expropria dos trabalha-
dores a capacidade de manter a reprodução da sua 
existência. No entanto,

de outro lado, os ritmos do desenvolvimento e 
a vitalidade do capital se refletem nos ritmos do 
desenvolvimento e na vitalidade da classe tra-
balhadora. Seria paradoxal que uma “burguesia 
fraca” tivesse como oponente, na cena históri-
ca, um “proletariado forte”, pois a coalescência 
e o vigor da classe trabalhadora repousa, lite-
ralmente, no grau de desenvolvimento da pro-
dução capitalista como um todo. (Fernandes, 
2009, p. 13)

“Estado burguês, títere 
do capital estrangeiro, da 
dominação imperialista, é 
permanentemente ditatorial, 
qualquer que seja a coloração 
de sua legitimidade”
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Os interesses da burguesia, avançando no seu 
projeto de barbárie, via o belicismo, como síntese 
para um novo ciclo, demandam à sociedade, e em 
particular aos Parlamentos dos Estados nacionais, 
uma saída que requer aprovação de leis que con-
solidem a contrarrevolução, pois são leis de exce-
ção, autoritárias e predatórias que avançam sobre 
os direitos da população e os dos trabalhadores. E 
o aporte político da burguesia é a efetivação de um 
esmagador ajuste fiscal que retiraria, pela força do 
bloco hegemônico no poder, os recursos públicos 
do orçamento que são de interesse da população, 
para remunerar a necessidade de acumulação do 
capital. 

Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, 
as forças produtivas materiais da sociedade en-
tram em contradição com as relações de produ-
ção existentes ou, o que nada mais é do que a 
sua expressão jurídica, com as relações de pro-
priedade dentro das quais aquelas até então se 
tinham movido. De formas de desenvolvimen-
to das forças produtivas essas relações se trans-
formam em seus grilhões. Sobrevém então uma 
época de revolução social. (Marx, 1982, p. 25)

Essa ação vem acompanhada de uma intensa 

propaganda política, que diuturnamente responsa-
biliza o Estado pela crise, por não conseguir fazer o 
“dever de casa” no controle dos seus gastos. 

Consideramos que existe uma contrarre-
volução em curso, que é sempre articulada como 
resposta da burguesia a esses momentos de crise. 
A burguesia, como afirmou o sociólogo Florestan 
Fernandes (2006), tem na contrarrevolução um 
instrumento de uso permanente para manter os in-
teresses e os privilégios de classe, levando ao limite 
das privações os trabalhadores, esgarçando o tecido 
social, utilizando-se do seu instrumento ideológico, 
que é a globalização, para perpetuar a miséria. Essa 
é a prática, pois a globalização neocolonial tem a 
fome tatuada no seu DNA, como princípio de ges-
tação da miséria e da subalternidade dos povos.

O subalterno estrutural, hoje, é o trabalhador 
moderno que ainda sofre a influência ideológica de 
quem está em cima. Como sabemos, a ideologia 
é o processo de constituição dos indivíduos como 
sujeitos. E esse sujeito surgirá no espaço das lutas 
sociais, pois ele é historicizado. Cabe aos trabalha-
dores, portanto, movimentarem-se para destruir a 
ordem do capital, agindo para “instabilizá-la”, dan-
do “o primeiro passo para levá-la à derrocada, o 

Aviões sobrevoam o Iraque, participam da operação tempestade no deserto. (Divulgação)
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ponto de partida da revolução dos oprimidos nas 
áreas às quais o capitalismo nasceu, cresceu e atin-
giu sua maturidade vinculando o capital a várias 
formas mascaradas de colonialismo” (Fernandes, 
2009, p.19).

O capitalismo é uma “jaula de ferro” (Weber, 
2000), onde a burguesia naturalizou o mercado e 
aprisionou os trabalhadores, criando um mundo 
sem perspectiva, gerando a perda da liberdade hu-
mana através da alienação, do fetiche e da coisifi-
cação do homem. É o culto ao dinheiro, é o tempo 
do mammonismo5 que está engendrando uma ou-
tra “civilização”.

Além disso, a saída arquitetada pela burgue-
sia levará ao desemprego, à informalidade no mer-
cado de trabalho, ao rebaixamento das pautas dos 
trabalhadores em luta, ao recuo do Estado, à preca-
rização e intensificação do trabalho. No conjunto 
da população, mediado pelo contexto da cidadania, 
essa contrarrevolução burguesa poderá causar uma 
disputa intercamadas sociais, pautada na constru-
ção de uma sociofobia que contribuirá para o surgi-
mento da xenofobia (vide a relação dos brasileiros 
com os bolivianos na periferia de São Paulo). Essa 
sociofobia se caracteriza pelo constante medo da 
luta coletiva, pela reivindicação de uma seguran-
ça com caráter patrimonial, pelo receio do pobre 

(que é sempre visto como uma ameaça) e por ações 
reacionárias que  fazem surgir, com esse caldo de 
cultura, o racismo, a reliogiosidade pragmática e o 
individualismo exarcebado.

O quadro societal que está sendo construído 
pela hegemonia conservadora tem, na crise sistê-
mica e na ideologia da globalização, uma manifes-
tação concreta de que está em formação um novo 
colonialismo, como um instrumento infra e supe-
restrutural da ação da burguesia para construir um 
novo ciclo do capital que, em caso de sucesso, leva-
rá a espécie humana para as trevas da barbárie.

Deve-se enfatizar bem: a crise em nossos dias 
não é compreensível sem que seja referida à 
ampla estrutura social global. Isso significa 
que, a fim de esclarecer a sua natureza persis-
tente e cada vez mais profunda em todo o mun-
do hoje, devemos focar a atenção na crise do 
sistema do capital em sua totalidade. Pois o que 
ora experimentamos é uma crise estrutural que 
tudo abrange. (Mészáros, 2011, p. 55)

Ordem política do belicismo estrutural

Na dimensão política da crise se constituiu 
um “novo” comando, pautado pela ordem armada 
do capital, que é cada dia mais violento. Essa arti-
culação passou por uma reformulação no sentido 
de unificar o bloco de forças que tem na defesa do 
neoliberalismo a sua agenda constante. Essa sínte-
se política e ideológica sacralizou, numa inflexão 
à direita, um conjunto de forças que antes tinha 
pequenas divergências de método, mas que agora 
se unificaram na perspectiva de um padrão de dis-
puta que encontra fundamentos na americanização 
da política. Portanto, temos um projeto do bloco 
conservador que é operado, na esfera política e na 
sociedade civil, por uma política e dois partidos, 
com todo o seu arcabouço montado a partir de 
uma estrutura de colalizão política e nos aparelhos 
de hegemonia.

Uma política e dois partidos, mas também 
uma direita e dois partidos. Esse projeto originá-
rio do sistema eleitoral estadunidense, com o acir-
ramento da luta de classes, a burguesia agiu para 

...a saída arquitetada 
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torná-lo perene em amplos espaços da cena políti-
ca  mundial, como forma de dominação sem risco 
através de eleições “seguras”. Passamos a ter esse 
modelo na política alemã, e isso tem ocorrido em 
outros países como França, Espanha, Portugal, 
Canadá, India, Chile, México, Itália, Paquistão, 
Austrália, e está consolidado na Inglaterra. A partir 
da primeira década do século 21 o Brasil iniciou a 
sua adesão a esse modelo, com a indiferenciação, 
grosso modo, das políticas entre o PT6 e o PSDB7 
na gestão do Estado, e no comando dos interesses 
de classe, de frações hegemônicas da burguesia que 
foram defendidos em um primeiro momento pelo 
PSDB com o seu neoliberalismo ortodoxo, mas 
que agora são defendidos e estimulados pelo PT, 
com a política de “neodesenvolvimentismo do ca-
pitalismo neoliberal” (Boito, 2011). 

Essa americanização da política tem, no mo-
delo estadunidense, uma “forma enfim encontra-
da” para permitir à “disputa” eleitoral manter in-
tacto o aparato ideológico conservador, realizando 
o ciclo jurídico da “democracia” burguesa, do qual 
sairá vencedor o partido republicano ou o partido 
democrata, mas principalmente a burguesia, que 
apenas realiza a disputa entre as suas frações, para 
saber quem será hegemônico no bloco que contro-
lará o poder (Poulantzas, 1971).

Essa ação política é, em primeira instância, 
produto da capitulação da social-democracia euro-

peia, que barlaventeou o projeto conservador como 
expressão do rebaixamento da pauta política, le-
vando essa concepção ideológica a vários governos 
dos Estados Europeus. A social-democracia chegou 
ao limite da sua perspectiva, bateu no teto, e agora 
está na sarjeta, tamanha foi a sua conversão à lógi-
ca do capital. Por falta de um projeto alternativo, 
de cunho desenvolvimentista e centrado no papel 
do Estado, conformou-se em ser o resignado ope-
rador das políticas da burguesia monopolista e do 
imperialista. Pois o Estado é “todo o complexo de 
atividades práticas e teóricas com as quais a classe 
dirigente não só justifica e mantém  o seu domínio, 
mas consegue obter o consentimento ativo dos go-
vernados” (Gramsci, 2000, p. 331).

Temos nesse projeto a geração concreta de 
um modelo para realizar a política institucional, 
com sua prática em várias partes do mundo, cen-
trada em dois partidos que são fortes, que têm 
uma formulação política pouco diferenciada, uma 
mesma relação ideológica com o mercado, poucas 
diferenciações na forma de agir, com repercussões 
particulares no Parlamento e na metodologia de 
implementar as políticas de governo. Mas, no con-
creto e real da vida em sociedade, na sua natureza 
ideológica e do ponto de vista da política, sempre 
uma política e dois partidos. Mas, também, uma 
direita e dois partidos como instrumento estrutural 
da política belicista.

Na dimensão da geopolítica internacional, a 
leitura da crise nos permite entender, com ampla 
visibilidade, a queda do predomínio dos Estados 
Unidos, apesar do seu aparato bélico. Não só pela 
percepção de um projeto que está em processo de 
esgotamento, mas também por uma tumultuada 
forma de fazer política no cenário internacional. 
Somada à saturação do seu modelo de desenvol-
vimento, os Estados Unidos precisam construir 
cotidianamente conflitos bélicos para reafirmar a 
ideologia nacional e manter seu complexo militar 
em funcionamento.

Essa ação dos falcões estadunidenses, nome 
autointitulado pela direita fascista no aparato do 
governo Bush (2001-2009), tem criado guerras 

 Os candidatos a presidência dos Estados Unidos 
nas eleições de 2012: à direita, o republicano Mitt 

Romney; à esquerda, o democrata Barack Obama, 
vencedor e atual presidente. (Divulgação)
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mundo afora. Guerra contra os povos em luta; 
guerra por interesses econômicos; guerra para criar 
mercados para a grande burguesia monopolista; 
guerra como alavancagem eleitoral para aqueles 
que estão no poder pleiteando a sua continuidade; 
guerra para lucrar com a reconstrução; guerra para 
exterminar a possibilidade de encontro da classe 
operária com a sua humanidade.

Na política internacional, os abutres que 
adotam o morticínio de resultado têm forçado a fe-
deralização da ONU, ou seja, a ONU tem servido 
de forma particular aos interesses elementares de 
frações regionais (governos nacionais) da burguesia 
mundial. Essa perspectiva de comando partilhado 

tem demonstrado o loteamento das ações desse 
organismo internacional de “mediação de confli-
tos políticos”, a partir de novos interesses do im-
perialismo para manter o predomínio de classe da 
burguesia e avançar com suas garras sobre outras 
nações, a exemplo da França no norte da África.

A particularização dessa política de federa-
lização tem permitido uma conduta imperialista 
com a total leniência da ONU.8 A nova partilha, 
realizada entre os membros do Conselho de Segu-

rança, permite que eles avancem como aves de rapi-
na sobre os diversos povos em luta, e sobre os seus 
ricos territórios.

A presença do Brasil nesse cenário de federali-
zação de organismos internacionais tem como meta 
a criação de uma tensão que consolide a abertura 
de mercados para a sua burguesia associada, com 
interesse na perspectiva de se colocar como alter-
nativa de mediação para os conflitos interregionais 
− no entanto, não como aliado dos povos em luta, 
mas sim como um dos braços que age no campo 
do imperialismo.9 Todavia, a vertente diferenciada 
do Brasil nos conflitos em curso deve ser interpre-
tada a partir da lógica de negócios que norteia a 
diplomacia brasileira desde o período da ditadura 
militar. O Brasil gerenciado pelo atual consórcio, 
notório braço da social-democracia tardia,10 e sua 
coalizão desejam a inserção da “burguesia interna” 
na nova perspectiva de dominação mundial. 

O Brasil potência é um aviltado projeto de 
consórcio com o imperialismo federalizado, a ser-
viço da burguesia, que no plano interno permi-
tiu a uma camada (parcela de classe) identificada 
como aristocracia operária e ao sindicalismo dos 
fundos de pensão a gerência do Estado. Portanto 
(...) “os estratos radicais da burguesia e da pequena 
burguesia se compõem com a ordem” (Fernandes, 
2009, p. 19), com os últimos dois governos (Lula e 
Dilma) executando a contrarrevolução permanen-
te, tão necessária para a dominação da hegemonia 
conservadora. Por outro lado, esse projeto abriu 
brechas significativas para integrar de forma pas-
siva e cooptada, sob o comando da “burguesia in-
terna”, segmentos populares: “baixa classe média”; 
populações que transitam entre a baixa renda e o 
desemprego; e uma parcela do campesinato. 

A revolução passiva, que é para Gramsci 
(1992) um critério de interpretação histórica, ser-
ve, nesse caso, para que possamos analisar a reali-
dade brasileira.

Ainda a respeito do conceito de “revolução pas-
siva” ou “revolução-restauração (...) devemos 
notar que é preciso colocar com exatidão o 
problema que, em algumas tendências historio-
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gráficas, é chamado de relações entre condições 
objetivas e condições subjetivas do aconteci-
mento histórico. Parece evidente que as cha-
madas condições subjetivas não podem faltar 
nunca quando existem as condições objetivas, 
pois se trata de simples distinção de caráter di-
dático: portanto, é sobre a medida das forças 
subjetivas e de sua intensidade que pode haver 
discussão, daí a relação dialética entre as forças 
subjetivas constratantes. (Gramsci, 1992, p. 
89-90) 

Desde a última década estamos vivendo, no 
Brasil, uma “revolução passiva” permanente, que se 
transformou em contrarrevolução preventiva (res-
tauração conservadora). Esse procedimento ope-
rou algumas concessões aos de baixo e executou o 
transformismo (Gramsci, 2002) na esquerda brasi-
leira para aperfeiçoar a impotência dos impotentes. 
Podemos entender como transformismo a “absor-
ção gradual mas contínua, e obtida com métodos 
de variada eficácia, dos elementos ativos surgidos 
dos grupos aliados e mesmo dos adversários e que 

pareciam irreconciliavelmente inimigos” (Gramsci, 
2002, p. 63).

Ainda podemos caracterizar esse conceito te-
órico, no sentido de analisar a política desenvolvida 
por determinados blocos no poder, que com a sua 
ação nos permite perceber o processo no qual se 
constrói, também, a dominação de classe. 

Por “revolução passiva” deve entender-se que 
o processo de desenvolvimento histórico está 
protagonizado pelas classes dominantes que 
conseguem neutralizar as classes subordinadas 
mediante uma política de oportunas conces-
sões reformistas. Trata-se de uma situação na 
qual forças conservadoras hegemônicas conse-
guem desagregar seus antagonistas, incorpo-
rando a seu projeto político parte da antítese, 
ainda que bem controlada (Prat, 1984, p. 54). 

À guisa de concluir

A cena política protagonizada pela burguesia 
monopolista mundial construiu um consórcio ra-

Lula discursa na abertura da 62ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
em 2007. (Ed Ferreira/AE – Divulgação)
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1 A hipótese levantada pela autora, neste artigo, é de que a política de união monetária e o estabelecimento do euro como moeda 
única levou à edição de um ”novo padrão-ouro” que, como no período clássico do padrão-ouro, transfere aos trabalhadores os 
custos dos ajustes macroeconômicos.
2 Jurista russo, foi professor de direito internacional em Paris.
3 Ver esse debate em: <http//cadtm.org/Dette-odieuse/>.
4 Ver CHESNAIS, François. “A vulnerabilidade do sistema financeiro, a ilegitimidade das dívidas públicas e o combate político 
internacionalista por sua anulação”. Lutas Sociais, São Paulo, s/ed., 2011. p. 25-26.
5Culto ao dinheiro na constante procura pelo lucro, que tem ganhado protagonismo ideológico no cenário das relações sociais, 
dentro do atual estágio da luta de classes. 
6 Partido dos Trabalhadores ao qual pertencem o ex-presidente Lula e a atual presidente, Dilma Roussef. 
7 Partdo da Social-Democracia Brasileira, ao qual pertence o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 
8 Ver a postura desse organismo internacional nas questões do Iraque, do Afeganistão e do norte da África.
9 Ver a postura intervencionista do Brasil no Haiti. 
10 Não temos no Brasil uma tradição histórica da social democracia. Ela surge com o PT em um processo tardio, quando a pauta 
social dessa tendência reformista não tinha mais aderência à cena política contemporânea.
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mificado no Estado Nação e nos organismos mul-
tilaterais para possibilitar, via a institucionalidade, 
ou através da guerra, o caminho para um novo ci-
clo do capital. No entanto, essa perspectiva da bur-
guesia tem encontrado a resistência das lutas antis-
sistêmicas e dos movimentos sociais, em variadas 
manifestações; bem como o ressurgir de uma nova 
necessidade histórica, que é a luta pautada pela pre-
sença do operador político, enquanto organizador 
coletivo, para agir como vanguarda dos trabalhado-

res no processo em curso da luta de classes. Pois “é 
por isso que a humanidade só se propõe as tarefas 
que pode resolver” (Marx, 1982, p. 26).   Pv

Nota
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Cada vez é mais evidente o distanciamento de 
judeus do mundo inteiro em relação a Israel, 
um Estado que pretende justificar sua exis-

tência, justamente, na necessidade de uma proteção 
estatal dos judeus contra o antissemitismo. Egito, an-
tigo aliado de Israel no cerco aos palestinos de Gaza, 
abriu, depois da Primavera Árabe, sua fronteira com 
Gaza. Até Barack Obama afirmou que a situação na 
Faixa de Gaza era “insustentável”. O governo de Is-
rael, por sua vez, afrouxou o bloqueio de Gaza (um 
recuo político) deixando passar material de constru-
ção e alimentos. O curriculum recente da estratégia 
político-militar israelense contra a Palestina é desas-

OSVALDO COGGIOLA

trado e desastroso: não conseguiram derrotar o He-
zbollah na guerra do Líbano de 2006; o bloqueio a 
Gaza imposto em 2007 deveria, para os estrategistas 
israelenses, ter induzido seus habitantes a derrubar o 
governo do Hamas, substituindo-o por outro, que 
aceitasse a supremacia de Israel – ou que, pelo me-
nos, fosse comandado pela Autoridade Nacional Pa-
lestina da Cisjordânia, o que não aconteceu; também 
não conseguiram render Gaza em 2009, depois de um 
bombardeio criminoso; agora não conseguiram deter 
uma tripulação desarmada sem provocar um massa-
cre − fracassos consecutivos que demonstraram e de-
monstram que o regime sionista está atravessado por 

A libertação da Palestina 
e o sionismo

Palestinos civis retiram mortos e feridos após bombardeio de Israel na Faixa de Gaza (Divulgação)
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uma crise sem precedentes. A política israelense de 
acabar, com bloqueios e ações militares pontuais, com 
a resistência palestina está derrotada. E o bloqueio de 
Gaza já está esburacado.

Para os palestinos, em especial para o Hamas 
islâmico (que governa Gaza), a Turquia passou a ser 
considerada seu aliado principal na luta contra o co-
lonialismo sionista. O demonizado Irã, por sua vez, 
seria o eixo da constituição de um bloco político no 
Oriente Médio, com a Síria, o Hezbollah libanês, Ha-
mas e, agora, a Turquia. A aproximação turca com a 
Palestina e a deterioração das relações Turquia−Isra-
el não são coisa nova. Desde que o Hamas foi eleito 
para dirigir o Conselho Legislativo Palestino, o go-
verno turco “islâmico” do AKP seguiu uma política 
de aproximação com ele: o primeiro-ministro turco 
Tayyip Erdogan recebeu o líder do Hamas, Khalid 
Meshaal, depois da vitória nas eleições parlamenta-
res na Palestina em 2005. Rejeitara convite do ex-
-primeiro-ministro Ariel Sharon para visitar Israel 
em 2004, o que enfureceu os Estados Unidos. E não 
recebeu Ehud Olmert, então ministro do Trabalho e 
Comércio de Israel, que visitava a Turquia em julho 
de 2004. Convidou autoridades do Hamas para con-
versações em Ancara em 2006, iniciativa criticada se-

veramente por Israel e os EUA. Na guerra de Gaza em 
2008, Erdogan acusou Israel de ter cometido crimes 
de guerra. No Fórum Econômico Mundial de Davos, 
Erdogan atacou o presidente israelense Shimon Pe-
res. Os exercícios militares conjuntos Turquia−Israel 
foram suspensos − o que não impede que, diante da 
minoria curda de seu país, o governo turco continue 
seguindo uma política que pouco difere do tratamen-
to reservado por Israel para os palestinos. O governo 
islâmico venceu a quebra de braço interna nas Forças 
Armadas do país contra a ala “laica” kemalista − que 
possui vínculos estreitos com Israel − e reorientou sua 
política em direção da Ásia ex-soviética e do Oriente 
Médio, depois do fracasso de sua entrada na União 
Europeia. A virada turca se inseriu no contexto geral 
de crise aguda no Oriente Médio. O conflito nuclear 
com o Irã abriu uma crise na AIEA − Agência In-
ternacional de Energia Atômica (que o considerava 
superado) − e a saída de seu diretor, o egípcio Mo-
hammed El Baradei, que se somou à oposição contra 
o governo pró-EUA de Hosni Mubarak. A Rússia, 
por sua vez, apoiou o novo eixo político-econômico 
Turquia−Síria−Irã (as empresas russas de gás, Stroi-
transgaz e Gazprom, levariam gás sírio até o Líbano, e 
a Turquia está a um passo de conectar-se ao gasoduto 

Vítima de ataque de Israel a Faixa de Gaza. (Divulgação)
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russo South Stream, o que será um desafio ao empre-
endimento de Nabucco, apoiado pelos EUA e a UE).

A crise não é só israelense, nem regional; é 
mundial. O governo de Israel levou deliberadamente 
a crise do Oriente Médio para os EUA, destruindo as 
possibilidades das negociações entre Israel e a Autori-
dade Palestina da Cisjordânia: Netanyahu sabotou a 
sobrevivência de um “governo palestino” cujas forças 
de segurança estão organizadas e dirigidas pela CIA e 
cujo gabinete ministerial segue as orientações de Wa-
shington. Hillary Clinton, Secretária de Estado ame-
ricana, qualificou a iniciativa como um “insulto aos 
EUA”; o “Quarteto para o Oriente Médio” – EUA, 
Rússia, UE e ONU – cobrou o recuo israelense. Tudo 
isso não impediu que Israel fosse aceito como mem-
bro da OCDE − Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico, que reúne as econo-
mias dos EUA, Canadá, Japão e Europa Ocidental.

No final de 2008 e início de 2009, os ataques 
“indiscriminados” a Gaza, chamados de “Operação 
Chumbo Fundido”, com poderosas armas convencio-
nais, bombas de fragmentação – já usadas na guerra 
contra o Líbano, em 2006 – e bombas de fósforo, que 
choveram aos montes, contra um território minúscu-
lo, de 45 quilômetros de longitude, e 10 quilômetros 
de largura, habitado por um milhão e meio de pesso-
as, vitimaram mais de 1.400 pessoas, principalmente 
civis indefesos, convertendo em escombros 20% das 
moradias. Um relatório da ONU (“Relatório Golds-
tone”, do nome do juiz judeu sul-africano  Richard 
Goldstone, que o coordenou) implicou Israel (e o 
Hamas) em crimes de guerra (e “possivelmente” em 
“crimes contra a humanidade”) e instou o Conselho 
de Segurança do organismo a tomar providências, in-
clusive levando a questão para o Tribunal Penal In-
ternacional, do qual Israel não é signatário, o que po-
deria resultar em mandados de prisão internacionais 
contra os funcionários do regime sionista que fossem 
explicitamente incriminados, a exemplo do aconte-
cido com Slobodan Milosevic e outros açougueiros 
sérvios depois da guerra dos Bálcãs. O Congresso dos 
EUA votou por rejeitar o Relatório Goldstone. As 
“demonstrações de força” israelenses contra civis inde-
fesos, porém, não conseguem apagar o que ninguém 

ignora: as antes mitificadas como invencíveis Forças 
de Defesa de Israel, combatendo contra o Hezbollah 
no Líbano em 2006 e contra o Hamas em Gaza em 
2008, descobriram que seus tanques são vulneráveis 
aos foguetes lança-granadas russos; sabem que seus 
barcos são vulneráveis aos mísseis do Hezbollah com-
prados da China e, a qualquer momento, seus aviões 

estarão vulneráveis aos mísseis terra-ar S-300 russos. 
Até o ex-comandante geral do Comando Central dos 
Estados Unidos, general David Petraeus, teve de ad-
mitir publicamente que Israel, aliado estratégico, tor-
nou-se carga demasiadamente pesada nas costas dos 
objetivos estratégicos dos EUA. 

Um analista norte-americano lembrou a lógi-
ca histórica sionista de impor, como “negociadores”, 
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“falcões mudados e não pombas arrebatadas” (ou seja, 
Begin, Rabin, Sharon e, agora, Netanyahu), “lógica” 
que não o impediu de questionar que o lado pales-
tino fosse representado por seus próprios “falcões” 
(Hamas), qualificados de “terroristas” e “criminosos”. 
Pelos Acordos de Oslo, celebrados há 20 anos, o Esta-
do de Israel comprometeu-se a permitir e estimular a 
construção de um porto de águas profundas em Gaza, 
pelo qual os palestinos pudessem importar e exportar 
livremente seus produtos. Isso não foi feito; ao con-
trário, foi boicotado, para isolar completamente Gaza 
e seus habitantes. O problema, para alguns, estaria em 
que o Tsahal (exército israelense) foi “colonizado” pe-
los religiosos judeus, já não seria o “exército laico de 
Moshe Dayan”. Segundo Amos Harel, no corpo de 
oficiais do exército de Israel, no passado, muitos saí-
am dos kibutzim de tradição socialista, de Tel-Aviv ou 
das planícies costeiras. Em 1990, só 2% dos cadetes 
do exército eram judeus ortodoxos religiosos. Hoje, 
essa proporção já chegaria a 30%. 

O problema estaria, pois, na ascensão da direita 
israelense, com o Likud de Menachem Begin (1977), 
com os fundamentalistas religiosos na sua esteira. 
Mas essa direita existiu em toda a história de Israel 
e foi um componente, minoritário, mas essencial, na 
criação do Estado sionista. Para Tony Judt, a origem 
do problema se situaria na Guerra dos Seis Dias, de 
1967, que concluiu a expansão do território israelense 
para uma superfície quatro vezes e meia superior à 
que lhe tinha sido concedida pela partilha de 1947: 
depois dessa guerra, “nenhum líder árabe responsável 
viria a contemplar seriamente a destruição militar do 
Estado judeu”, e “a insegurança incômoda que carac-
terizou as primeiras duas décadas do país mudou para 
uma arrogância satisfeita”.

Novas gerações de imigrantes chegaram então, 
sobretudo dos EUA, mas, aponta Judt, “esses novos 
sionistas não traziam na bagagem os antigos textos 
socialistas sobre emancipação, redenção e vida comu-
nitária, mas uma Bíblia e um mapa... Seu naciona-
lismo agressivo se fazia acompanhar por um judaís-
mo messiânico renascido, uma combinação até então 
praticamente desconhecida em Israel. Na esteira da 
captura de Jerusalém, o rabino chefe do exército, 

Shlomo Goren, propôs que as mesquitas no monte do 
Templo fossem dinamitadas”. E acrescenta que “eles 
(os ‘novos sionistas’) tinham opiniões firmes e hos-
tis aos árabes”. Cabe lembrar que, em 8 de junho de 
1967, dois esquadrões de aviões de guerra israelenses 
bombardearam, lançaram gás napalm e metralharam 
o navio americano de coleta de dados, o USS Liber-
ty, em águas internacionais, matando 34 marinhei-
ros americanos e ferindo outros 172. Nesse mesmo 
ano, em Hebron, ocupada, um colono sionista norte-
-americano entrou numa mesquita e descarregou sua 
metralhadora, assassinando 69 palestinos. 

A autoconfiança começou a ser abalada a partir 
da invasão israelense do Líbano, em 1982, com vistas 
a esmagar a OLP e instalar um poder maronita em 
Beirute, impondo uma derrota decisiva ao naciona-
lismo sírio. Apesar da inicial vitória militar, a longa 
ocupação israelense terminou em uma derrota políti-
ca, com o declínio do poder cristão maronita, o sur-
gimento de uma nova resistência libanesa e a precipi-
tação do país numa guerra civil. E culminou também 
no massacre de Sabra e Chatila, cometido às claras 
com cumplicidade e pelas unidades do Tsahal, em 
conluio com as milícias cristãs libanesas; o exército 
israelense também foi abalado. Acontecimentos sem 
precedentes se sucederam então: cerca de quatrocen-
tos mil manifestantes protestaram no centro de Tel-
-Aviv; quinhentos oficiais e soldados desertaram; o 
movimento dos refuseniks tomou forma, com aqueles 
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que se recusavam a servir o exército, inicialmente no 
Líbano, em seguida nos territórios ocupados. A “pu-
reza das armas”, de que o Estado judeu se gabava des-
de o seu nascimento, ficou seriamente prejudicada. 
Desde o Líbano começaram a aparecer os sintomas da 
exaustão da juventude judaica com os anos de guerra. 
Criaram-se grupos de ação contra a ocupação dos ter-
ritórios dentro de Israel (Gush Shalom) e soldados se 
recusaram a servir neles, orientados por grupos como 
o Yesh Gvul.

A lógica expansiva de Israel nasceu da expul-
são dos árabes de seu território original e a suposta 
“colonização” do seu exército pelo messianismo re-
ligioso (ideologia necessária da sua expansão territo-
rial) é perfeitamente coerente com a natureza de um 
Estado confissional, que puxa da cartola suas origens 
“laicas” (e até “socialistas”) e o seu caráter “democrá-
tico” só quando lhe convém, especialmente perante a 
“opinião externa”. Em novembro de 1947, através da 
Resolução nº 181/II, a ONU resolveu a partilha da 
Palestina e a fundação do Estado de Israel, sancionan-
do de fato a expulsão compulsória dos povos árabes 
que habitavam o território do novo Estado. 56% do 
território do mandato britânico foi destinado para a 
criação do Estado de Israel, 43% do território restante 
para o “Estado da Palestina” e 1% para a cidade de 
Jerusalém, que obteria status internacional. O Estado 
de Israel foi proclamado em 15 de maio de 1948. A 
sua “guerra de independência” desse mesmo ano não 
foi um combate de Davi contra Golias, pois as forças 
israelenses eram claramente superiores em efetivos e 
armamentos (fornecidos inclusive pela URSS e pela 
Tchecoslováquia) às forças de seus adversários, mal 
treinados, mal dirigidos e pessimamente abastecidos 
(sua munição esgotou-se em poucos dias). No auge da 
guerra havia apenas alguns milhares de combatentes 
palestinos mal equipados, apoiados por voluntários 
árabes do “Exército de Libertação” de Fawzi Al-Qa-
wuqji. 

Quando os Estados árabes intervieram, no dia 
15 de maio de 1948, seus contingentes eram muito 
inferiores aos da Haganá israelense, que não parava 
de se reforçar. Os exércitos da Liga Árabe invadiram a 
Palestina in extremis, e certamente a contragosto, não 

para “destruir o jovem Estado judeu”, algo do qual 
sabiam que eram incapazes, mas para impedir que 
Israel e a Transjordânia, em conluio, partilhassem o 
território acordado aos palestinos pelo plano de divi-
são da ONU. O historiador Ilan Pappé demonstrou 
que a “purificação étnica” foi planejada, organizada 
e posta em prática já durante a guerra para ampliar 
o território do Estado de Israel e “judaizá-lo”. Entre 
1947 e 1949, 800 mil palestinos tiveram de tomar 
o caminho do exílio, na chamada nakbah, enquanto 
seus bens imobiliários e mobiliários eram confisca-
dos. O Fundo Nacional Judeu se apoderou de 300 
mil hectares de terras árabes, das quais a maior parte 
foi dada aos moradores dos kibutzim (essa foi a base 
do “socialismo israelense”). Foram destruídas mais de 
430 aldeias. Tudo sob o pesado silêncio da “comuni-
dade internacional”, que se prolongou por várias dé-
cadas, durante as quais os observadores estrangeiros, 
incluídos os da ONU, não ignoravam as atrocidades 
cometidas, incluindo massacres de aldeias inteiras e 
estupros.

Toda a história ulterior demonstrou a natureza 
do Estado israelense, nascido não do remorso do Oci-
dente capitalista pelos crimes cometidos pela burgue-
sia europeia contra a população judia (por que não 
estabelecer o Estado de Israel na Europa, nesse caso, 
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ou mesmo nos EUA, com seu território imenso, não 
tocado pela segunda conflagração mundial, e que ti-
nha torcido o nariz para o holocausto judeu?), mas da 
articulação dos interesses do imperialismo no Oriente 
Médio, depois da Segunda Guerra Mundial, com as 
aspirações de um setor da burguesia e pequena bur-
guesia judia, representadas pelo sionismo. O Estado 
de Israel não só representou a consumação póstuma 
do sonho hitlerista de “expulsar os judeus da Euro-
pa”, aspiração coincidente com o objetivo sionista de 
transferir os judeus para a Palestina histórica (daí os 
flertes e até acordos entre ambos, sionismo e nazis-
mo, durante a década de 1930); também representou 
a instalação de um bastião contra a unidade dos povos 
árabes na luta contra o imperialismo. 

A erradicação do Estado sionista e sua substitui-
ção por um Estado laico e democrático no qual todas 
as religiões e convicções coabitassem (permitindo o 
retorno dos palestinos expulsos) significaria a salvação 
dos judeus do destino a que foram conduzidos pelo 
sionismo − um beco sem saída de violência e guer-
ras perpétuas. A “salvação” dos judeus no marco de 
um enclave colonial, cercado por milhões de árabes 
que odeiam as afrontas e monstruosidades do Estado 

que os “protege”, não passa, afinal das contas, de uma 
utopia reacionária, transformada em pesadelo cons-
tante. A construção de uma república secular única 
na Palestina seria parte da reorganização socialista do 
Oriente Médio; não está posta na agenda histórica 
para abrir uma nova fase de expansão de estados na-
cionais, nas mãos da economia capitalista mundial. 
A liberação das massas árabes do atraso e da opres-
são ancestral, por sua vez, supera as possibilidades dos 
movimentos nacionais ou religiosos e do Estado bur-
guês. A luta contra o imperialismo, para ser efetiva, 
deve se realizar com os métodos da luta de classes, não 
da colaboração classista, e muito menos com os mé-
todos de disciplinamiento e controle social do Hamas 
ou do Hezbollah. A luta nacional consequente con-
clui por opor as massas à burguesia; não forma com 
ela um bloco político. Sem luta de classes no interior 
da própria nação árabe, o caminho da liberação árabe 
é uma quimera trágica, que já foi demonstrada pela 
experiência.

Os crimes atuais do sionismo são justificados 
em nome do “direito à existência do Estado de Israel”, 
em defesa da “ democracia israelense”, do combate 
contra “o fundamentalismo islâmico”, e até em nome 

Jovem palestino é abordado por policiais israelenses, em Jerusalém. (Divulgação)
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da tradição laica e socialista. A imbecilidade reacioná-
ria do clero e do presidente iraniano, carrascos teocrá-
ticos do povo do Irã e de suas nações oprimidas, que 
teriam declarado querer “apagar do mapa os judeus” 
e negado o genocídio judeu na Segunda Guerra Mun-
dial (os próprios líderes xiitas do regime iraniano ne-
garam depois ter feito esse tipo de declaração), é usada 
para negar uma luta histórica de emancipação nacio-
nal e social, e também como anteparo ideológico para 
um ataque contra o Irã, acusado de querer transfor-
mar-se em “potência nuclear antissemita”. Mas Israel 
não poderia bombardear o Irã sem a colaboração dos 
EUA: os aviões israelenses deveriam atravessar espaço 
aéreo iraquiano e os EUA são os únicos fabricantes 
das armas requeridas para bombardear as instalações 
iranianas (e o único país que poderia proteger Israel 
em caso de contra-ataque). Obama, com suas sanções 
(unilaterais ou via ONU), pretende deixar o Irã in-
defeso para tornar bem-sucedida uma chantagem de 
ataque (inclusive nuclear) israelense contra seu terri-
tório. Israel é, no final das contas, um peão no jogo 
imperialista no Oriente Médio.

A única potência nuclear do Oriente Médio é 
Israel (não firmante do TNP − Tratado de Não Pro-
liferação Nuclear, junto com o Paquistão e a Índia; o 
Irã é firmante), com estimadas 200 ogivas nucleares, 
as primeiras três produzidas em 1968 (em 1975, por 
intermédio de seu atual presidente Shimon Peres, Isra-
el negociou um projeto militar-nuclear conjunto com 
o regime de apartheid da África do Sul, para ter acesso 
ao urânio, abundante no país africano). O cientista 
israelense Moshai Vanunu, que trabalhava na central 
atômica de Israel, denunciou que seu governo já pos-
suía a bomba atômica, em 1986, quando deu ao The 
Sunday, de Londres, fotografias tomadas dentro da 
planta nuclear de Dimona, e descreveu os processos 
envolvidos na produção do material nuclear. Vanunu 
foi detido e condenado a prisão perpétua, comutada 
depois para 20 anos, graças à pressão internacional. 
Até hoje vive em regime de prisão domiciliar, proibi-
do de contatar qualquer cidadão estrangeiro. Além de 
nas armas nucleares, a economia israelense baseia-se 
fortemente nos setores militar, de segurança e defe-
sa, beneficiada pela continuidade da ocupação e do 

apartheid contra os palestinos. As empresas podem 
testar armas, equipamentos e métodos − aperfeiçoa-
dos e testados nos palestinos. Cerca de 600 empresas 
israelenses estão envolvidas com o setor de segurança, 
com faturamento anual de US$ 4 bilhões, um quarto 
deles em exportações. 

O atual governo israelense, encabeçado por 
Benjamin Netanyahu, representa os colonos e os rabi-
nos ultradireitistas, a pequena burguesia fascistizante, 
que rechaça a ideia de “dois estados” ainda nos termos 
levantados pelo imperialismo. Ela daria lugar a uma 
fictícia Palestina, sem unidade territorial nem sobera-
nia, com as fronteiras, a política exterior, os recursos 
naturais e a segurança sob controle sionista. Fazem 
parte da coligação de governo o Likud (15 ministé-
rios), Israel Beitenu (Israel Nossa Casa), com cinco 
ministérios e dirigido por Avigdor Lieberman, que 
teve 15% dos votos e chegou a propor o lançamento 
de bombas nucleares sobre Gaza, o Partido Trabalhis-
ta (também com cinco ministérios), o Shas, partido 
religioso de extrema-direita, que detém o Ministério 

do Interior, o Judaísmo Unido da Torá e o Lar Judai-
co (racistas mais fanáticos que o Likud). Esses parti-
dos têm em comum sua base nos colonos que vivem 
nos territórios da Cisjordânia, a defesa da expansão 
contínua dos assentamentos judeus nessa região, e a 
‘’judaização’’ de Jerusalém. 
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A direita israelense é partidária de um Israel 
homogeneamente judeu desde o Jordão até o Medi-
terrâneo, o que exigiria uma limpeza étnica em Gaza, 
Cisjordânia, e incluindo os árabes israelenses. Não há, 
em toda a Palestina, lugar que não tenha colôniasju-
daicas. Elas estão presentes nos territórios ocupados 
em 1967 e no território árabe que “restou”, os 22% 
da “Palestina Histórica”. Em Ramallah, onde se en-
contra a Autoridade Palestina, há colônias judaicas na 
periferia da cidade. Um dirigente do Likud, Aryeh El-
dad, propôs que Jordânia se transformasse num Esta-
do palestino, e que concedesse a cidadania jordaniana 
aos palestinos da Cisjordânia. A proposta imporia a 
soberania israelense em toda a Palestina “do Manda-
to”, do Rio Jordão até o Mediterrâneo, e prepararia o 
terreno legal para a deportação final de cerca de 5,1 
milhões de palestinos de sua terra histórica. Essa polí-
tica precipitou uma crise internacional, e um choque 
com o governo norte-americano, além de dividir o 
poderoso lobby sionista dos EUA. A direita ianque 
propôs cerrar fileiras com Israel, e avançar contra o 
Irã, sob o pretexto do programa nuclear iraniano. A 
direita religiosa parece ter aparelhado o Exército e os 
“órgãos de segurança” israelenses por completo. Israel 
faz e desfaz o que bem lhe apraz do chamado “direito 
internacional”, sem sequer ter merecido uma ação de 
julgamento da Corte Internacional. Para o Mossad 
não existem limites nem leis internacionais a serem 
respeitadas, ou seja, ele se considera acima da lei e da 
soberania nacional de qualquer outro país. 

Há um milhão e meio de palestinos apinhados 
em pouco mais de 400 quilômetros quadrados de 
território, sem recursos, submetidos há mais de seis 
décadas à miséria e humilhações cotidianas, a bom-
bardeios e massacres, e a um terror sem fim. Sem falar 
nos mais de cinco milhões da Cisjordânia cercados 
por um muro de aço; nos refugiados palestinos espa-
lhados nos países vizinhos e por todo o Oriente Mé-
dio; naqueles obrigados a procurar seu sustento como 
mão de obra desqualificada em regiões longínquas, ao 
todo seis milhões; ou até nos chamados “árabes israe-
lenses” (1,3 milhão), cidadãos de segunda (ou tercei-
ra) classe no próprio país em que nasceram e cresce-
ram, cerceados de diversos direitos políticos e civis, 

com 11 mil presos políticos palestinos sobrevivendo 
de forma subumana em cárceres israelenses e também 
nas prisões administradas pela Autoridade Nacional 
Palestina (ANP). Os judeus (inclusive os religiosos) 
têm (ou teriam) toda a experiência necessária para sa-
ber o que isso significa: no passado histórico recente a 
“solução final da questão judia” foi, na verdade e na 
correta apreciação de Klaus Fischer, “a solução final 
da questão alemã”. Na era imperialista, a “Grande 
Alemanha” (o Lebensraum dos “geopolíticos” deci-
monônicos) só poderia se realizar pelo extermínio de 
povos e culturas inteiras da Europa, em primeiro lu-
gar os judeus – o holocausto judeu contemporâneo (a 
Shoah), quantitativa e qualitativamente superior aos 
pogroms que o precederam, não foi a realização de um 
sonho atávico contido num disseminado e imemorial 
antissemitismo universal, mas a revelação da “essên-

cia” do nacionalismo alemão na era imperialista. No 
atual imperialismo em decomposição, a “questão pa-
lestina” revela, analogamente, a “essência” da resolu-
ção da “questão judia” através da criação do Estado 
de Israel: a pretensa realização nacional da profecia 
bíblica de Eretz Israel só pode se realizar através de 
uma política de extermínio conduzida por um Estado 
dotado de armas nucleares no Oriente Médio. Quan-
do Hanin Zoabi, deputada árabe-israelense do parti-
do Balead, subiu ao estrado parlamentar para falar da 
opressão aos palestinos, foi agredida pelos deputados 
da direita israelense.Hoje ela se encontra sob proteção 
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armada, após 500 pessoas, numa página do Facebook, 
terem assinado um pedido por sua execução.

Um pensamento progressista e de esquerda 
tomou o antissemitismo histórico, tanto quanto o 
horror da Shoah, como base para a defesa do Estado 
de Israel. O filósofo francês Jean-Paul Sartre foi seu 
representante mais ilustre. A base do seu raciocínio 
está presente, por exemplo, no seguinte fragmento do 
ex-comunista espanhol Jorge Semprún, que resume 
muitos outros semelhantes, de maneira literariamen-
te acabada, e que escrevia com a autoridade que lhe 
conferia sua condição de ex-prisoneiro do campo de 
concentração de Buchenwald: “O sionismo, na verda-
de, é uma das maneiras − a principal, sem dúvida, nas 
épocas de abandono total, de perseguição mundial, 
de genocídio − de afirmar a identidade judaica, de 
projetá-la no futuro, de enraizá-la no sangue do futu-
ro, que sem dúvida não é o da Terra Prometida, que é 
simplesmente o de uma terra, de uma mãe-pátria”. Se-
gundo o autor: “O povo judeu é presa dessa contradi-
ção que faz sua essência e sua grandeza; que faz dele, se 
não um povo eleito, o que é inimaginável, pelo menos 
um povo que leu: o povo do Livro, contradição que 
se exprime no seu direito inalienável de ser um povo 
como os outros, com uma terra e um Estado como os 
outros − mesmo que esse direito, transformado em 

realidade concreta, tenha prejudicado gravemente os 
direitos árabes latentes, adormecidos, acordados pelo 
próprio direito sionista, mas indiscutíveis, sobre a 
terra da Palestina, que não era, como sonhavam os 
patriarcas fundadores, uma terra sem povo para um 
povo sem terra, que era uma terra povoada − direito 
inalienável cujo reverso é a impossibilidade metafísica 
de ser apenas um povo como os outros, a necessidade 
metafísica de ser o povo de Pierre Goldman e não só 
o povo de Menachem Begin. Necessidade que se ex-
prime na impossibilidade não somente material, mas 
também espiritual, na qual se encontra o Estado de 
Israel, de absorver todo o povo judeu, de reabsorver 
a Diáspora, pois esta contém tanto quanto o próprio 
Estado judaico o mesmo testemunho de identidade 
nacional judaica”. 

O problema não se refere a uma “metafísica ju-
dia”: os “patriarcas fundadores” de Israel não “sonha-
vam”, mas sabiam perfeitamente que terra era aquela 
e quem estava ali (“tirar os judeus da Europa não ti-
rou a Europa dos judeus”, constatou Tony Judt), e 
não agiam no vazio, mas fortemente armados (com as 
milícias Haganah, Irgun, Stern) em um mundo con-
creto, com potências imperialistas concretas e opres-
sões nacionais, inevitavelmente também étnicas, tam-
bém concretas, no qual fizeram suas escolhas, e que 

Força de defesa israelense detém palestinos na Cisjordânia (Jerome Delay /AP - Divulgação)
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aproveitaram, no caso da opressão étnica dos judeus 
europeus (manifesta nos pogroms e no genocídio na-
zista) para re-projetar um “povo judeu unitário”, cuja 
unicidade pressuposta já fora objeto de questiona-
mentos radicais dentro do próprio judaísmo europeu. 

A IV Internacional, em resolução imediata 
posterior à partilha imperialista (ONU mediante) 
da Palestina em 1947, antecipou o drama sangrento 
que se avizinhava: “(Israel) nunca deixará de se en-
contrar em uma precária e incerta posição, para sua 
gente abrir-se-á um período de privações, terror e 
terrível tensão, que se fará mais nítida quando cres-
cerem as forças de emancipação do mundo árabe... 
O crime do sionismo aparece no fato de que, graças 
à sua função reacionária, os primeiros movimentos 
de massas árabes em favor de uma Palestina unida 
e independente estão dirigidos contra a população 
judia e não contra o imperialismo. Sem uma in-
versão radical da situação mundial, e da tendência 
sionista do movimento de trabalhadores judeus na 
Palestina, o completo extermínio do povo judeu, 
pela explosão da revolução árabe, será o preço a pa-
gar pela sua triste vitória... A terrível experiência 
que espera as massas judias no mini-Estado permi-
tirá, ao mesmo tempo, criar as premissas para que 
as camadas mais amplas rompam com o sionismo 
criminal. Se essa ruptura não acontecer em tempo, 
o ‘Estado Judeu’ afundar-se-á em sangue”. 

Em 60 anos, essa ruptura não aconteceu, ou 
aconteceu muito limitada e circunstancialmente. 
Nenhum “antissemitismo popular”, no entanto, 
desenvolveu-se entre as massas palestinas, o que, 
junto com a sua resistência e luta constante, obriga a 
constatar que, hoje, são elas a base e a vanguarda da 
luta por uma “Palestina unida e independente”, em 
especial depois da primeira (1987-1991) e segunda 
(2000-2005) Intifadas. Nas condições atuais, a cri-
se do judaísmo internacional, organizado ou não, é 
inevitável. Não só por problemas de “consciência 
humanitária”, mas, sobretudo, por questão de sim-
ples segurança: “A ideia de que os judeus em Israel 
poderiam tocar suas vidas cotidianas, ignorando o 
mundo árabe, como muitos fizeram antes de 1967, é 
hoje tragicamente impensável” (disse Tony Judt, ele 
próprio judeu e imigrante a Israel). Numa enquete 
da Foreign Policy de Washington acerca do poder 
do lobby sionista na capital dos EUA, os que respon-
deram questionando o “excesso” desse poder foram 
justamente os colunistas judeus. 

Está provocando polêmicas no mundo inteiro 
um livro − A invenção do povo judeu − que põe em 
questão, apoiado teoricamente em um historiador 
judeu (Eric J. Hobsbawm, A invenção das tradições), 
a própria noção de uma cultura, tradição, religião e 
vínculo universal, de qualquer espécie, único e especí-
fico de um sujeito histórico (homogêneo ou heterogê-
neo) batizado de “povo judeu”. Segundo o autor: “A 
interpretação [corrente] da história judaica [é] uma 
obra do século 19, feita por talentosos reconstrutores 
do passado cuja imaginação fértil inventou, sobre a 
base de pedaços da memória religiosa judaico-cristã, 
um [inexistente] encadeamento genealógico contínuo 
para o povo judeu”. A deturpação historiográfica pro-
posital teria origem na história recente da expansão de 
Israel: “Os relatos sobre as origens plurais dos judeus 
figuram, de forma mais ou menos hesitante, na histo-
riografia sionista até o início dos anos 1960. Depois 
disso, foram progressivamente marginalizados e, por 
fim, desapareceram totalmente da memória pública 
israelense. Afinal, os conquistadores de Jerusalém em 
1967 deveriam ser os descendentes diretos de seu rei-
nado mítico, e não de guerreiros berberes ou cavalei-
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ros cazares. Com isso, os judeus assumiram a figura de 
ethnos específico que, depois de dois mil anos de exílio 
e errância, voltava para a sua capital”, o que “se presta 
efetivamente a uma definição essencialista e etnocen-
trista do judaísmo, alimentando uma segregação que 
mantém a distância entre judeus e não-judeus”. Des-
vendar o mito é importante para combater a base (mí-
tica) de um Estado que só admitiria cidadania plena 
para as pessoas (habitantes) de confissão, ou condição, 
judia, algo de qualquer modo inadmissível do ponto 
de vista da democracia (ou seja, da igualdade perante 
a lei). Defender a (falsa) unidade racial (ou “étnica”) 
do judaísmo foi a conclusão lógica do percurso sionis-
ta. Trotsky já apontava, a respeito das teorias nazistas, 
que “para tirar a nação da história, dá-se-lhe o suporte 
da raça”. Mas são acusados de racismo (antissemita) 
exatamente aqueles que combatem um exclusivismo 
baseado na raça. O autor de A invenção do povo judeu 
(ele próprio judeu), claro, não nega a existência do 
judaísmo, e menos ainda propõe a sua destruição. 

A European Jewish Call for Reason (JCall) 

fez uma petição contra a expansão dos assentamen-
tos israelenses em territórios palestinos, assinada por 
inúmeros intelectuais judeus. A enorme crise coloca 
a possibilidade de um novo patamar na resistência 
palestina, e abre uma deliberação na população isra-
elense sobre o beco sem saída da política da direita, 
que propõe contradições explosivas e a perspectiva de 
guerras e levantamentos em toda a região. A unidade 
dos povos é a única que interessa à paz, à democracia 
e à população trabalhadora da Palestina e do Oriente 
Médio. Mundialmente, a causa palestina se transfor-
mou no equivalente da luta pela independência da 
Grécia (do Império Otomano) para a democracia re-
volucionária da primeira metade do século 19, ou da 
independência da Polônia (do Império Russo) para 
o nascente movimento operário independente da se-
gunda metade desse mesmo século. 

Na Palestina, a chamada “solução dos dois es-
tados”, que levou aos Acordos de Oslo, foi sepultada 
pelas suas contradições e pela resistência palestina, 
e internacional. Tal política criou, do lado palesti-

Ataque de Israel a Faixa de Gaza (Bernat Armange/AP - Divulgação)
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no, um simulacro de governo completamente servil 
a Washington e ao sionismo. A luta por um estado 
palestino democrático e laico em todo o território do 
mandato britânico foi colocada por militantes anti-
-imperialistas palestinos (árabes e judeus), antes e de-
pois da criação do Estado de Israel. Foi também a 
perspectiva da OLP na sua constituição até, em mea-
dos da década de 1970, sua direção começar a falar na 
criação de um estado em qualquer parte do território 
palestino que se “liberasse”. Era a aceitação do pla-
no de partição de 1947, proposto pelo imperialismo, 
apoiado pelo stalinismo e aceito pelo sionismo. Desse 
modo, a direção da OLP preparava o terreno para a 
renúncia histórica da luta palestina. Esta se concreti-
zou nos Acordos de Oslo, que estabeleceram a criação 
de um estado palestino marionete, em menos de 30% 
do território histórico da Palestina, e a preservação 
do Estado de Israel como polícia regional. Enquanto 
a OLP se transformou em um morto-vivo, o Hamas 
propõe uma “república islâmica”, perpetuando o con-
flito confessional e étnico, tornado anacrônico pela 
regionalização e internacionalização da luta palestina. 
A esquerda palestina, e até a israelense pacifista, cari-
catura dos movimentos que, na década de 1970, se 
postulavam como alternativa de poder, hoje parece li-
mitada a defender “que o discurso religioso seja subs-

tituído pelo discurso político” − como se o “discurso” 
do Hamas ou do Hezbollah não fosse político!

O que está colocado é um poderoso movimen-
to convergente com a luta dos trabalhadores do Egi-
to, com a resistência libanesa, com todas as lutas do 
Oriente Médio e com a solidariedade mundial dos 
trabalhadores contra as conspirações do imperialismo, 
do sionismo e dos restos do degradado nacionalismo 
burguês (em suas duas vertentes: secular e religiosa). 
Só assim teremos uma Palestina livre e unida, para 
todos os seus povos, estancando de vez essa chaga da 
humanidade toda. De questão semi-marginal, a ser 
resolvida por um acordo diplomático dentro do sta-
tu quo e da ordem mundial, a luta palestina entrou 
numa nova etapa, transformada em grande causa 
mundial do movimento democrático e dos trabalha-
dores. O programa do socialismo revolucionário para 
esse movimento é o de uma república única, laica e 
democrática para a Palestina, no quadro da unidade 
socialista do Oriente Médio.   Pv
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Este artigo, originalmente escrito no final de 
2011, apresenta-se aqui atualizado com algu-
mas observações iniciais, tendo em vista os re-

centes acontecimentos ocorridos no Afeganistão.
Sabe-se que depois de um sangrento 2010, no 

qual 2.790 civis afegãos morreram no país em decor-
rência dos combates entre Otan e forças insurgentes 
(recorde nos nove anos de guerra), o ano seguinte − 
2011 − registrou uma matança ainda mais expressi-
va de 3.021 civis, segundo dados da ONU. Esse foi 
o quinto aumento consecutivo do número de civis 
mortos no país. Ao fim de dez anos, a ocupação mili-
tar imperialista impôs a mais selvagem violência con-
tra as massas famintas do país. O governo fantoche de 
Karzai, equilibrando-se com visível dificuldade numa 
colcha de retalhos tribal, ainda hoje mal consegue dis-

Ocupação militar no Afeganistão: 
barbárie imperialista

SHARLY NUNES DE ALBUQUERQUE

farçar sua impotência e sua notória dependência da 
tutela norte-americana. Esse é o quadro atual da situ-
ação política que vive momentos extremos de instabi-
lidade, em que o ódio dos povos e tribos à ocupação, 
por sua vez, se exacerba a cada nova investida e ação 
prepotente do imperialismo.

O episódio, televisionado mundialmente no 
início de janeiro deste ano, de soldados americanos 
urinando sobre os corpos de combatentes afegãos 
foi o primeiro de uma série que motivou uma onda 
de protestos pelo país. A ele seguiu-se, em fevereiro  
de 2012, a escandalosa queima do Alcorão por sol-
dados da Otan − episódio que desencadeou, quase 
que instantaneamente, furiosos ataques de milhares 
de afegãos à base militar norte-americana de Ba-
gram, próxima à capital. Após vários dias de protes-

Manifestação de afegãos contra a intervenção norte-americana, em frente à mesquita da capital, Cabul .
(Mustafa Quraishi/AP - Divulgação)
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tos e distúrbios, que atingiram Cabul, a repressão das 
forças americanas deixou ao menos 40 civis mortos. 
Barbaridades como essas, que obrigaram o governo 
afegão a fingir indignação e “exigir” retratação, e a 
receber do alto comando da Otan e do secretário de 
defesa de Obama, Leon Panetta, senão acenos de le-
ves lamentos, aprofundam o já amplo sentimento de 
hostilidade dos camponeses e classes médias urbanas 
em relação aos invasores. Não é preciso lembrar que 
muitos outros acontecimentos (como a chacina de 17 
afegãos, a maioria mulheres e crianças, pelas mãos de 
um soldado norte-americano em abril deste ano) con-
tribuíram para fermentar ainda mais a instabilidade 
no país, decorridos uma década inteira de saques e 
violações.

Sabe-se mais claramente agora que a desocupa-
ção militar prometida até 2014 seguirá a formula da 
CIA, já esboçada publicamente por seu diretor, David 
Petraeus, no Congresso norte-americano, de criar um 
estado dentro do estado no Afeganistão. O Washing-
ton Post noticiou, sem surpresa para ninguém, que o 
mesmo foi feito no Iraque, onde o aparato montado 
pela CIA (de escritórios às pistas de pouso de aero-
naves especiais) controlará as forças militares nesses 
países.

O fato novo, porém, é que a feroz repressão do 
imperialismo, combinada com a cooptação e as ne-
gociações para a integração de grupos dissidentes de 
muhajedins no governo Karzai, parecem criar divisões 
dentro dos talibans e outras forças da insurgência. 

O segundo movimento insurgente do país, o 
Hezb-e-islami, já aceitou negociar a paz com o Alto 
Comando de Paz (ACP) formado por iniciativa de 
Karzai. Antigos membros do Hezb-e-islami já com-
põem o governo em Cabul. A recente notícia da aber-
tura de um escritório do Taliban no Qatar trás, sem 
dúvida, o desenvolvimento de uma nova estratégia 
dentro dessa insurgência (a maior do país) que, ainda 
que mantendo ações armadas (como o recente ataque 
às bases da Otan e embaixadas no centro da capital), 
pretende entabular negociações mais abertas com o 
imperialismo. Não parecem sem propósito algumas 
medidas das autoridades do Qatar (a julgar pelo que 
informa a imprensa internacional) de financiar os 

custos desse escritório, o apoio financeiro às famílias 
dos representantes e a atual decisão da ONU de dife-
renciar a forma como trata o Taliban em comparação 
com a Al Qaeda. Se, independentemente dos objeti-
vos imediatos do Mulá Omar (negociações no Qatar 
em troca da libertação de prisioneiros em Guantána-
mo, por exemplo), o Taliban entrar em algum acor-
do com o governo Karzai, como, por exemplo, sob o 
comprometimento de atacar apenas as forças estran-
geiras, rejeitar assassinatos de líderes civis, fatalmente 
será seguido por outras forças insurgentes menores 
como o Waziristão do Norte, o grupo Haqqani, etc.

Esses novos fatos, ainda que em desenvolvi-
mento, não alteram substancialmente a conclusão 
final deste artigo e à qual tem de chegar fatalmente 
qualquer marxista: sem o partido revolucionário do 
proletariado a nação oprimida não tem como romper 
o cerco imperialista e expropriar a burguesia, abrindo 
uma nova era para os povos explorados.

Dez anos da ocupação militar no Afeganistão: 
a face exposta da barbárie imperialista

Há 10 anos, em 7 de outubro de 2001, na se-
quência dos ataques que marcaram o 11 de setembro, 
tropas americanas e inglesas iniciavam a ocupação do 
Afeganistão, um pobre e desértico país encravado na 
cordilheira de Hindu Kush. A opinião pública bur-
guesa norte-americana e até o Vaticano, explorando 
o sentimento gerado pelos ataques contra as torres 
do World Trade Center e seus mortos, saudaram a 
intervenção militar contra o bárbaro e medieval go-
verno taliban. O carniceiro republicano G. W. Bush 
necessitava levar os Estados Unidos a uma guerra de 
recolonização do Afeganistão e apossar-se de um país 
estratégico na região da Ásia central rica em petróleo 
e gás natural. O pretexto da captura dos líderes da Al 
Qaeda, protegidos pelo governo afegão, obscureceu 
as reais intenções do ataque militar. Em pouco menos 
de dois meses de conflito, após pesados bombardeios 
aéreos e massacres de civis, a máquina de guerra ame-
ricana, destruía as defesas talibans e ocupava as prin-
cipais cidades. Com a ajuda de mujahedins e grupos 
islâmicos moderados, derrubou o governo fundamen-
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talista do mullah Mohammad Omar e, em seu lugar, 
montou o governo fantoche de Hamid Karzai. Em 
10 anos, a terrível guerra contra o Afeganistão produ-
ziu nada menos que 4 milhões de refugiados, 400 mil 
mortos e a recondução do país, arruinado economica-
mente, à condição de colônia do imperialismo.

O marxismo revolucionário há muito nos en-
sina que vivemos a fase monopolista do capitalismo, 
fase de decomposição, guerras, revoluções e fascismo 
(contrarrevoluções) que sinaliza a agonia mortal da 
burguesia e seu sistema. A invasão anglo-americana 
do Afeganistão, gestada pelas tendências mais profun-
das da crise, só pode ser devidamente compreendida à 
luz dessa caracterização marxista-leninista-trotskysta.

O esgotamento histórico do capitalismo 
e a ofensiva recolonizadora do 

imperialismo sobre os países atrasados

A profunda crise do regime burguês e o esgo-
tamento do mercado mundial têm levado ao acirra-
mento do conflito entre os países imperialistas e en-

tre estes e as nações atrasadas. A ofensiva militar dos 
Estados Unidos sobre as nações menos desenvolvidas 
tem sido uma das saídas encontradas pela mais pode-
rosa das burguesias nacionais para manter seu nível de 
atividade econômica.

O imperialismo americano alcançou o ápice 
de sua hegemonia mundial após a Segunda Guerra, 
quando submeteu não apenas os países derrotados 
(Itália, Japão, Alemanha), transformando-os em pro-
tetorados ianques, como até mesmo seus próprios alia-
dos imperialistas (França e Inglaterra), que tiveram de 
assumir a condição de potências subalternas. A nova 
divisão do globo em áreas de influência permitiu ao 
imperialismo americano acumular uma riqueza infin-
dável e assegurou-lhes uma supremacia mundial in-
tocável. As antigas potências europeias, em declínio, 
nada lhes podiam objetar. Os EUA ditaram o panora-
ma mundial do mercado financeiro, impuseram a he-
gemonia do dólar, os acordos de Breton Woods (mais 
tarde o fim do padrão ouro) e estruturaram uma força 
militar que sobrepassava até mesmo o orçamento de 
guerra das demais potências capitalistas reunidas.

Tropas norte-americanas no Afeganistão. (Divulgação)
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O acelerado crescimento da economia mundial 
(sob a liderança dos EUA) nas primeiras décadas após 
a guerra parecia indicar o fracasso da tese leninista de 
que a fase imperialista seria marcada por bancarrotas, 
intervenções armadas e declínio econômico. Toda-
via, apesar desse aparente crescimento, o regime do 
capital não havia solucionado seu impasse estrutural 
que, como há muito predisse Marx, consistia na não 
correspondência entre as forças produtivas sociais e 
suas relações de produção (grande propriedade priva-
da monopolista e o mercado). A produção da riqueza 
social continuou, portanto, sufocada por essas rela-
ções de produção, a despeito de toda a potencialidade 
produtiva que a moderna técnica alcançou. A maciça 
destruição de forças produtivas na guerra, que este-
ve na base de todo o enorme fôlego que a economia 
mundial tomou depois de 1945, era apenas uma das 
formas − igualmente preditas por Marx − de sobre-
vida do capitalismo acossado por terríveis impasses. 
Outras formas de contornar as crises e proporcionar 
fôlego temporário, como a descoberta de novos mer-
cados e a exploração mais intensa dos antigos, tam-
bém foram empreendidas pela burguesia desde o fim 
do boom do pós-guerra, nos anos 1970. A restauração 
capitalista no bloco soviético e o entreguismo neoli-
beral nos países atrasados cumpriram esse objetivo, 
mas, como já se esperava, mostraram-se impotentes 

para conter a crise. Assim, depois de 40 anos de relati-
va prosperidade capitalista, em que as taxas de desem-
prego foram baixas e o crescimento econômico eleva-
do, a economia mundial mergulhou em recessões e a 
crise voltou a manifestar-se.

A divisão do mundo no pós-guerra, que deu a 
hegemonia aos Estados Unidos, tem dado claros si-
nais de esgotamento. Para manter o padrão de cres-
cimento e lucratividade de sua enorme economia, 
necessitam ampliar seus mercados e sua área de influ-
ência, sensivelmente reduzidos na concorrência com 
outras potências. O avanço do Japão e da Alemanha, 
desde os anos 1970, retirou-lhes uma importante fatia 
do mercado mundial. O mesmo ocorreu com a cria-
ção da União Europeia, a entrada em vigor do euro 
e o avassalador crescimento chinês. A estagnação e o 
declínio de sua hegemonia pressionam os EUA a re-
agir. Precisam avançar suas posições, fazer retroceder 
as posições da Europa e dos países ditos “emergentes”, 
deter as exportações chinesas, recuperar o terreno per-
dido no comércio mundial, desvalorizar o dólar. Ve-
em-se, dessa forma, compelidos a uma ofensiva bélica 
e econômica em todos os rincões do globo, com vistas 
a redobrar o controle das fontes de matérias-primas e 
assegurar mercados para suas corporações. Nos casos 
mais extremos, precisam promover, sob qualquer pre-
texto, a ocupação militar dos países atrasados (para 
desintegrar a pouca influência de outras potências ou 
estabelecer limites rigorosos para ela) e transformá-
-los em colônias. Não há outra saída para manter seu 
crescimento econômico e sua liderança no campo do 
imperialismo.

A ofensiva imperialista no mundo árabe: 
petróleo e corporações monopolistas

Quando a burguesia americana desbancou a 
burguesia inglesa do controle mundial imperialista e 
submeteu as demais potências à sua hegemonia, esta-
beleceu as condições para atuarem como sócias meno-
res dos Estados Unidos na partilha do globo. É nessa 
condição que exercem o controle metropolitano sobre 
a estratégica região do Oriente Médio. Depois da Se-
gunda Guerra Mundial, os EUA assumiram o papel 

Rebelde Talibã dispara bazuca no Afeganistão 
(João Silva - Divulgação)
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de gendarme imperialista da região, substituindo a In-
glaterra. Sob o domínio estadunidense, estabeleceu-se 
um novo equilíbrio de poder entre as potências, na re-
gião, com o claro predomínio do império americano. 
Ocorre, porém, que as tendências da crise obrigam os 
EUA a avançarem sobre a já limitada área de influên-
cia das potências rivais. A invasão do Iraque em 2003 
significou um claro recuo do imperialismo francês e 
alemão que, impotentes, apenas protestaram contra a 
perda de seus contratos firmados no governo Saddam 
Hussein. Uma vez estabelecida a dominação ianque 
sobre a quarta maior reserva de petróleo do mundo, 
os EUA passaram a controlar as receitas das expor-
tações para favorecer seus monopólios industriais. A 
reconstrução do país foi entregue prioritariamente a 
suas corporações monopolistas como a Halliburton 
(do ex-vice-presidente Dick Cheney), uma das maio-
res empresas de serviços para campos petrolíferos do 
mundo,  Blackwater, Chevron e Exxon Móbil, que 
obteve lucros astronômicos com um bilionário con-
trato com o novo governo iraquiano para expandir o 
campo de West Qurna 1, no sul do país.

Para além do Oriente Médio, porém, a inter-
venção imperialista passou a voltar-se também so-
bre as repúblicas do centro asiático. Desde o fim da 
URSS, as repúblicas muçulmanas próximas ao mar 
Cáspio como o Cazaquistão, o Turcomenistão, o 

Uzbequistão e o Azerbaijão começaram a receber in-
vestimentos de grandes bancos e corporações estran-
geiras. O interesse imperialista nessa região se explica 
pelas elevadas reservas de petróleo e gás natural que, 
segundo alguns estudos, tenderia a deslocar o Oriente 
Médio como principal fornecedor mundial de hidro-
carbonetos. As portentosas reservas de gás natural das 
antigas repúblicas soviéticas já motivaram inúmeros 
projetos de gasodutos até o Índico. Ainda durante a 
perestroika, empresas como a norte-americana Unocal 
manifestaram interesse em construir um supergasodu-
to com 1.500 quilômetros de extensão ligando o mar 
Cáspio à Índia ou ao Paquistão, de onde o gás seria 
escoado para os grandes centros consumidores. Para 
que o capital financeiro pudesse penetrar livremente 
e apoderar-se de um negócio bilionário, seria necessá-
ria a submissão das feudal-burguesias árabes e persas. 
A guerra travada contra o Afeganistão, em 2001, e 
a ocupação militar que a seguiu se inscrevem dentro 

desse quadro. Qualquer que seja o projeto do impe-
rialismo para a região, ele, sem dúvida, passa pelo dis-
ciplinamento das tribos e governo afegãos, uma vez 
que o país ocupa uma posição estratégica tanto para o 
acesso àquelas ex-repúblicas soviéticas quanto para o 
leste/sul asiáticos. Basta lembrar que, na Ásia central, 
qualquer saída para o Índico (impossível pelo territó-
rio iraniano onde o governo nacionalista dos aiatolás 
resiste ao cerco imperialista) só encontra viabilidade 
através dos territórios afegão e paquistanês. Se consi-
derarmos que do Turcomenistão do corrupto Islam 
Karimov ao Paquistão do golpista Pervez Musharraf, 
os governos da feudal-burguesia já se haviam curvado 
todos à vontade das potências, não restava dúvida de 
que a grande dificuldade residia no disciplinamento 

Qualquer que seja o projeto 
do imperialismo para a região, 
ele, sem dúvida, passa pelo 
disciplinamento das tribos e 
governo afegãos...

As mortes de civis por causa da guerra fazem parte do dia 
a dia no Afeganistão (Divulgação)
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do instável Afeganistão. Saído de uma guerra civil em 
1992, quando foi destruído o estado operário e funda-
da a República Islâmica, o governo de Burhanuddin 
Rabbani, mostrou-se incapaz de solucionar as inter-
mináveis disputas intertribais e religiosas. Sua queda 
e a tomada do poder pelos talibans, em 1996, bem 
como o início dos ataques da Al Qaeda contra alvos 
americanos na Ásia e África dificultaram sobremanei-
ra os planos imperiais. Os Estados Unidos já haviam 
bombardeado o Afeganistão antes da ocupação mili-
tar de 2001, numa ação que, formalmente, era uma 
resposta ao atentado no USS Cole, mas que na ver-
dade media a capacidade de resistência do Taliban. 

Sem conseguir dobrar o governo sunita de Moham-
mad Omar, o imperialismo rejeitou todos os laços di-
plomáticos e manteve o país isolado como forma de 
apressar a capitulação dos maltrapilhos mujahedins 
recém-estabelecidos em Cabul. O espetacular ataque 
às torres gêmeas, porém, fez com que o imperialismo 
abandonasse os planos de disciplinamento e passasse 
a uma ofensiva militar aberta com vistas à ocupação e 
recolonização do país.

Afeganistão: atraso pré-capitalista, 
conflitos étnicos e opressão nacional

Com pouco mais de 650 mil quilômetros qua-
drados e uma população de 33 milhões de habitantes, 
o Afeganistão é um país mergulhado no atraso pré-
-capitalista. Controlado por uma burguesia de traços 
arcaicos, emergida do mundo tribal e com forte he-
rança teocrática (a chamada feudal-burguesia), o Afe-
ganistão conserva inúmeras tarefas pendentes do ca-

pitalismo atrasado. A mais notável delas, sem dúvida, 
é o problema da unidade nacional. Com pelo menos 
70 línguas e dialetos diferentes e pontilhado de tribos 
que possuem uma força local superior à da autoridade 
governamental, não era de se estranhar que o poder 
central só pudesse ser exercido com o consentimento 
das Loyas Jirgas, os grandes conselhos tribais que reú-
nem os mais importantes chefes de clãs. O baixo de-
senvolvimento burguês não permitiu unificar o país 
sob uma única língua nem destacar um grupo étnico 
principal que se impusesse como tronco populacional 
hegemônico. Os pashtun, que formam a maioria ét-
nica do país, representam cerca de 39% da população, 
secundados por tadjiques (28%), Hazara (9%), uz-
beques (9%), aimaque (4%), turcomenos (3%), ba-
loches (2%) e inúmeros outros grupos menores, que 
representam 5% dos habitantes.

O insuficiente desenvolvimento capitalista, que 
penetrou de fora para dentro, interligou à economia 
mundial, atividades econômicas praticamente des-
prezíveis para o mercado, como a exploração mineral 
de lápis-lazúli, o plantio de frutas, nozes e algodão, 
além de peles e tapetes. São estas as raízes de sua his-
tórica marginalidade em relação ao comércio interna-
cional. As exceções são, de um lado, a exploração do 
gás natural e, de outro, o plantio da papoula (usada 
na fabricação da heroína e do ópio, e da qual o Afe-
ganistão já é hoje o maior fornecedor mundial). A 
enorme contribuição da papoula para o PIB nacional 
(40%) mostra bem a dimensão do atraso das outras 
atividades econômicas no país. A imensa maioria dos 
afegãos, por isso, sobrevive imersa em atividades pré-
-capitalistas e de autossubsistência. Mais de 70% da 
população encontra-se no campo e exerce atividades 
agropecuárias contra apenas 28% dela que se concen-
tra nas cidades e está envolvida em alguma atividade 
industrial e de serviço.

Sem desenvolvimento capitalista, sem tradição 
linguística comum e sem uma pesada força burocrá-
tico-estatal, os meios de assegurar a unidade nacional 
recaíram, naturalmente, sobre a religião islâmica, que 
assumiu a função de soldadora dos laços sociais e na-
cionais e foi, desde tempos antediluvianos, o eixo da 
formação histórica afegã. O desenvolvimento do Afe-

Com pouco mais de 650 mil 
quilômetros quadrados e uma 
população de 33 milhões de 
habitantes, o Afeganistão é um 
país mergulhado no atraso 
pré-capitalista.
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ganistão como nação remonta, assim, a um passado 
longínquo. Há muitos milhares de anos a região onde 
hoje se situa o país fora o ponto de confluência de inú-
meras tribos nômades, além de palco de conquistas e 
invasões. Suas inúmeras línguas e etnias são uma forte 
herança desse passado. Conquistado e submetido ao 
reino de Dario I, integrou mais tarde o império de 
Alexandre, o Grande, que fundou como alexandrias 
as principais cidades do país: Kardahar, Cabul e Jala-
labad. Em meados do século 18, o monarca Ahmad 
Shah Durrani unificou as diversas tribos e fundou o 
moderno Afeganistão. Sua dinastia, com uma bre-
ve interrupção, dirigiria o país até a proclamação da 
república em 1973. Entre 1830 e 1919, o Afeganis-
tão foi invadido pelo Reino Unido e passou por três 
guerras de independência contra os invasores ingleses 
(guerras anglo-afegãs), a última das quais em 1919, 
quando o monarca Amanullah Khan, aproveitando-
-se da desorganização do império colonial britânico, 
proclamou a independência e procurou introduzir 
algumas reformas modernizadoras no país. Aboliu a 
servidão, estabeleceu relações diplomáticas com Eu-

ropa e Turquia, tornou obrigatório o ensino primá-
rio, aprovou uma constituição, proibiu o uso do véu 
muçulmano pelas mulheres e incentivou a educação 
do sexo feminino. A ausência de desenvolvimento ca-
pitalista, entretanto, impossibilitou a vigência das re-
formas liberal-burguesas e estas provocaram revoltas 
de líderes tribais e religiosos. Obrigado a renunciar, 
seus sucessores retroagiram parte das reformas e bus-
caram, sem sucesso, apoio forâneo para a industria-
lização. Em 1973, o último rei, Mohammad Zahir 
Shah, foi deposto por seu primo e antigo primeiro–
ministro Daoud Khan, que procurou aproximar-se 
da URSS e distanciar-se do fundamentalismo paquis-
tanês. Em seu governo, que manteve alguns pontos 
da reforma democrática de Zahir Shah, cresceram os 
partidos de direita e esquerda, os grupos islâmicos 
e fundamentalistas. Nenhum deles, porém, ganhou 
mais força nas cidades, entre os trabalhadores urba-
nos, os estudantes e os intelectuais, do que o Partido 
Comunista Afegão (Partido Popular Democrático do 
Afeganistão − PPDA). O governo Kahn, que se des-
moralizou rapidamente, envolvido em escândalos de 

Soldados norte-americanos operando com arma na Guerra do Afeganistão (Divulgação)
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corrupção, viu-se diante de uma séria crise política. 
Com o aumento dos protestos de rua, esse governo as-
sumiu uma feição mais repressora e, em princípios de 
1978, prendeu e assassinou um dos líderes do PPDA. 
O anúncio da prisão de outros dirigentes comunistas 
desencadeou uma revolta militar dirigida pelo PPDA 
que derrubou Khan e levou os comunistas ao poder, 
na chamada Revolução de Saur.

O PPDA assumiu o poder com um putch apoia-
do nos militares e na pequena-burguesia das cidades. 
Não contou, porém, com a firme posição do proleta-
riado, nem com a simpatia dos camponeses imersos 
na pobreza e no conservadorismo. Divididos em duas 
facções − Khalq (massas) e Parcham (insígnia) −, os 
líderes do partido, entre os quais Hafizullah Amim, 
Mohammad Tariki e Babrak Karmal, logo formaram 
camarilhas e frações burocráticas. As transformações 
efetuadas pela nova República Democrática do Afe-
ganistão, sob a presidência de Mohammad Tariki, 
tais como a reforma agrária, a secularização do esta-
do, a proibição de casamentos forçados, o direito de 
voto e de participação na vida política às mulheres e 
a aproximação com a URSS com vistas a investimen-
tos industriais e construção de infra-estruturas foram 
impostas burocraticamente e não conquistaram o 
apoio das camadas mais atrasadas do país, sob con-
trole tribal. A ditadura stalinista avessa à democracia 

operária e à organização independente dos trabalha-
dores, o brutal atraso pré-capitalista que se expres-
sava numa elevada população rural, profundamente 
conservadora e arraigada em tradições medievais, o 
cerco imperialista, a deterioração da já precária situa-
ção econômica, e a crise política no seio do PPDA 
levaram o estado operário afegão a desmoronar rapi-
damente. Em 1979, as duas alas do partido recorrem 
às armas na disputa fratricida pelo poder. A fração 
de Hufizullah Amim, nacionalista, sagra-se vitoriosa 
com a morte de Tariki, o que provocou a invasão so-
viética autorizada por Brejnev. A equipe alfa da KGB 
sequestrou e assassinou Amim, devolvendo o poder à 
ala pró-Moscou, encabeçada por Babrak Karmal.

A guerra civil entre o governo do PPDA e os 
mujahedins islâmicos, financiados e equipados pela 
CIA e o Paquistão, terminaria somente em 1992, 
com a queda do último governo de Mohammad Na-
jibullah. O fim da URSS em 1991 e a suspensão da 
ajuda econômica foram cruciais para a derrocada da 
República Democrática afegã. A entrada na capital 
das diversas facções dos mujahedins não trouxe es-
tabilidade. Os acordos de Peshawar criaram a Repú-
blica Islâmica do Afeganistão, enquanto uma Loya 
Jirga estabeleceu um governo moderado de traços li-
berais, apoiado pelos Estados Unidos, sob a chefia de 
Burhanuddin Rabbani do Jamiat-e-Islami (sociedade 
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islâmica). Todavia, o poder de fato ficou nas mãos 
de líderes tribais corruptos, autoridades religiosas e 
chefes militares regionais. Em 1994, o Taliban sur-
giria e se expandiria numa conjuntura marcada por 
intensa guerra civil entre partidos islâmicos, corrup-
ção nas províncias, incapacidade do governo Rabbani 
em assegurar a estabilidade do regime, elevada crimi-
nalidade, bancarrota econômica do país e profunda 
crise política com tentativas de assalto ao poder por 
parte de grupos como Hezb-i-Islami e o pró-iraniano 
Hezb-i-Wahdat. Inicialmente recrutados pelo gover-
no paquistanês nas madrassas (escolas islâmicas do 
campo), os talibans ou “estudantes” na língua árabe, 
propunham o estabelecimento de um governo forte 
que assegurasse a estabilidade política, a unidade na-
cional, a proibição do plantio da papoula, o fim da 
guerra civil e a criação de um estado islâmico puro 
com a imposição da sharia (lei islâmica). Os talibans 
ganharam força no sul do país, especiamente nas tri-
bos pashtuns. Bem armados e financiados pelo Pa-
quistão e Arábia Saudita, temerosos de uma avanço 
xiita, foram controlando paulatinamente todo o terri-
tório afegão a partir de Kandahar. Os diversos grupos 
moderados e pró-ocidente, liderados por Massoud e 
Dostum, sentindo a derrota aproximar-se, uniram-se 
na Aliança do Norte, após o abandono de Cabul, e 
refugiaram-se no extremo norte do país. Até as véspe-
ras do ataque imperialista, os talibans alcançariam o 
controle de 90% do território afegão.

Ocupação militar e queda dos talibans: a 
resistência anti-imperialista e a ausência 
do partido marxista-leninista-trotskista

A chegada dos talibans ao poder deu origem a 
um governo feudal-burguês, por sua natureza, defen-
sor da débil propriedade privada burguesa, concen-
trada nas cidades, e das formas econômicas pré-capi-
talistas estabelecidas no campo, base de seu próprio 
poder e do poder dos clãs. Mas, diferentemente dos 
governos feudal-burgueses anteriores, semiliberais e 
pró-imperialistas, o Talibãan levantou a bandeira de 
um nacionalismo assentado no atraso tribal mediter-
râneo e no fundamentalismo religioso. Seus traços, 

que apenas aparentemente lembravam o ideário do 
Hezbollah, se distinguiam radicalmente do progressi-
vo nacionalismo árabe do tipo nasserista. O naciona-
lismo árabe dos anos 1960 e 1970, que teve grandes 
expoentes no partido baath, de Michel Aflaq, ou nos 
governos Nasser, Kadafi e Hussein, era entusiasta da 
secularização do estado (não interferência da religião 
em suas instituições), das políticas de bem-estar so-
cial, da modernização e intervenção estatal na econo-

mia (especialmente no setor petrolífero). O Taliban, 
como corrente do fundamentalismo árabe, ao con-
trário, desprezava a ação e organização sindical das 
massas, combatia mortalmente o laicismo, substituía 
o partido e a democracia formal pelo culto e a obedi-
ência cega aos chefes teocráticos e, claro, condenava 
com veemência o marxismo.

A proclamação do Emirado Islâmico do Afega-
nistão e a imposição da sharia, a severa lei islâmica, 
mostrou que o Taliban podia levar o fundamentalis-
mo a seu grau máximo de reacionarismo, algo nunca 
tentado nem pelos xiitas libaneses nem pela teocracia 
iraniana. Suprimiu os direitos fundamentais do sexo 
feminino, retrocedeu barbaramente a cultura, as artes 
e a educação (destruindo bibliotecas, proibindo a TV, 
o cinema e a internet). Em contrapartida, assegurou 
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um período de relativa estabilidade política com 
o fim da guerra civil na maior parte do território, 
apesar do forte isolamento internacional. Por outro 
lado, não foi capaz de reerguer a economia do país 
devastada pela guerra e acometida por secas prolon-
gadas, que castigavam milhões de camponeses. O 
governo do emir Mohammad Omar, líder máxi-
mo do talìban, acolheu a Al Qaeda de Bin Laden 
e Al Zawahiri, e permitiu a instalação de bases de 
treinamento da organização no país. A Al Qaeda se 
encarregou da seleta função de caçar e abater os líde-
res militares da Aliança do Norte, que controlavam 
ainda 10% do território afegão e eram apoiados pela 
Rússia, pela Índia e pelo Irã.

Com o início da ocupação militar em 2001, o 
taliban foi apeado do poder em menos de dois meses, 
o que demonstrou não possuir amplo apoio de mas-
sas. A passiva classe trabalhadora de Cabul, acostuma-
da a ver as grandes transformações e acontecimentos 
convergirem sempre sobre a capital, vindos das mon-
tanhas e do interior desértico, não saiu em defesa do 
taliban. Em certa medida, também os camponeses 
tiveram igual comportamento. Os pesados bombar-
deios aéreos, a ocupação militar das cidades e a caça 
à Al Qaeda nas montanhas de Tora Bora, com o uso, 
inclusive, das mortíferas bombas de fragmentação, 
expulsaram o taliban para longe.

Os Estados Unidos impuseram um governo tí-
tere e pró-imperialista, prontamente aceito pela Alian-
ça do Norte. O governo fantoche de Hamid Karzai, 
que já dura no poder 10 anos (cobrindo todo o pe-
ríodo da ocupação anglo-americana), é inteiramente 
artificial e sustentado pelas tropas imperialistas, sem 
as quais entraria em colapso instantaneamente. O fato 

de Karzai, de origem tribal (ex-chefe pashtun) e an-
tigo membro do clã do rei Zahir Shah, ter ascendido 
ao governo expressava a incapacidade da burguesia de 
criar seus próprios partidos e assumir plenamente o 
poder. A tese marxista sobre a inviabilidade da demo-
cracia burguesa nos países atrasados também encontra 
plena justificativa na história do Afeganistão. A frágil 
máquina estatal burguesa, imposta e sustentada de 
fora pelas forças da Otan, bem como seus mecanis-
mos (justiça, parlamento), não encontram base real 
nem na economia nem nas relações sociais afegãs. 
Sem a presença ativa da burguesia, o poder político 
vinha sendo preenchido, comumente, pela medieval 
pequena-burguesia tribal que, vivendo do comércio, 
do pastoreio e de algumas atividades artesanais, se im-
punha pelo seu enorme peso social. Base de numero-
sos movimentos e agrupamentos políticos islâmicos, é 
essa pequena-burguesia não citadina que tem tomado 
a dianteira na luta contra a ocupação militar, forne-
cendo a maior parte do contingente taliban.

As eleições presidenciais de 2004 e 2009, mon-
tadas pelo imperialismo para mostrar que sua ação 
militar tinha um caráter progressista, com a introdu-
ção da democracia no bárbaro país asiático, expuse-
ram não apenas a crise política (acusações de fraude 
por organismos internacionais, renúncia em massa de 
candidatos) como o distanciamento da população (os 
eleitores diminuíram de 70% para 40% da penúltima 
para a última eleição). Hamid Karzai, o ex-consultor 
da Unocal, que no governo vem se afundado em es-
cândalos de corrupção e perdendo apoio popular, tem 
sido o grande facilitador de desvios de recursos via 
USAID (agência norte-americana para o desenvolvi-
mento internacional) que enriquecem, fraudulenta-
mente, não apenas grandes companhias americanas 
envolvidas na reconstrução do país (Louis Berger 
Group, DynCorp, Halliburton, Blackwater, Chemo-
nics, etc.) como também mafiosos grupos locais.

De volta às fronteiras com o Paquistão, o Tali-
ban ressurgiria apoiado na crescente impopularidade 
do corrupto governo e da rejeição cada vez maior à 
presença das tropas imperialistas envolvidas em um 
número surpreendente de massacres de civis. Do sul 
do país, onde iniciaram uma jihad contra as forças da 
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Otan, conseguiram impor pesadas perdas por meio de 
emboscadas e ações de guerrilha. A chamada insurgên-
cia taliban tem conseguido manter-se a despeito das 
inúmeras operações militares imperialistas para erra-
dicá-la das províncias sulistas. O fracasso da Otan em 
esmagar a insurreição mujahedin se explica pela rejei-
ção cada vez maior à ocupação imperialista. As massas 
empobrecidas do campo não vislumbram melhorias 
em suas condições de vida; antes percebem que a ocu-
pação militar tem a pretensão de saquear os recursos 
naturais do país. O proletariado das cidades não se ilu-
de menos com o futuro da nação. Após o Massacre de 
Shinwar, em 2007, na província de Helmand, contro-
lada pelo Taliban, as forças da insurgência, atuantes 
desde 2003, impuseram várias baixas às tropas ameri-
canas, como a morte de 120 soldados em apenas três 
meses (de junho a agosto de 2008). Em 2009, o ano 
mais violento desde o início da ocupação, o taliban 
passou a fazer ataques sistemáticos em todo o territó-
rio afegão, o que obrigou o imperialismo a mudar seus 
planos iniciais de extermínio do movimento para ten-
tativa de incorporá-lo ao sistema politico afegão. Ape-
sar dos encontros entre o Ttaliban e a Otan, o conflito 
se agudizou. O governo Barack Obama teve de anun-
ciar, ainda nesse ano, o envio de mais 30 mil soldados 
americanos, além da exigência de complementação de 
mais 10 mil homens aos demais países membros da 
coalizão. Em fevereiro de 2010, as forças imperialis-
tas iniciaram a Operação Moshtarak, a maior ofensiva 
militar desde a invasão do país, em 2001, com vistas 
a destruir as fortalezas talibans em Marja, na região 
sul do país, dominada pela insurgência. Para tomar a 
cidade foram obrigados a um novo massacre de civis 
que só aumentou o ódio do povo afegão aos invasores. 
Em maio de 2011, em resposta, o Taliban protagoni-
zou sua mais ousada ação militar: a tentativa de tomar 
Kandahar, sul do Afeganistão. Os prédios do governo 
foram pesadamente atacados numa batalha que durou 
dois dias e mostrou, na prática, a impotência da Otan 
em defender os grandes centros urbanos.

O comando militar da Otan reconhece que a in-
surgência atua em mais de 85% do território afegão, o 
que significa que alcançaram indiscutivelmente o apoio 
das massas, sem o qual seria impossível enfrentar, por 

um dia sequer, a máquina de guerra americana. A luta 
travada pelo Taliban, das íngremes e inacessíveis mon-
tanhas às diminutas vilas e aldeias, assume a forma de 
guerrilha e se nutre da revolta latente dos explorados 
do país contra a dominação estrangeira. Independente-
mente do anúncio e das intenções da Casa Branca, de 
retirada gradual das tropas estadunidenses do país até 
o ano de 2014 (se para livrar uma das mãos a fim de 
promover a ocupação do vizinho, Irã, mais promissor 
na exploração de hidrocarbonetos ou se corresponde 
ao reconhecimento do alto custo político e financeiro 
da ocupação em meio à falência dos estados e seu orça-
mento), a tarefa de expulsar o imperialismo permanece 
como a mais importante para os oprimidos.

Todavia, a expulsão do imperialismo não se 
converterá jamais em independência da nação atrasa-
da se não se transformar em revolução proletária. A 
diminuta classe operária afegã precisa começar hoje 
seu movimento pela autodeterminação nacional! Pre-
cisa ocupar as ruas das principais cidades, agregando, 
a essa consigna, as suas reivindicações particulares de 
classe. O Taliban, de volta ao poder, representaria o 
retrocesso obscurantista e, como ocorre a toda e qual-
quer variante do nacionalismo burguês ou pequeno-
-burguês, uma capitulação ao imperialismo, que ma-
nifestar-se-ia mais cedo ou mais tarde. O verdadeiro 
salto para o desenvolvimento das forças produtivas do 
país, erradicação do atraso tribal e destruição de todas 
as formas de opressão só poderá ser realizado pela clas-
se operária, à frente da maioria oprimida. O proleta-
riado afegão precisa retomar o caminho do marxismo, 
construir um autêntico partido revolucionário, fazer 
uma profunda revisão da experiência do antigo estado 
operário, sob o comando do PPDA, e construir um 
programa nacional que assegure a aliança operário-
-camponesa e a ditadura do proletariado. É forçoso 
dizer: não há outra saída histórica para as massas sob 
crise mortal do capitalismo. Adiante, trabalhadores e 
trabalhadoras afegãs! Somai-vos à luta pela revolução 
socialista e a IV Internacional!   Pv

Sharly Nunes de Albuquerque é 
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O país que a Otan violentou

A Líbia tem um território de 1.759.537  quilô-
metros quadrados (quase um quarto do terri-
tório brasileiro), sendo 95% deles classifica-

dos como área desértica. Só uma pequena fração da 
área restante, quase toda situada na zona litorânea, 
está consagrada a culturas agrícolas permanentes. Du-
rante os últimos séculos, até 1912, quando começou a 
ser ocupada pela Itália, a Líbia permaneceu sob suse-
rania do Império otomano, que controlava as cidades 
litorâneas e recolhia os tributos que podiam ser facil-
mente arrecadados. A colonização italiana tinha obje-
tivos demográficos: num movimento inverso ao que 
ocorre nos dias atuais, ela despejou forte contingente 
de sua superpopulação relativa no litoral fértil, expul-
sando cultivadores e pastores lá estabelecidos desde 
tempos imemoriais. Estima-se que em 1939, quando 

se desencadeou a Segunda Guerra Mundial, cerca de 
cem mil italianos viviam na Líbia. Um dos impor-
tantes teatros de operações na zona do Mediterrâneo, 
ela sofreu vastas destruições. Com a derrota da Itália 
e da Alemanha, seu sócio maior, o país foi submeti-
do à tutela militar anglo-francesa, enquanto a ONU 
fabricava a fórmula institucional da monarquia, sob a 
qual lhe seria concedida a “independência” em 24 de 
dezembro de 1951. Foi nomeado rei Idris I, um emir 
da Cirenaica, cuja principal qualidade era a subservi-
ência ao bloco ocidental. Mesmo porque, até meados 
dos anos 1950, a principal fonte de renda do Estado 
provinha do aluguel das concessões de bases aéreas e 
navais ao bloco imperialista chefiado pelos Estados 
Unidos.

A descoberta e o começo da produção de petró-
leo, em 1955, mudou radicalmente a situação econô-

Revanche colonialista na Líbia
JOÃO QUARTIM MORAES

Guerra na Líbia, 2011. (Divulgação)
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mica da Líbia. Fiel à sua função, o rei Idris concedeu 
vantagens leoninas aos trustes petroleiros, guardando 
a gorjeta para si e seus fâmulos. Até que, em setembro 
de 1969, um grupo de jovens oficiais nacionalistas 
dirigidos pelo coronel Kadafi, aboliu a monarquia e 
nacionalizou o petróleo, consagrando ao desenvol-
vimento da economia os rendimentos que até então 
eram saqueados pelo colonialismo e melhorando 
substancialmente as condições de vida do povo.

A primeira agressão imperialista contra a Líbia 
ocorreu em 1986, por obra do então presidente dos 
Estados Unidos, Ronald Reagan. Sob o pretexto de 
que o governo líbio ajudava o “terrorismo palestino”, 
Reagan mandou bombardear Trípoli e Benghazi, ma-
tando sessenta civis, inclusive uma menina, filha de 
Kadafi. A ONU, submissa ao Pentágono e ao dólar, 
aprovou então asfixiantes sanções econômicas visando 
completar a obra destrutiva do grande bandoleiro da 
Casa Branca. Mas nem o bombardeio de 1986 nem a 
tentativa da ONU de asfixiar economicamente o país 
quebraram a moral das forças patrióticas. Em 2003, 
porém, diante da invasão e destruição do Iraque pela 
campanha de bombardeamento que o Pentágono cha-
mou “pavor e choque”, Kadafi tentou evitar a ameaça 
de outra agressão colonialista fazendo grandes con-
cessões políticas e econômicas ao imperialismo. Ele 
abriu a economia a bancos e corporações estrangeiras; 
aceitou as exigências do FMI quanto ao “ajustamento 
estrutural”, privatizando muitas empresas estatais e 
cortando subsídios do Estado ao consumo popular de 
alimentos e de combustível.

Por mais sérias que fossem, essas concessões 
não bastaram para aplacar a hostilidade do cartel da 
Otan, que manteve Kadafi na lista de seus alvos prefe-
renciais. A perspectiva de recolonizar a Líbia e voltar a 
bombear petróleo como nos bons tempos do rei Idris 
estimulava a ganância dos arautos hipócritas da demo-
cracy e dos human rights.

Bombardeios humanitários da Otan
Foram muitas as semelhanças entre a invasão da 

Líbia em 2011 e a do Iraque em 2003. Ambos eram 
governados por um regime laico, oriundo da luta 
anti-imperialista das nações árabes; ambos tinham 

forte produção de petróleo de muito boa qualidade 
e mantinham, dentro dos limites das fortes pressões 
impostas pelo imperialismo, uma política externa in-
dependente; ambos, enfim enfrentavam uma oposi-
ção heterogênea, em que pontificavam provocadores 
diretamente a soldo dos “serviços especiais” (CIA e 
sucursais europeias), liberais de direita pró-imperia-
listas e fundamentalistas islâmicos de extrema-direita. 
No Iraque acrescentava-se o movimento autonomista 
curdo.

A principal diferença entre as duas situações está 
na dinâmica em que ocorreu a agressão neocolonial. A 
expedição anglo-estadunidense contra o Iraque, como 
notamos em “A doutrina Bush e a rapina do petróleo” 
(artigo publicado na revista Debate Sindical no início 
de 2003), em vez de cumprir até o fim o anunciado 
acerto de contas com os acusados de terem feito os 
habitantes de Nova York sofrer um apocalipse seme-
lhante às chuvas de mísseis despejadas por seu governo 
na periferia pobre da ordem liberal-imperialista, Bush 
filho estava concentrando seu furor genocida contra o 
Iraque, cujo governo sabidamente não mantinha ne-
nhuma espécie de vínculo com os presumidos autores 
dos atentados de 2001. Havia certamente um compo-
nente doentio na obstinação anti-iraquiana do então 
inquilino da Casa Branca, evidente na fixidez alvar, 
típica dos tresloucados, que paira em sua expressão 
facial. Mas não convém superestimar o aspecto psi-
copatológico de seu pensamento. Mesmo porque, em 
dezembro de 1998, Clinton, seu predecessor, que não 
era louco, apenas cínico, mandara bombardear Bag-
dá com violência sem precedentes desde a primeira 
invasão do Iraque pela Otan, em 1991. Precisava dis-
trair a opinião pública estadunidense do processo de 
impeachment que então lhe era movido por assuntos 
sexuais, mas, evidentemente, se usou a pele dos ira-
quianos para fugir da sanha dos alcoviteiros mediáti-
cos, foi porque o aniquilamento de Saddam Hussein 
se inscrevia perfeitamente na lógica do belicismo im-
perialista.

Já a invasão e o aniquilamento do Estado líbio 
independente ocorreu no contexto da vaga de rebeli-
ões populares desencadeadas na Tunísia em 17 de de-
zembro de 2010, rapidamente propagada, em maior 



58   PUCVIVA 42 - jan/jun de 2013

ou menor grau, em praticamente todos os países de 
língua árabe, nomeadamente no Egito, no Yemen, 
em Bahrein, na Jordânia, na Líbia, em Oman, no 
Iraque e na Síria. Na Tunísia e no Egito a rebelião 
conduziu rapidamente à derrubada dos regimes pró-
-imperialistas. Por isso mesmo, não teve em seu de-
sencadeamento nenhum apoio por parte do cartel 
da Otan. Muito diferente foi a dinâmica da rebelião 
na Líbia e, mais tarde, na Síria. Ela só teve sucesso 
inicial em Benghazi, capital da Cirenaica, que cor-
responde à região leste do país e onde predominam 
os beduínos, fortemente tradicionalistas, enquanto a 
Tripolitânia, que corresponde à região oeste, é habi-
tada por berberes, de espírito mais aberto. Tanto as-
sim que, como noticiou em 22 de fevereiro de 2011 
a agência France Press, uma das primeiras iniciativas 
dos rebeldes ao se apoderarem de Benghazi foi has-
tear a bandeira do rei Idris, “utilizada pelos manifes-
tantes anti-Kadafi como símbolo da insurreição que 
sacode o país”. Mas eram os militares compatrio-
tas da France Press, às ordens do crápula Sarkozy, 
que iriam mesmo sacudir literalmente o país com 
os bombardeios, escorados em indecentes pretextos 
humanitários, que quebraram o dispositivo militar 
leal a Kadafi. Tinham pressa em ajudar os “rebeldes” 
seus protegidos a reverter a correlação de forças no 
campo de batalha.

Os grandes meios audiovisuais de intoxicação 
social estiveram, como de costume, na linha de fren-
te da agressão colonial. A TV France Internacional 
exibiu reiteradamente, na noite da sexta-feira 15 de 
abril, a capa do jornal facho-liberal Le Figaro que 
reproduzia, sob o título “Kadafi, vá embora”, uma 
carta aberta com esse diktat imperialista, assinada 
pelos três humanistas à testa do decrépito “Ociden-
te”: Barack Obama, patético palhaço das perdidas 
ilusões, Cameron, seu sócio, antologia ambulante 
da arrogância e do cinismo britânico e Sarkozy, 
caçador de imigrantes, cujo governo foi o mais re-
acionário que a França conheceu desde o regime 
filo-nazista de Vichy (1940-1944).

Entre junho e o final de agosto de 2011, os 
sicários da Otan, empenhados, sob novos rótulos 
jurídicos, na tentativa de recuperar seus velhos 

impérios coloniais, intensificaram os ataques aé-
reos à Tripolitânia, até que os fundamentalistas, 
os bandoleiros e outros fantoches agrupados no 
“Conselho Nacional da Líbia” conseguissem ocu-
par Trípoli. Na capital, fizeram um ignóbil acerto 
de contas com os patriotas vencidos, coroado por 
torturas e linchamentos no estilo do que infligiram 
a Kadafi quando nele puseram a mão em outubro 
daquele ano.

Abutres e outros rapinantes
Recolonizar a Líbia trouxe enormes proveitos 

aos abutres do Ocidente. Estratégica para o contro-
le bélico do Mediterrâneo e da África setentrional, 
a posição geográfica do país já fizera do aluguel de 
bases militares ao cartel da Otan a principal fonte 
de renda de Idris e seu entorno. Mais proveitoso 
ainda foi apoderar-se de novo do petróleo líbio, de 
muito boa qualidade e com reservas superiores a 
45 bilhões de barris. Mas havia ainda outro fortís-
simo atrativo no botim colonial. Especializados em 
intoxicar e em desinformar, os trustes mediáticos 
pouco falaram das 144 toneladas de ouro acumu-
ladas nos cofres do Banco Central da Líbia. Esse 
ouro, que não estava atrelado à finança imperia-
lista, não somente assegurava estabilidade ao dinar 
líbio, como também serviu de apoio à tentativa em-
preendida por Kadafi de instituir uma moeda úni-
ca para os países africanos. O projeto não vingou, 
mas reforçou a hostilidade dos chefes do Ocidente 
em relação ao incômodo chefe de Estado da Líbia. 
Aproveitaram com êxito a pateticamente chamada 
Primavera Árabe para eliminá-lo Resta saber que 
destino terá o ouro acumulado com as rendas do 
petróleo. Não faltam abutres e carniceiros menores 
para carregá-lo. Tudo em nome dos “direitos hu-
manos” do povo líbio.

Kadafi tinha muitos defeitos. Mas os que não 
comem na mão do imperialismo sabem que ele foi 
trucidado pelos bandoleiros da Otan e seus asseclas 
locais devido às qualidades que também tinha.   Pv

João Quartim de Moraes é professor do DF/IFCH/Unicamp.
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Tambores de guerra
Os interesses e a enorme pressão política e mili-

tar das grandes potências se cruzam de forma decisiva 
na questão síria. Nesse sentido, há uma notícia sobre 
os Estados Unidos que, embora pouco divulgada, é 
dramaticamente ilustrativa do quanto a crescente ten-
são geopolítica (que envolve países como a Síria) afeta 
e está vinculada aos interesses de potências imperialis-
tas. De acordo com essa notícia, Obama teria assina-
do, em 16 de março de 2012, uma Ordem Executiva 
que amplia completamente os poderes presidenciais 
“para a preparação diante de desastres”. Disponível 
no site da Casa Branca,1 esse documento legal auto-
riza o presidente a controlar e distribuir por decreto 
a energia, a produção, o transporte, a alimentação e 

O militarismo das grandes 
potências e a questão síria

GILSON DANTAS

a água, caso a defesa e a segurança nacionais estejam 
supostamente em perigo. E mais: essa ordem estende-
-se a tempos de paz: o presidente, seja ele quem for, 
escolhe quando recorrer a tais super-poderes. A porta 
encontra-se, portanto, aberta para a presidência, le-
galmente, submeter, por exemplo, toda a estrutura 
econômica a uma nova aventura militar, de grande 
porte, como argumenta Borón (2012).

Essa nova prerrogativa do Executivo norte-
-americano se dá nos marcos de uma escalada belicista 
e teria sido precipitada pela certeza, de parte da cúpu-
la norte-americana, de que os planos israelenses para 
atacar o Irã já teriam entrado em contagem regres-
siva mesmo que por fora do timing de Washington 
(Schortgen Jr, 2012). 

A  guerra civil na Síria está está causando muita destruição (Goran Tomasevic/Reuters - Divulgação)
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Para além de que os ritmos sejam os imagina-
dos por esses autores, os movimentos políticos dos 
Estados Unidos − Hillary Clinton à cabeça − têm 
sido no sentido de aumentar pesadamente a pressão 
sobre a Síria, nos marcos de um processo que tem 
vários elementos apontando para uma aventura mi-
litar de maiores proporções contra esse país, caso 
outras opções falhem.

A Síria, em todo caso, não é a Líbia. A di-
tadura Assad conta com mais estrutura relativa e 
militar do que a de Khadafi e a própria Síria, além 
de muitíssimo mais populosa (dez vezes mais) e ur-
bana que a Líbia, é em si mesma, mais ainda em 
meio à Primavera Árabe, um entroncamento de in-
teresses imperialistas e dos candidatos a potências 
regionais (como Irã e Turquia) envolvendo ainda 
a Rússia e a China. Para o Foreign Affairs, a Síria 
é o “último aliado da Rússia no Oriente Médio” 
(Trenin, 2012).

A única base militar da Rússia mundo afora 
fica precisamente na Síria, aliás tradicional com-
prador de armas dos russos, com estes dispondo do 
porto de Tartus e acesso também ao de Latakia, 
que a Rússia tem projeto para converter em base 
naval. Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, França 
e também Israel têm fortes interesses no gás sírio e 
em um gasoduto, crítico para a Europa, que, para 
funcionar,  depende da boa vontade síria. 

Colossais jazidas de gás também estão loca-
lizadas na plataforma marinha síria e estendendo-
-se até Israel, passando pelo Líbano. Como lembra 
Armanian (2012):

Os imensos campos de petróleo e gás de todo 
o Oriente Médio mediterrâneo são uma ten-
tação para os Estados Unidos e a União Euro-
peia (UE). Depois do fracasso do Ocidente no 
projeto do gasoduto “Nabucco” – que diversi-
ficaria o fornecimento energético da UE com a 
importação de gás desde o mar Cáspio ao Me-
diterrâneo, evitando a Rússia – a UE considera 
mais viável o “Arab Gas Pipeline” (gasoduto 
árabe) com a participação da Síria, Jordânia e 
Líbano, que conectaria o gasoduto do norte da 
África à Turquia, ao Mediterrâneo. Daí o apoio 
do Kremlin ao seu aliado Assad e, por outro 
lado, o interesse de Ankara em derrocá-lo: con-

verteria a Síria na primeira porta energética da 
Ásia para a Europa. 

Para além desses marcos econômicos, não 
se pode perder de vista, tampouco, que o pano de 
fundo dessa movimentação e das tensões em torno 
da Síria não é de afirmação da hegemonia do impe-
rialismo norte-americano, que está mergulhado até 
os ossos em uma crise econômica histórica − crise 
na qual o modelo anglo-estadunidense de desen-
volvimento econômico do mundo, que dominou 
no período pós-Guerra Fria de triunfalismo do 
livre-mercado na década de 1990, está desacredita-
do, no argumento de Harvey (2011). Na verdade, 
a escalada militar dos Estados Unidos dessa década 
anterior não lhes permitiu reverter sua decadência, 
e se hoje ameaçam Síria e Irã, aqui há claros ele-
mentos de fuga para a frente. Os Estados Unidos 
armam aventuras militares naquela região estraté-
gica por conta do petróleo, do gás, como se sabe, 
só que agora fustigados pela Primavera Árabe (que 
está provocando ganhos relativos, como na Líbia, 
mas também realinhamentos e riscos geopolíticos 
para os Estados Unidos) e ao mesmo tempo que 
não pisam em solo tão firme: não conseguiram es-
tabilizar o Afeganistão, também saem do Iraque 
sem hegemonizá-lo politicamente e se esforçam em 
deter um Irã que, relativamente, tem se fortalecido 
como potência regional e não o contrário (conta 
com peso político dentro do próprio Iraque). 

Agora os Estados Unidos tentam uma cartada 
de risco na Síria onde a aposta é ainda mais alta. 
De acordo com o historiador de Oriente Médio, 
Olivier Roy, a Síria é praticamente “o único país 
no qual a chamada Primavera Árabe pode mudar 
o panorama geoestratégico e toda a paisagem da 
região” (New York Times, 26 fev.2012).

Por sua vez, os planos norte-americanos mais 
ambiciosos de neutralizar o Irã, começando pela Sí-
ria, devem ser entendidos nos marcos de processos 
atuais que apontam para grandes fraturas na sua 
hegemonia (Molina, 2012); a Turquia, por exem-
plo, que já foi muito mais alinhada aos interesses 
dos Estados Unidos, hoje tenta afirmar-se como 
potência regional (na condição de maior economia 
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do mundo muçulmano e localizada em ponto es-
tratégico na geopolítica regional), ao mesmo tempo 
que o Irã – que tem na China seu maior impor-
tador de petróleo − trata de ir na mesma direção. 
Essa dinâmica de dois grandes países de população 
destacadamente anti-imperialista dá uma ideia de 
como toda ofensiva de Obama/Hilary Clinton nes-
te momento tem um caráter defensivo, ou de perda 
de espaço hegemônico. 

A questão curda, por exemplo, em sua explo-
sividade, impõe à política norte-americana um per-
manente risco, seja de choque com a Turquia seja 
de reanimação do racha no Iraque, mal contornado 
pela inclusão de setores curdos moderados no go-
verno iraquiano. Ao mesmo tempo, dos 26 milhões 
de turcos do mundo, 14 estão na Turquia (são 
14% da população turca), 6 milhões estão no Irã, 
5 milhões no Curdistão iraquiano e um milhão na 
Síria. Essa dispersão geográfica, que foi artificial-
mente imposta pelo imperialismo no final da Pri-
meira Guerra, agora se volta contra a tentativa dos 
Estados Unidos de neutralizá-la. A volta da guerra 
separatista curda à agenda, seja a partir do norte 
do Iraque ou agora, da fronteira sírio-turca, reco-

loca os Estados Unidos em potencial conflito com 
um aliado-chave para toda aquela região,único país 
muçulmano membro da Otan, forte aliado logís-
tico para os combates no Afeganistão, e com uma 
burguesia reacionária, sanguinária e de peso − a 
turca −, hoje também conflitada com Assad e com 
fortes pretensões regionais.

A Turquia entra em cheio nessa disputa na 
Síria com suas ambições regionais perturbadas 
diante da prolongada e inconveniente instabilidade 
no país vizinho (a Síria), dos recentes bombardeios 
de Assad em regiões fronteiriças com repercussão 
sobre a crítica questão curda. Istambul tenta con-
jurar o perigo de uma guerra civil descontrolada 
na Síria − que incluísse os curdos sírios – que pos-
sa impactar internamente a Turquia. Lembrando 
que este país já tem um front semi-aberto no Ira-
que, onde pretende obsessivamente se lançar sobre 
o território norte iraquiano-curdo, riquíssimo em 
petróleo.

Não é ocasional que Istambul acolha a parte 
mais midiática da oposição a Assad no exterior, o 
Conselho Nacional. A ideia acalentada pelos tur-
cos neste momento, contra a opinião da Rússia e 

Manifestação pró-rebeldes no bairro Al Waar em Homs, Síria. (Lens Young Homsi - Divulgação)
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da China na ONU (Conselho de Segurança) de 
abrir um “corredor humanitário” na fronteira com 
a Turquia, converge com a política de aumento da 

pressão política sobre o clã Assad para substituí-lo; 
também pretende ser uma janela aberta para tropas 
da ONU, biombo para qualquer plano de interven-
ção militar da Otan, como a que ocorreu na Líbia. 
Não há, portanto, “humanitarismo” algum nas po-
sições turcas ou naquelas do imperialismo em geral. 
Segundo o New York Times de 23 de abril de 2012, 
um porta-voz dos Estados Unidos teria admitido 
que o motivo para atacar o regime de Assad em 
Damasco não está relacionado a uma  preocupação 
pelo povo sírio mas, sim, atende ao objetivo de iso-
lar o Irã neutralizando seu único aliado no mundo 
árabe. Ao mesmo tempo, o mal-confessado plano 
que vem sendo engatilhado pelo governo sionista 
de Israel é exatamente esse, ameaçando constante-
mente bombardear o Irã (a exemplo do que fez na 
Síria e no Iraque em outras condições). De toda 
forma, as ameaças – ou as medidas como a da Or-
dem Executiva acima citada – estão para além da 
retórica, como também as ameaças de Israel. Por 
sua inserção mais forte na região, os sionistas sen-
tem a pressão de ter que lidar mais imediatamente e 
abertamente com o fortalecimento regional do Irã, 
e também enfrentam forte crise política interna, 
com o ressurgimento do movimento pacifista.

De toda forma, nem a derrubada manu mili-
tari de Assad nem um improvável acordo para re-

formar o regime sinalizam com qualquer solução 
estável para a caixa de Pandora que se abriu na Sí-
ria. 

A intervenção militar – diante da qual Oba-
ma hesita antes das eleições e também diante da 
sua crise no Afeganistão, na verdade desataria mais 
e não menos tensão regional, o que inclui alguma 
resposta intempestiva de Israel. 

A oposição síria encarnada no Conselho 
Nacional Sírio − CNS − é confiável aos interesses 
do imperialismo, mas este percebe sua debilidade 
estrutural comparada com a base interna que en-
controu para a intervenção da Otan na Líbia. O 
CNS, assim como a outra oposição, a Coordenação 
Nacional pela Mudança Democrática − CNMD −, 
com suas divisões internas e ambivalência quan-
to à intervenção imperialista, criam uma situação 
mal-resolvida para as forças imperialistas, mesmo 
quando Assad, em sua fúria repressiva, oferece de 
bandeja pretextos para uma ação externa. De toda 
forma, o imperialismo move suas peças para tentar 
impor sua política reacionária contra os povos do 
Oriente Médio.

Crise interna da Síria

Mesmo com sua política de esmagar cada 
foco de rebelião que surge, sobretudo no interior 
do país, o grupo Assad continua se desgastando 
politicamente e enfrentando resistência direta. Sua 
política vem sendo a de acenar com reformas po-
líticas pífias e, ao mesmo tempo, desfechar aquela 
repressão maciça. 

Não aparece ainda, com visibilidade, uma 
corrente que construa forte vínculo de massa, na 
base do posicionamento contra qualquer interven-
ção militar imperialista, rechaçando armas e qual-
quer apoio logístico das potências estrangeiras e 
que, ao mesmo tempo, proponha a necessária der-
rubada da tirania e da camarilha Assad e sua subs-
tituição por um governo revolucionário que, para 
além de uma postura anti-imperialista militante, 
reorganize a economia contra a burguesia apoiado-
ra do regime genocida dos Assad, agora em favor 

...nem a derrubada manu 
militari de Assad nem um 
improvável acordo para 
reformar o regime sinalizam 
com qualquer solução estável 
para a caixa de Pandora que 
se abriu na Síria. 
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dos mais pobres e sob controle dos trabalhadores. 
Esta via, de esquerda, está em aberto. 

Prevalece, no entanto, em alas da esquerda o 
maniqueísmo: quem é contra Assad é a favor do 
imperialismo; ou seja, nesta ótica, não se pode ser 
contra a camarilha que assassina seu próprio povo – 
prova de sua ilegitimidade – e também, igualmen-
te, contra qualquer ingerência do imperialismo e 
seus apoiadores ou das monarquias regionais, da 
Turquia, dentro da Síria. 

Apenas para tomar um exemplo, as posições 
do World Socialist Web Site– WSWS −, tradicio-
nal corrente de esquerda marxista inglesa – de mar-
ço a abril de 2012, por exemplo, não formulam 
uma só crítica ao governo ditatorial de Assad2! Essa 
vem sendo a grande dificuldade do debate sírio, em 
boa parte da esquerda, conforme se vê também no 
livro de James Petras (2012), que defende incondi-
cionalmente os crimes do clã Assad a pretexto de 
centrar fogo na denúncia do que chama (correta-
mente) “a guerra da tripla aliança contra um Esta-
do soberano”. Falta dialética nesse posicionamen-
to, já que ele passa ao largo da inegociável defesa da 
independência e soberania da classe trabalhadora 
que vem sendo reprimida ferozmente há mais de 
40 anos pela dinastia Assad. Faz falta aqui o debate 

sobre a teoria da revolução permanente (Trotsky, 
2008), a nosso ver um instrumento de análise e de 
ação que permite abandonar esse maniqueísmo e 
entender o real sentido da independência política 
de classe e a necessidade de não-seguidismo com 
camarilhas tipo Assad. 

Qual é a lógica de considerar “progressista” 
qualquer atrito da burguesia síria com as grandes 
potências, a mesma que apoiou a invasão imperia-
lista do Iraque e a mesma que sempre esmagou a 
ferro e fogo qualquer sinal de independência por 
parte da classe trabalhadora? Qual o sentido dos 
gritos de Petras em defesa do que ele chama um 
regime “nacionalista, independente e democrático” 
ou ainda, nas suas palavras, “legítimo e eleito pelo 
voto”? Na nossa ótica, é duvidoso que a revolução 
síria possa vir a ser construída com base na men-
tira e no oportunismo político de esquerda, assim 
como tampouco haverá qualquer transformação 
progressista, sequer minimamente democrática, 
pelas mãos das tropas da Otan, dos Estados Uni-
dos ou de qualquer dos seus reacionários cúmplices 
regionais.   Pv
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As possibilidades de mais uma guerra no Orien-
te Médio vêm, agora, da ameaça dos Estados 
Unidos, insuflados por Israel, contra o Irã. 

Desde o início de 2012, o governo israelense recla-
ma aos EUA que intervenham, militarmente, contra 
o Irã, diante da suposta ameaça militar, por parte dos 
iranianos, contra Israel. As autoridades norte-ameri-
canas pressionam para a adoção de sanções comerciais 
no sentido de isolar − como fazem com Cuba e Coreia 
do Norte − o Irã das suas relações comerciais. Dessa 
forma, pretendem exercer um poder externo no sen-
tido de aprofundar uma crise interna no Irã, com o 
objetivo de derrubar o governo.

Ameaças de guerra, sanções econômicas e a 
guerra efetiva são estratégias usadas pela maior potên-

cia capitalista de nossa época para dar suporte con-
creto aos seus capitais, não mais em crises cíclicas, 
senão em franca crise estrutural. A movimentação 
geopolítica internacional, capitaneada pelos Estados 
Unidos, vem, desde o final da Segunda Guerra Mun-
dial, procurando alinhar os interesses e os passos dos 
diferentes espaços de acumulação do capital aos seus 
interesses. Esses alinhamentos, se por um lado aju-
dam a retardar o colapso interno nos EUA, por outro 
de fato colocam num mesmo ritmo e em compasso 
“militar” todos os demais países e blocos de capital 
por eles representados.

Assim, enquanto os movimentos cíclicos ou 
conjunturais do processo de acumulação de capital 
podem estar ocorrendo em diferentes estágios, nos 

Ameaça de guerra contra o Irã: 
os alinhamentos necessários

SOFIA MANZANO

Manifestação contra os Estados Unidos, em Teerã, capital do Irã. (Divulgação)
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diversos espaços nacionais, os alinhamentos necessá-
rios forçam os capitais conflitantes a entrar na mesma 
marcha.

Dos interesses do capital

Desde o final do século 19, com a segunda re-
volução industrial, o petróleo é o produto da natureza 
que tem a maior importância no processo produtivo. 
Enquanto a primeira revolução industrial foi baseada 
na energia do carvão, a segunda teve nesse combustí-
vel fóssil não só sua base energética como também o 
recurso natural que está na base de toda a indústria 
química, consequentemente, na base de todo avanço 
tecnológico do século 20. Desde cedo, os principais 
países imperialistas, principalmente no início do sé-
culo 20, partiram em disparada sobre as reservas de 
petróleo mundo afora, de sorte a controlarem a explo-
ração e a manutenção de seu baixo preço. Com a cha-
mada “crise do petróleo” no início dos anos 1970, a 
estratégia geopolítica de dominação das áreas produ-
toras de petróleo através de empresas extratoras e dis-
tribuidoras norte-americanas e inglesas perdeu espaço 
e vários países nacionalizaram e passaram a controlar, 
com maior autonomia, a exploração, a exportação e 
principalmente o preço dessa commodity.

Esse deslocamento da forma de exploração de 
matéria-prima não se deu apenas com o petróleo, 
estendendo-se também para outros recursos naturais 
explorados em alguns países do chamado “terceiro 
mundo”. A partir de processos econômicos “‘nacio-
nal-desenvolvimentistas”, vários países fora do eixo 
central das potências nacionalizaram suas reservas 
naturais, com o intuito de proteger sua economia e 
seu desenvolvimento industrial. A estratégia dos paí-
ses imperialistas mudou: em vez de garantirem espa-
ços de exploração direta de suas empresas, passaram 
a subjugar governos, apoiar ditaduras, destruir qual-
quer base de soberania política por parte daqueles que 
tentavam um processo autônomo de desenvolvimen-
to econômico, mesmo nos marcos do capitalismo.

O Oriente Médio foi, e continua sendo, o pal-
co de atuação mais contundente das estratégias po-
líticas e militares por parte dessas superpotências no 

sentido de destruir qualquer tentativa de soberania 
nacional. Os países com maior “estabilidade” polí-
tica, até os últimos meses, eram justamente aque-
les governados por ditaduras pró-EUA. Mas a crise 
estrutural global também os atingiu, provocando 
uma onda contundente de movimentações políticas, 
contrária aos governos de então. Os meios de comu-
nicação internacionais, como aparato ideológico do 
imperialismo dominante, propagam a ideia de que 

essas revoltas políticas populares estão a se insurgir 
contra regimes ditatoriais, clamam por “democracia 
e liberdade”, enfim, desenrolam um rosário de can-
tilenas liberais típicas dos países capitalistas centrais. 
De fato, os movimentos insurgentes da Primavera 
Árabe se batem contra ditadores, porém, o que os 
levou a esse movimento, neste momento? Se essas 
ditaduras estão a ocorrer há tanto tempo, por que só 
agora a população desses países se insurgiram? Cer-
tamente não foi por conta da internet, do MSN e 
outras parafernálias tecnológicas.

A estratégia dos países 
imperialistas mudou: em 
vez de garantirem espaços 
de exploração direta de 
suas empresas, passaram a 
subjugar governos, apoiar 
ditaduras, destruir qualquer 
base de soberania política por 
parte daqueles que tentavam 
um processo autônomo de 
desenvolvimento econômico, 
mesmo nos marcos do 
capitalismo.
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O que está submerso a toda a ação política é a 
crise que impede a reprodução social da vida e a re-
tração das condições de produção nesses países, com 
impactos diretos sobre os trabalhadores. A crise estru-
tural mundial não deixa de fora os países produtores 
e exportadores de commodities, de tal forma que seus 
efeitos sobre as economias internas a esses países têm 
provocado a extensão da pobreza, do desemprego, da 
falta de acesso à renda e ao mercado. Junto com isso, 
todos esses países também entraram na mesma onda 
neoliberal de redução do papel do Estado nas políti-
cas públicas sociais, de forma a desagregar as condi-
ções de existência da maior parte da população. Essa 
é a raiz das manifestações que muitas vezes não são 
expressas de forma direta, mas a insatisfação com as 
condições materiais da vida levanta os ânimos para 
revoltas populares.

O Irã não está fora desse contexto; apenas se 
apresenta como uma nação ainda com pretensões “na-
cional desenvolvimentistas”. Os interesses capitalistas 
do Irã estão focados em desenvolver todo um aparato 
de processos industriais para não depender exclusiva-
mente do petróleo. Dessa forma, esse país afronta as 
potências imperialistas, por ter a pretensão de desen-
volver, autonomamente, seu próprio processo de pro-
dução, minimamente independente dos grandes capi-
tais globais. Ao contrário de vários países do Oriente 
Médio, cujas classes dominantes e seus governos se 
submetem aos interesses das grandes potências e se 
tornam submissos a eles, o Irã não se transformou em 
praça financeira de alta especulação, como os Emira-
dos Árabes e a Jordânia. As classes dominantes des-
ses países trabalham no sentido de se alinhar com os 
interesses dos Estados Unidos e da Europa. É claro 
que, para isso, são muito bem remuneradas e podem 
se dar o luxo de viver no mais alto padrão de vida 
do mundo, com esbanjamentos nababescos. Mas seus 
países encontram-se em condições miseráveis, com 
alto nível de pobreza, analfabetismo e condições sub-
-humanas de sobrevivência. Assim, com a expansão 
da miséria, abre-se um campo fértil para todo tipo de 
fundamentalismo religioso.

O não alinhamento submisso do Irã aos interes-
ses das potências ocidentais, desde a queda da ditadura 

pró-Ocidente do xá Reza Pahlevi, em 1979, preocupa 
os estrategistas de geopolítica ocidental tendo em vis-
ta ser essa região uma das mais ricas em petróleo. A 
ditadura do xá servia aos interesses das superpotências 
ocidentais, no mesmo sentido que servem hoje Arábia 
Saudita, Yemen, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e 
Bahrein. Enquanto mantinha uma elite patrimonia-
lista em acintoso esbanjamento de riqueza – a festa 
promovida pelo xá para a comemoração dos 2.500 
anos do Império Persa custou U$ 300 milhões e con-
sumiu 200 quilos de caviar – a inflação e a pobreza 
consumiam a maior parte da população iraniana. A 
revolução islâmica, que se seguiu, rompeu com os in-
teresses ocidentais, ao custo de restringir as formas de 
participação política, religiosa e progressista. Os avan-
ços civis que se seguiam em todos os países com os 
movimentos emancipatórios sofreram um retrocesso 
no Irã com a emergência de um islamismo xiita de 
fortes restrições. Contudo, a hostilidade ocidental ao 
Irã está menos vinculada às questões políticas e reli-
giosas e mais diretamente atada às decisões referentes 
ao alinhamento desse país aos interesses imperialistas 
e à questão do petróleo. 

O governo de Washington – e a suposta “comu-
nidade internacional” – não se opõem a ditaduras ou 

A ditadura pró-Ocidente do xá Reza Pahlevi teve fim pela 
revolução iraniana  de 1979. (Divulgação)
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governos que não respeitam direitos humanos, desde 
que sejam alinhados aos seus interesses econômicos. 
No Bahrein, apesar de o voto ser universal, os partidos 
políticos são proibidos. No Kuwait, as mulheres só ob-
tiveram permissão para votar depois de 2005 e os par-
tidos políticos são proibidos. Na Arábia Saudita o voto 
é exclusivo aos homens a partir de 21 anos e os partidos 
políticos são proibidos. E esses são alguns exemplos dos 
aliados dos Estados Unidos e de Israel. Por outro lado, 
apesar das restrições islâmicas que freiam processos 
progressistas de emancipação humana, a questão políti-
ca no Irã pode ser colocada dentro do quadro da demo-
cracia formal, já que há disputa político-partidária pelo 
poder, voto universal e eleições regulares. Um típico 
exemplo da forma política burguesa.

O papel da mídia e a questão política

A criação de “inimigos” faz parte do processo 
de manutenção da hegemonia ideológica dos países 
capitalistas centrais para a manutenção de seus inte-
resses. Nesse processo, os grandes meios de comuni-
cação, a mídia dominante, joga um papel fundamen-
tal, principalmente para desviar o foco de problemas 
concretos que afetam diretamente os trabalhadores, 
principalmente com o acirramento da crise estrutu-
ral do capitalismo nos países mais desenvolvidos. O 
sentido estratégico passa a ser alinhar aos interesses 
dominantes as opiniões divergentes que poderiam 
surgir em diferentes espaços nacionais. A mídia inter-
nacional passa, então, a direcionar essas opiniões para 
o apoio incondicional às estratégias estadunidenses.

O mecanismo midiático passa por contrapor, 
como lados antagônicos, uma suposta “comunidade 
internacional” cujos interesses estariam na preservação 
da paz, da ordem estabelecida, da não proliferação de 
armamentos nucleares, aos interesses “nacionalistas” 
e “fundamentalistas” de um estado teocrático como 
o Irã, em oposição à “civilização ocidental”. Diaria-
mente, jornais, TVs, rádios e internet utilizam-se de 
um não-conceito – comunidade internacional – para 
noticiar, como se fosse do interesse das populações de 
todo o mundo, os interesses específicos de uma parte 
dos proprietários do capital em crise. 

No Brasil, então, o papel da maior parte da 
mídia, no que diz respeito ao Irã, é claramente ma-
nipulatório e de disseminação de desinformação, che-
gando até a divulgação de mentiras.1 Enquanto isso, 
calam-se com relação às formas de dominação − de 
uma Arábia Saudita, por exemplo.

Dessa forma, o verdadeiro debate sobre as ques-
tões que envolvem a necessidade de guerra como for-
ma de manutenção da exploração capitalista, a partir 
de supostas “armas de destruição em massa” no Ira-
que ou da “construção de armas nucleares” no Irã, 
confundem-se com sentimentos anti-iranianos ou an-
ti-iraquianos incorporados nas consciências por uma 
propaganda massiva e mentirosa. Os reais motivos de 
deflagração de conflitos, as contradições internas que 
se gestam nesses países a partir da contradição de suas 
próprias burguesias com seus trabalhadores explora-
dos não são analisados; portanto, como consequência 
da derrubada de um regime patrimonialista ou de um 
“ditador” do Oriente Médio segue-se mais um regime 
autoritário e, na maioria dos casos, submisso aos inte-
resses imperialistas.

O Irã, assim como a Síria e a Líbia, apesar de 
suas diferenças, não são sociedades que ultrapassaram 
os processos alienantes e nem sequer alcançaram al-

Protestos contra Mahmoud Ahmadinejad, presidente do 
Irã, em visita que fez ao Brasil, em 2012 . (Divulgação)
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gumas emancipações políticas e sociais que se podem 
constatar no Ocidente. Por outro lado, ao contrário 
dos outros países tutelados pelos interesses imperialis-
tas, a tentativa de se manter independente no cenário 
cada vez mais estreito da geopolítica imperialista in-
ternacional faz com que a luta de resistência se torne 

uma luta importante. O anti-imperialismo iraniano, 
por si só, não levará à emancipação dos trabalhado-
res daquele país, porém, constitui uma forma de luta 
necessária para a preservação de um espaço minima-
mente autônomo de desenvolvimento.

O Petróleo e a guerra

Como combustível fóssil basilar no processo de 
produção moderno e recurso natural não renovável, 
o petróleo tem sido o motivo mais importante para 
guerra no último século. Diversas pesquisas dão conta, 
mesmo que se contrapondo umas às outras, da finitu-
de desse recurso e do colapso que causaria ao processo 
produtivo a escassez do petróleo. Novas reservas são 
encontradas, como o pré-sal brasileiro. Porém cada 
vez mais os custos de produção aumentam, devido ao 
grau de dificuldade para a obtenção do produto.

A elevação do preço do petróleo traz consequên-
cias conflitantes para o desenvolvimento capitalista. 
Por um lado, muito mais do que os xeiques do petró-
leo, os que ganham com a elevação do preço são os 
fundos de investimento que trabalham com o merca-
do financeiro de commodities e arbitram (especulam) 
nos mercados futuro e à vista, de forma a alcançarem 
ganhos extraordinários para seus capitais financeiros. 

1. Veja, a esse respeito, a “manchete” “Apesar da ditadura, Irã é marcado pela receptividade”, no site da CBN: <http://cbn.globo-
radio.globo.com/boletins/papo-de-viajante/PAPO-DE-VIAJANTE.htm>.

Nota

Sofia Manzano é economista, professora universitária e di-
retora do Instituto Caio Prado Jr. (ICP).

Além disso, as petroleiras são comandadas pelas gran-
des potências cujos interesses são imediatos, ou seja, 
aferir lucros o mais rápido possível, com o menor 
custo. Por isso, não há mais qualquer tipo de preo-
cupação com o próprio processo produtivo e, a fim 
de ampliarem suas margens de lucro, exploram sob 
quaisquer condições o petróleo, levando a desastres 
ambientais sem precedentes, como ocorreu com a 
Chevron no Brasil e a BP no Golfo do México, ape-
nas para citar dois exemplos recentes.

O aumento do preço do petróleo, por sua vez, 
justamente no momento de aceleração da crise estru-
tural do capital, coloca ainda mais combustível nos 
problemas da reprodução ampliada do capital. Para 
manter as taxas de lucro − em queda devido ao pró-
prio avanço da composição orgânica do capital e do 
acirramento da competição inter-capitalista − as em-
presas tentam ajustar os custos de produção para ní-
veis mais baixos. Como o petróleo é um componente 
importante do custo, o aumento do preço tende a 
piorar o movimento do capital no sentido de recupe-
rar suas taxas de acumulação.

Assim, uma guerra no Irã pode, no curto pra-
zo, fazer oscilar substancialmente o preço dessa com-
modity, com possibilidade de ganhos aos especula-
dores financeiros e, apesar de significar aumento de 
custo e instabilidade no horizonte de negócios das 
empresas produtivas, no médio e longo prazo, re-
presentaria uma fonte de recursos sob o comando de 
um governo mais dócil aos interesses estadunidenses 
e europeus.

Aos senhores da guerra não interessa o grau de 
destruição a que têm chegado as guerras atuais. O que 
interessa é manter, a qualquer custo, um alinhamento 
incondicional aos interesses capitalistas dominantes. 
Inclusive sob a ameaça de provocar catástrofes cada 
vez mais comprometedoras da vida humana.   Pv

O anti-imperialismo 
iraniano, por si só, não 
levará à emancipação dos 
trabalhadores...
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Poucos anos nos separam daqueles em que se 
discutia que a humanidade estaria diante do 
fim da história. A restauração capitalista no 

Leste, a ofensiva neoliberal da década de 1980, a dis-
seminação de uma ideologia consumista e individua-
lista, e a colaboração de uma esquerda para a qual o 
único terreno de batalha se dava no âmbito eleitoral, 
somadas a 30 anos sem revolução, emergiam como 
uma pretensa confirmação de que a revolução − não 
apenas a revolução socialista e operária, mas toda e 
qualquer revolução − teria sido varrida para sempre 
como a via de transformações históricas. Essa situação 
gerou os mais diversos debates teóricos sobre o enterro 
de uma perspectiva afora do triunfo do capitalismo.

Em sua obra De Hegel a Fukuyama, escrita no 
auge da etapa neoliberal, o historiador inglês Perry 

Anderson buscou analisar como a perspectiva de que 
a humanidade alcançaria um momento que poria ter-
mo ao seu desenvolvimento foi uma tônica filosófica 
que se estendia desde Hegel, Cournot, Kojéve, até 
alcançar sua moderna versão neoliberal em Francis 
Fukuyama. Anderson assinalava como em Hegel a 
objetivação da razão na história, que marcaria, con-
sequentemente, o seu fim, não se caracterizaria como 
uma noção orientada pelos pressupostos de uma situ-
ação de paz perpétua, como almejara Kant, visto que 
os conflitos entre os Estados continuaram existindo, 
sendo mesmo uma necessidade do sistema interesta-
tal. Já para Fukuyama o binômio que parecia triunfar 
na década de 1980, marcado pela “centralidade do 
hedonismo do moderno consumo e da caducidade do 
Estado nacional”, levaria a um mundo em que “todos 

A Primavera Árabe e 
o retorno da “história”

SIMONE ISHIBASHI

Uma das várias manifestações que causaram a queda do governo de Hosni Mubarak, no Egito. (Divulgação)
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os Estados compartilham de uma adesão normativa 
comum a mercados livres e eleições livres, e que por-
tanto, não seria, o mais propício a recorrer ao reper-
tório clássico de hostilidades militares”. 

Muito embora a tentativa de Perry Anderson de 
buscar um fio de continuidade entre Hegel e Fukuya-
ma seja bem articulada, o que se nota é a superiori-
dade do filósofo alemão, produto de um momento 
histórico marcado pela burguesia em ascensão, que 
mesmo imbuído de uma noção teleológica não dei-
xa de determinar dialeticamente a continuidade das 
contradições entre os Estados e as guerras como algo 
inerente ao desenvolvimento do capitalismo nascente. 
Já Fukuyama, como autêntico produto da restauração 
capitalista no Leste e da ofensiva neoliberal que mar-
cou o breve interlúdio em que um discurso de fim 
da história pode ser retomado, é obrigado a, se não 
negar, subvalorizar substancialmente a possibilidade 
de guerras, visto que na medida em que o capitalismo 
haveria triunfado mundialmente sua função se torna-
ria obsoleta.

Essa tese já havia sido profundamente golpe-
ada a partir da declaração de guerra unilateral por 
parte dos Estados Unidos contra o Iraque em 2003. 
Entretanto, não havia sido ainda ferida de morte, já 
que a justificativa para tal viria do fato de que o país 
árabe não compartilharia os “valores de mercado e 
eleições livres”. Assim sendo, restaria aos EUA impô-
-los pela força, legitimados pela teoria de “choque de 
civilizações”. Analisar os resultados dessa empreitada 
ultrapassaria muito o espaço de que dispomos nes-
ta publicação. Interessa-nos apenas observar que essa 
sobrevida duraria pouco. E se hoje é tão evidente a 
falência de toda e qualquer teoria de fim da história, 
não é igualmente óbvio caracterizar em qual momen-
to estamos, que desafios se abrem, e quais tendências 
se colocam.

Na virada do século 19 para o século 20, Lê-
nin havia caracterizado que se abria uma nova época 
histórica. Ingressamos na época imperialista, marca-
da por crises, guerras e revoluções. Esta era o produ-
to de mudanças estruturais da economia capitalista, 
da relação entre os Estados, e da luta de classes. Do 
ponto de vista econômico, a passagem do capitalismo 

de livre concorrência para o capitalismo monopóli-
co punha a riqueza mundial nas mãos de poucos e 
imensos cartéis, que competem ferozmente entre si. 
O capital industrial proveniente desses monopólios se 
unifica ao capital bancário, que também passa a ser 
altamente concentrado, dando lugar à predominância 
do capital financeiro. Combatendo visões como a de 
Kautsky, de que a tendência à concentração de capital 
levaria ao fim da competição e à criação de monopó-
lios mundiais dos distintos ramos de produção, Lênin 
demonstrou justamente como estas mesmas forças 
seriam as responsáveis pelo aumento da competitivi-
dade entre as nações, e entre as classes no interior de 
cada uma destas, que marcaria definitivamente a eta-
pa imperialista não como uma era pacífica, de crises, 
guerras e revoluções. 

No que remete à relação entre os Estados no 
imperialismo, Lênin constatou que em 1914, no ano 
em que se inicia a Primeira Guerra Mundial, a parti-
lha do mundo entre as nações imperialistas já estava 
feita. Uma nova partilha implicaria necessariamente 
grandes conflitos, crises e guerras. E, como a pró-
pria experiência da revolução russa havia provado em 
1917, a guerra é parteira de revoluções, pois de um só 
golpe aniquila as ilusões de desenvolvimento pacífico 

Lênin, fotografia feita na prisão, em dezembro de 1895. 
(Divulgação)
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e gradual, e arrasta as massas para imensos sofrimen-
tos. Nesse sentido, Lênin não negava em absoluto a 
questão de que novas partilhas do mundo entre as po-
tências pudessem emergir. Mas travou um combate 
incansável contra os que superficialmente acredita-
vam que ela poderia dar-se a partir da diplomacia, de 
um concerto mais equitativo entre as nações, como 
sugerem todas as expectativas utópicas e reacionárias 
kantianas que originaram a Liga das Nações (em nos-
sos dias, a ONU). Demonstrou como a decadência 
de uma potência hegemônica, desembocou na dispu-
ta por uma nova partilha do mundo, com a Primeira 
Guerra Mundial. 

Pensando a totalidade desses elementos é que 
Lênin afirma que “O imperialismo é a véspera da 
revolução social do proletariado”. Em fevereiro de 
1917, em meio à crise econômica, somada aos efei-
tos da Primeira Guerra Mundial, o proletariado russo 
derruba o Estado czarista. Dessa forma, para Lênin, 
a fase imperialista do desenvolvimento do sistema 
capitalista é a fase que constrói bases econômicas e 
produtivas para a transição entre o capitalismo e o 
socialismo. Por isso, ele afirma que o imperialismo é a 
fase da revolução proletária. Demonstra que as forças 
produtivas estão maduras para a revolução proletária 
e socialista. Dessa forma, vaticinava que: 

Sem ter compreendido as raízes econômicas desse 
fenômeno, sem ter conseguido ver a sua impor-
tância política e social, é impossível dar o menor 
passo para o cumprimento das tarefas práticas do 
movimento comunista e da revolução social que 
se avizinha. (...) O imperialismo é a véspera da 
revolução social do proletariado. Isto foi confir-
mado à escala mundial desde 1917.

Ainda que não estejamos diante de revoluções 
propriamente, já ocorrem novos enfrentamentos da 
luta de classes superiores ao do momento anterior, 
que reatualizam a definição de que essa é uma época 
de “crises, guerras e revoluções”. 

A crise capitalista internacional abriu um novo 
momento, que combina uma grande instabilidade 
nos países centrais, com novos fenômenos da luta de 
classes como greves gerais, com processos abertos em 
outras regiões. A explosão da Primavera Árabe marcou 

um novo período da luta de classes depois da longa 
restauração burguesa, caracterizada por três décadas 
sem revolução e de ofensiva capitalista sem par, que 
impôs um grande retrocesso à classe operária, suas or-
ganizações e à esquerda marxista revolucionária. 

A Primavera Árabe se deu com as imensas mo-
bilizações de massas que se abriram em diversos paí-
ses do Magreb e Oriente Médio contra as ditaduras e 
monarquias que há décadas detêm o poder na região. 
Desde então houve múltiplos e distintos processos, 
cuja complexidade nos impede de comentá-los aqui. 
Entretanto, é possível e necessário traçar em linhas 
gerais algumas definições, para que possamos apreen-
der o caráter desses processos e, acima de tudo, qual 
deve ser a política dos marxistas revolucionários. De 
fins de 2011 a março de 2012 os levantes estiveram 
marcados por um caráter espontâneo. O estopim 
havia sido a auto-imolação de um jovem vendedor 
de frutas na Tunísia, mas a faísca rapidamente deu 
lugar a uma explosão que se generalizou por vários 
países, sendo protagonizada por setores da juventu-
de, os trabalhadores e oprimidos. Esses processos se 
deram, em um primeiro momento, por fora das dire-
ções tradicionais e organizações previamente existen-
tes. Caracterizaram-se inicialmente, portanto, como 

Lênin trabalhando no Kremlin em 1918. (Divulgação)
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revoltas em que as direções islâmicas cumpriram ou 
um papel secundário, ou sequer existiram. O cume 
desse primeiro momento é a derrubada de Ben Ali, 
ditador da Tunísia, e em seguida Hosni Mubarak, do 
Egito, enquanto mobilizações importantes continua-
ram acontecendo na Líbia, Síria, Bahrein e, em outro 
nível, Marrocos e Jordânia. Mas é na Líbia e na Síria 
que hoje se encontram os pontos mais contraditórios 
do conjunto do processo. 

A política do imperialismo e a transformação 
da “Primavera” em guerra civil reacionária

A Primavera Árabe teve como contradição o 
fato de não ter sido dirigida por partidos marxistas e 
revolucionários. Isso permitiu que alguns levantes te-
nham se distinguido por se transformarem em guerras 
civis reacionárias, com a intervenção da Otan – como, 
por exemplo, na Líbia. 

Os levantes que aí se dão conseguem vencer o 
governo do outrora representante do nacionalismo 
árabe, Kadafi, na importante cidade de Benghazi. A 
partir de então se inicia uma guerra civil que o impe-
rialismo norte-americano consegue golpear mediante 
a intervenção da Otan e a cooptação do setor opositor 

reunido no Conselho Nacional de Transição (CNT). 
Paralelamente se dá a saída negociada de Saleh no Iê-
men. Dessa maneira, o imperialismo impulsiona di-
versas variações de sua estratégia contrarrevolucioná-
ria, que vão  desde planos de transição para desviar as 
mobilizações de massas - que no caso da Líbia incluiu 
uma intervenção direta a partir da Otan -, até a sus-
tentação dos regimes aliados, como as monarquias do 
Golfo. Dessa maneira, os imperialismos reunidos sob 
a Otan conseguiram manter seus reais interesses de 

garantir a exploração sobre as semicolônias da região 
mascaradas sob o hipócrita discurso de “intervenções 
humanitárias”. 

A partir dessa posição, há um momento de de-
bates estratégicos que se tornam essenciais, visto que 
a intervenção da Otan exerceu efeitos reacionários 
sobre o conjunto do processo árabe, já que permitiu 
ao imperialismo se reposicionar como “amigo da de-
mocracia”, papel que agora tenta representar na Síria. 
Porém, a Síria não é a Líbia e, por mais que o imperia-
lismo venha endurecendo a pressão, as possibilidades 
de uma intervenção da Otan aí são muito mais com-
plicadas. Isso é assim pois a Síria tem um papel-chave 
no Oriente Médio, sendo um aliado do Irã. Ademais, 
mantém uma relação estreita com o Líbano, que já 
está enfrentando os primeiros conflitos, e demais pa-
íses vizinhos. Isso faz com que, caso não se consiga 
uma transição rápida e eficaz, o que é imensamen-
te difícil, a instabilidade se espalhe por países-chaves 
da região. Isso poderia afetar Israel − já que, Assad, 
apesar de se declarar discursivamente inimigo, foi, na 
prática, de grande serventia para os sionistas, man-
tendo a estabilidade com eles − e desatar um curso 
imprevisível junto ao Hezbollah.

A discussão mais importante, porém, remete-
-se à caracterização do processo sírio. Este passou a 
ocupar o centro de cena em 2012, havia se como os 
demais da Primavera Árabe com mobilizações contra 
a ditadura de Bashar Al-Assad. Porém, sob a feroz re-
pressão do regime que já dura um ano, o caráter po-
pular da rebelião parece ter retrocedido. Neste senti-
do, não há um salto de qualidade em direção a amplas 
ações independentes das massas, nem o movimento 
operário emergiu como tal. A oposição parece estar 
cada vez mais sob a direção do Conselho Nacional Sí-
rio, que tal como o Conselho Nacional de Transição 
líbio assumiu um caráter claramente colaboracionista 
com o imperialismo. Já o Exército Sírio Livre (ESL), 
formado por generais e soldados desertores, é apoiado 
pela Turquia e as demais monarquias árabes, como a 
Arábia Saudita. Estes chegaram a exigir uma interven-
ção militar da Otan tal como se havia feito na Líbia. 
Apesar de as forças opositoras serem heterogêneas e 
conterem em seu interior setores que são contrários à 

A Primavera Árabe teve como 
contradição o fato de não 
ter sido dirigida por partidos 
marxistas e revolucionários.
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negociação com o imperialismo, não há até o momen-
to uma alternativa popular e independente. Os com-
bates em Alepo e Damasco continuam acontecendo 
enquanto escrevemos estas linhas, e seu final ainda é 
indeterminado. O caráter que esses enfrentamentos 
estão tomando indica uma dinâmica em que as mas-
sas não estão atuando como protagonistas. Como de-
senvolveremos abaixo, isso é de extrema importância, 
pois como dizia Trotsky, o “traço mais indiscutível 
das revoluções é a intervenção direta das massas nos 
acontecimentos históricos”. Lênin indicava como essa 
intervenção deve se dar “historicamente como ações 
independentes”, implicando uma transformação qua-
litativa nas relações de força entre as classes iniciada 
pelo processo revolucionário, mas que não implica 
necessariamente, e menos ainda automaticamente, 
que revoltas e enfrentamentos com traços de guerras 
civis se transformem em revolução aberta. 

Retomar as posições de Trotsky

Em relação à Líbia, houve fundamentalmente 
duas posições na esquerda. Uma primeira, que defen-
dia Kadafi − e agora Assad − como expoentes anti-
-imperialistas, buscando mascarar sua aliança já ex-
tremamente provada com o imperialismo, sobretudo 
francês, e outra que, sem se preocupar com a unidade 
de ação existente entre o CNT e a Otan, brindou a 
queda do ditador líbio como se fosse uma “revolução 
democrática” triunfante. Tais posições fazem-se pre-
sentes, ainda que de maneira mais atenuada, sobre a 
situação síria.

Ambas as posições estão equivocadas por um 
fundamento simples e essencial. A confiança de que 
as demandas dos trabalhadores e dos povos do Ma-
greb e do Oriente Médio só podem ser alcançadas se 
estes se organizarem de maneira independente do im-
perialismo e das burguesias locais foi golpeada, permi-
tindo transições que buscam refazer a dominação bur-
guesa, usurpando o sentido das mobilizações. A luta 
pelas demandas democráticas fundamentais, como a 
independência nacional em relação ao imperialismo, 
a questão da terra, entre outras, só pode ser conquis-
tada em países semicoloniais pela ação dos trabalha-

dores, que deve alçar-se como direção de todos os 
setores oprimidos. Isso equivale a dizer que nesses 
países de desenvolvimento capitalista atrasado a luta 
pelas demandas democráticas − não apenas as que se 
inserem no marco dos direitos civis como as eleições 
e que a burguesia pode conceder sem abrir mão de 
nenhum milímetro de sua dominação de classe, mas 
os de cunho estrutural que citamos acima − não estão 
separadas em uma etapa independente da luta pelo 
socialismo. Pelo contrário, devem se ligar de manei-
ra resoluta desde o primeiro momento, não haven-
do um capítulo em que prima a “unidade de todos”, 
incluindo-se aí a burguesia local, contra a ditadura ou 
a monarquia governante. Isso porque a burguesia lo-
cal, como classe dependente do imperialismo, atuará 
sempre aí, mesmo quando se coloca como “oposito-
ra” ao regime, para desviar a disposição de combate 
dos trabalhadores e das massas. 

Essa definição, legada por León Trotsky em sua 
teoria da revolução permanente está se demonstran-
do correta novamente em relação à Primavera Árabe. 
No exemplo egípcio, apesar de as greves continuarem 
e de os conflitos estarem longe de se fechar, houve 
eleições que levaram ao poder o candidato da Irman-
dade Muçulmana, Mohamed Mursi, cujo objetivo 
claro é refazer o equilíbrio favorável para a retomada 
da aliança entre o imperialismo e a burguesia local. 
A mesma aspiração se expressa em Hamad Jebali, na 
Tunísia. Ainda que esse objetivo não seja fácil, essa 
realidade torna ainda mais urgente um debate sobre 
qual a estratégia necessária que nortearia uma polí-
tica correta para se obter não qualquer queda, mas 
a queda revolucionária dos regimes do Magreb e do 

Trotsky discursa em Copenhague, em 1932. (Divulgação)
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Oriente Médio. 
Essa urgência se demonstra ainda mais imperiosa 

quando deparamos com situações altamente contraditó-
rias, como em seu momento foi a Líbia e agora é a guerra 
civil na Síria, que se apresenta como um ponto álgido 
que exige dos revolucionários uma posição intransigen-
te em relação à independência de classe. Nesse sentido, 
queremos resgatar alguns fundamentos de uma política 
revolucionária em torno dos testes mais importantes que 
a Primavera Árabe colocou até agora − a Síria e a Líbia −, 
entendendo-os como as primeiras provas que a abertura 
de uma nova etapa da luta de classes internacional coloca 
para a recomposição dos partidos e direções revolucio-
nárias, fundamentais para que os combates das massas 
e dos trabalhadores de fato possam golpear de morte o 
capitalismo. 

Porém, mais que se apressar em tomar a defesa 
de um “campo”, é preciso focar as bases dialéticas do 
marxismo revolucionário, que permitem analisar cor-
retamente um processo tão contraditório como o sírio. 
Nesse sentido, qualificar corretamente o caráter das dire-
ções, sua legitimidade frente ao movimento de massas, o 
nível de consciência destas − que se expressa em sua ação 
política −, a existência ou não de centralidade da classe 
trabalhadora, e a posição do imperialismo são questões 
fundamentais das quais uma análise marxista deve obri-
gatoriamente partir. Quanto mais contraditória a situ-
ação, como ocorre hoje na Síria, mais se deve velar por 
uma política que prime pela intransigência absoluta em 
relação à independência de classe. 

E como isso se coloca, hoje, frente à Síria? Para 
responder a essa questão, não devemos de maneira sim-
plificadora eleger um “campo”, mas nos apoiar no lega-
do de Lênin e Trotsky. Este último explicava que 

na China surgiram dois campos claramente hostis: 
num estão os militaristas, os imperialistas e certas 
camadas da burguesia chinesa; no outro estão os 
operários, artesãos, pequeno-burgueses , estudantes, 
intelectuais e certos setores da burguesia média que 
possuem uma orientação internacionalista. Na ver-
dade há três campos na China – os reacionários, a 

burguesia liberal e o proletariado – e os três lutam 
para conquistar a hegemonia sobre as camadas in-
feriores da pequena-burguesia e o campesinato (...) 
O Kuomintang sob a sua forma atual cria a ilusão 
de que existem dois campos, com o qual perpetua 
a máscara nacional revolucionária da burguesia, e 
com isso facilita a traição.1 

Qual deve ser a política em uma situação assim? 

O que devemos salvaguardar no curso da revolução 
é, principalmente, o partido independente do prole-
tariado que avalia constantemente a revolução desde 
o ponto de vista dos três campos e é capaz de lutar 
pela hegemonia do terceiro campo e, consequente-
mente, pela revolução de conjunto.2

Isso quer dizer que os campos definidos por 
Trotsky são campos de classe, não meramente políticos 
ou de “regimes” enfrentados, nem mesmo entre oposi-
ção e pró-regime. Por isso são três e não dois, como de-
vem ser três os “campos” a se definir no Egito, na Líbia, 
na Síria, ainda que o grau de desenvolvimento do pro-
letariado como força diferenciada social e politicamente 
seja mínimo, pois é um problema crucial de estratégia. 

Nesse sentido, ressaltamos que a política marxista 
revolucionária não se reduz a se localizar no “campo pro-
gressista”, mas na luta por fortalecer um “terceiro cam-
po” operário, combatendo as ilusões no suposto caráter 
progressista dos campos “antiditatoriais”. Isso faz com 
que se tenha que avaliar quem dirige tal campo, com 
que programa, qual o nível de protagonismo da classe 
trabalhadora e das massas. É preciso que esse combate 
se articule com demandas transicionais, que permitam 
que se avance para a hegemonia da classe trabalhado-
ra, de modo que esta imponha um governo operário e 
popular. Só uma política assim permitirá a queda revo-
lucionária dos regimes, isto é, sem nenhum tipo de inter-
venção e participação imperialista, e o desenvolvimento 
da mobilização das massas.   Pv

1. TROTSKY, León. Carta a Alsky. Disponível em: <www.ceip.org.ar>. Acesso em: 10 dez. 2012.
2. Idem.

Notas

Simone Ishibashi é diretora da revista Estratégia Interna-
cional Brasil e membro da Liga Estratégica Revolucionária.
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O belicismo não é um distúrbio do sistema 
capitalista − algo que teria surgido inad-
vertidamente, como um desvio ou uma 

doença. Ele é fenômeno imanente ao desenvolvi-
mento mundial desse sistema. A corrida armamen-
tista pode ser maior ou menor em determinado 
período e em determinada conjuntura, mas o beli-
cismo, ou seja, o recurso às intervenções militares 
e à guerra, é inerente à lógica capitalista de explo-

Belicismo: economia 
hiperconcentrada

RICARDO MELANI

ração de trabalho alheio e da busca pelo domínio 
dos mais amplos mercados para promover esse tipo 
de exploração.

O capitalismo não inventou o belicismo; 
muito mais foi produto dele, se se pensar na po-
lítica bélica desenvolvida desde o início da Idade 
Moderna, necessária para a ocupação de novos ter-
ritórios, exploração econômica e domínio político 
das colônias pelas metrópoles. Mas, se não foi o in-

A primeira bomba atômica foi lançada na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos na cidade japonesa de 
Hiroshima, em 1945. (Foto de ilustração - Divulgação) 
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ventor do uso da força nas relações entre os países e 
entre classes sociais, seu grande legado nesse campo 
foi transformar tudo o que o antecedeu em brinca-
deira de criança, pois desenvolveu o belicismo e a 
barbárie a graus antes impensáveis.

A união da indústria, do sistema financeiro 
e da ciência produziu as mais sofisticadas armas de 
destruição. Essa união tem na bomba atômica seu 
mais magnífico exemplo. O capitalismo não pode 
fugir das suas próprias consequências.

8h15min de 6 de agosto de 1945
“Tenho confiança de que os soldados, os mari-

nheiros e o exército das Nações Unidas demonstrarão 
que a democracia é uma máquina formidável de com-
bate”,1 assim se expressou o comandante supremo da 
Força Aliada na Segunda Guerra Mundial, Dwight 
Eisenhower, que posteriormente se tornaria o 34º 
Presidente dos Estados Unidos. De fato, a democracia 
demonstrou ser, na guerra e depois dela, uma máqui-
na formidável de combate.

Às 8h15min do dia 6 de agosto de 1945, quan-
do já não havia grande resistência das forças oposito-
ras e a guerra já estava ganha pelas forças aliadas, o te-
nente-coronel Paul Tibbets, pilotando o avião Enola 
Gay, lançou o little boy2 na cidade de Hiroshima. No 
mesmo instante, mais de 100 mil pessoas morreram 
e aproximadamente o mesmo número de pessoas fi-
caram feridas. Três dias depois, uma segunda bomba 
atômica destruiria a cidade de Nagasaki.  

Por que tamanha barbárie? Não foram os impe-
rativos militares que determinaram que o little boy fi-
zesse seu estrago. O domínio já estava dado. Foi o ra-
ciocínio político que se hasteou, chamando a atenção 
para a nova correlação de forças surgida da Segunda 
Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram a única 
potência que saiu praticamente intacta desse evento; e 
continuou a marchar em direção ao seu desejo: ser o 
arsenal mundial da democracia.

Indústria armamentista permanente
“Por que lutamos?” era o título de uma série 

de filmes dirigidos pelo cineasta Frank Capra e pro-
duzidos pelo Departamento de Guerra dos Estados 

Unidos, em plena Segunda Guerra Mundial, voltados 
para os integrantes das forças armadas estadunidenses 
e posteriormente liberados para o público norte-ame-
ricano. No primeiro filme, Prelúdio de uma guerra, 
afirmam-se os objetivos da série − um deles era infor-
mar os verdadeiros motivos da entrada dos Estados 
Unidos na guerra e os princípios que o governo norte-
-americano defende. 

“Estamos convencidos de que antes que o pôr 
do sol cubra essa luta terrível, a nossa bandeira será 
reconhecida mundo afora como símbolo de liberdade 
por um lado e de poder esmagador por outro”, decla-
ra o então secretário de guerra dos Estados Unidos, 
Henry L. Stimson, na abertura da série.3 Stimson es-
tava certo apenas na segunda afirmação. De fato, após 
a Segunda Guerra, e sob a justificativa da Guerra Fria, 
houve um desenvolvimento da indústria armamentis-
ta, que tornou os Estados Unidos donos de um poder 
esmagador sem precedentes e sem concorrentes.

Em discurso de despedida de seu segundo man-
dado como Presidente dos Estados Unidos, em 1961, 
Eisenhower, aquele que pretendia que a democracia 
fosse uma “máquina formidável de combate”, o ilus-
tre general de cinco estrelas, ex-comandante supre-
mo das forças aliadas, disse que os Estados Unidos se 
viram na contingência de criar “uma gigantesca in-
dústria armamentista permanente”. E, logo a seguir, 
afirmou que os conselhos do governo deveriam to-
mar cuidado com a influência “por parte do aparato 
industrial-militar”. Isso significa que, em um mesmo 
discurso, o Presidente declara ter criado um monstro 
para, logo em seguida, afirmar que a criatura criada 
estava fora de controle.

Ações da máquina de guerra: as invasões militares
Quando Eisenhower declarou preocupação 

com a indústria armamentista permanente, as forças 
norte-americanas já tinham intervido, só no período 
posterior à Segunda Guerra, no processo eleitoral da 
Grécia; na Venezuela (1947), quando derrubaram o 
presidente eleito Rómulo Gallegos; na China (1949), 
para retirar cidadãos estadunidenses antes da vitória 
da revolução chinesa; em Porto Rico (1951-1953), 
colaborando para esmagar a revolução de indepen-
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dência; na guerra da Coreia, com participação direta 
de mais de 300 mil homens; na Guatemala (1954), 
sob o controle da Agência Internacional de Inteligên-
cia (CIA), para auxiliar na deposição do presidente 
eleito Jacobo Arbenz; no Egito (1956), envolvendo-
-se no conflito do Canal de Suez; no Líbano (1958), 
atuando por meio da marinha na guerra civil; no Pa-
namá (1958), invadindo e combatendo manifestantes 
nacionalistas panamenhos.

Desde então, os descendentes do little boy 
cresceram em força e extensão, evidenciando que o 
“monstrinho” estava mesmo fora de controle: Laos 
(1962, 1971), Vietnã (1964), Panamá (1964, 1989), 
República Dominicana (1965), Guatemala (1966), 
Camboja (1969, 1975), Irã (1980), Líbano (1982), 
Ilha de Granada (1983), Honduras (1983), Bolívia 
(1986), Ilhas Virgens (1989), Libéria (1990), Arábia 
Saudita (1990), Iraque (1991, 1993, 2003), Somá-
lia (1992), Haiti (1994), República Democrática do 
Congo (1996), Libéria (1997), Albânia (1997), Afe-
ganistão (2001) e Líbia (2010).

Como disse o autor de América Imperial, Gore 
Vidal, depois de 11 de setembro os EUA deviam se 
chamar Estados Unidos da Amnésia. Não há mais 
história.

Deixe o miserável queimar
Botas. Brilhos. Bombas. Só no Vietnã, estima-

-se que a barbárie norte-americana vitimou mais de 
um milhão e meio de pessoas. A pergunta retorna: 
por que lutamos? A resposta norte-americana é sem-
pre um conceito grandioso, como liberdade, que es-
camoteia o real interesse. No farejo, é uma desculpa 
qualquer para invadir e soltar os garotos do trabalho 
sujo. 

No Vietnã, o motivo alegado foi um supos-
to ataque de barcos norte-vietnamitas a destróieres 
norte-americanos, no Golfo de Tonkin. Anos depois, 
o secretário de defesa americano de plantão, Robert 
Mcnamara, afirmou que o incidente que propiciou 
o estopim da guerra teria sido um engano, uma con-
fusão. “Confusão” deve ser uma palavra polissêmica 
que, entre outras coisas, significa farsa.

O governo estadunidense, para justificar a in-
vasão do Iraque, depois de tentar vincular Saddam 
Hussein ao 11 de setembro, alardeou que o seu aliado 
de outrora esconderia algo do mundo civilizado. Não 
era água, nem petróleo. Também não eram os interes-
ses geopolíticos norte-americanos. Nada disso. Eram 
terríveis armas de destruição massiva. 

“Os Estados Unidos sabem que o Iraque tem 

Guerra do Vietnã, 1972: crianças tentando fugir de explosões. (Huynh Cong ‘Nick’ Ut - Divulgação)
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armas de destruição massiva. Inglaterra sabe que o 
Iraque tem armas de destruição massiva. Todo o país 
do mundo com um programa de inteligência sabe 
que o Iraque tem armas de destruição massiva.”, as-
sim afirmou Donald Rumsfeld, Secretário de Defesa 
do Governo Bush, preparando a população norte-
-americana e o mundo para uma invasão iminente. 
Provavelmente o Iraque não tem programa de inteli-
gência. Ele era o único país que não sabia que tinha 
armas de destruição massiva.

Em 19 de março de 2003, as forças armadas 
estadunidenses e a força de coalizão invadiram o Ira-
que para, nas palavras do presidente Bush, “libertar o 
povo e defender o mundo de um grave perigo”. Os 
soldados4 “excitados”, “prontos para a luta”, tocados 
por “muita emoção”, atiravam “em qualquer coisa 
que se movesse”. Enquanto se matava o inimigo, em 
muitos tanques, no sistema de comunicação interna, 
explodindo nos capacetes dos soldados, podia-se ou-
vir o hit parede da guerra Let The Bodies Hit The Floor 
ou The Roof Is On Fire.

Ah... o bom e velho sadismo... “O telhado, o 
telhado, o telhado está em chamas. Não queremos água. 
Deixe o miserável queimar. Queime, miserável, quei-

me!”, cantavam os alegres soldados. Era um gozo pre-
coce de tudo o que viria pela frente. Hoje a conta do 
Iraque ainda não fechou. A disparidade entre números 
assombrosos é grande: os jornais indicam entre 170 mil 
a 500 mil mortos, dos quais mais de 65% seriam civis. 

Claro que todas essas mortes são produto do 
desejo norte-americano pela mudança democrática, 
como se pode deduzir da afirmação do conselheiro 
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Ri-
chard Perle: “Às vezes, antes de produzir uma mu-
dança democrática, tem-se que eliminar o obstáculo 
que impede essa mudança. Tratava-se de tirar Sa-
ddam Hussein, porque não se podia fazer democra-
cia com ele no poder”. Agora, tudo ficou claro: os 
Estados Unidos não olhavam seu rosto nas águas de 
Bagdá, o Presente de Deus; nem cheiravam economia 
no ouro negro; nem jogavam um xadrez geopolítico 
de botas. Tio Sam criava aventuras para implementar 
a democracia na cidade dividida pelo Rio Tigre. Por 
isso, provocaram a morte de 170 mil a 500 mil de 
obstáculos. Queimem, obstáculos, queimem! 

Hoje, o sadismo atinge os videogames. Eles 
anunciam aos players: “mate os terroristas no deserto 
do Iraque”.

Invasão do Iraque: soldado norte-americano em ação. (Divulgação)
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Tomar o mundo feito coca cola
“Guerra preventiva” − eis o que une a demo-

cracia ao nacional-socialismo, Bush, o filósofo da 
desconsideração e do Império Romano contempo-
râneo, e Carl Schimitt, o filósofo do terceiro Reich. 
A legitimidade da invasão. Nas palavras do próprio 
pensador, W. Bush: “Enfrentar as piores ameaças 
antes que surjam”. 

Mas, antes que as ameaças surjam, só existem 
os planos de quem será ameaçado, se é que será ame-
açado. Quais são os planos?

O império já existia, a indústria bélica já exis-
tia, o desejo de mercados já existia; apesar do Wikile-
aks, o controle de informações já existia, os negócios 
de guerra já existiam. Então por que Deus atacou o 
Eixo do Mal, na terra do sol? Queima, obstáculo, 
queima! A lógica do capitalismo está subordinada 
à lógica do capitalismo. O “monstrinho” está sol-
to: quase um milhão e meio de homens e mulhe-
res servindo as forças armadas,5 820 bases militares 
espalhadas pelo mundo; 5.970 tanques M1 Abra-
ms; 950 canhões M109A6; 1.900 canhões de 105 
mm; superporta-aviões, cada qual com capacidade 
para 90 aeronaves; 22 cruzadores Ticonderoga; 52 
destroieres da classe Arleigh Burke; 30 fragatas da 
classe Oliver Hazard Perry; 53 submarinos; 5.778 
aeronaves... e, claro, mais de 6 mil ogivas nucleares. 
As novas bombas atômicas são quarenta vezes mais 
potentes do que a de Hiroshima. Tudo vale a pena 
se a bomba não é pequena, desde que o sonho de 
grandeza foi despertado - Oh, mar salgado, quanto de 
teu sal são lágrimas de Portugal! -, o estado de vigília 
precisa de mais vigília.

Tudo isso para tomar o mundo feito coca-
-cola. Depois dizem que o projeto iluminista-capi-
talista fracassou. Como fracassou? Exxon. JP Mor-
gan Chase. Wells Fargo. Walmart. ConocoPhillips. 
Fannie Mae. General Electric. Berkshire Hathaway. 
General Motors. Bank of de America Corp... O 
projeto era esse mesmo: tomar o mundo feito uma 
coca cola. Só em 2011, os Estados Unidos gastaram 
711 bilhões de dólares,6 − valor que representa qua-
se 5% do Produto Interno Bruto norte-americano 
− em ações e equipamentos militares. Isso significa 

que, entre os dezoito maiores orçamentos militares 
do mundo, esse país gastou mais do que os outros 
dezessete juntos. Segunda colocada em gastos mili-
tares, a China, gastou 143 bilhões de dólares − valor 
que corresponde a 2% do seu PIB; a Rússia, terceira 
colocada, gastou 71,9 bilhões, 3,9% do seu PIB; e o 
Reino Unido, em quarto lugar, gastou 62,7, corres-
pondentes a 2,6% do seu PIB.

Não fracassou, mas e se fracassar? Ataque pre-
ventivo. Entre as dez empresas que mais faturam com 
as guerras, ou seja, com a venda de armas, sete são 
estadunidenses. A cada ataque preventivo estoura-
-se um champanhe. Em 2009, a Lockheed Martin 
faturou mais de 33 milhões de dólares, sem vender 
uma única garrafa de coca cola. Boeing, mais de 32. 
Nothrop Grumman, mais de 27. General Dynamics, 
25. Raytheon, 23. L-3 Communications, 13. United 
Technologies, 11.

O Panóptico está nas ruas
O crescimento do belicismo é proporcional 

ao esvaziamento do sujeito. Nesse sistema, o Leviatã 
é um corpo sem fronteiras, disforme, caótico, com 
um só plano: atirar em qualquer coisa que se move. 
O que diz a bala? A melhor maneira de vigiar é fa-
zer todos pensarem da mesma maneira. Internalizar 
sonhos de consumo. O Enola Gay abre as compor-
tas e lança mercadorias. Elas explodem no solo e se 
espalham em anúncios. Os anúncios, por sua vez, 
estalam desejos; e os desejos são sempre mais rápidos 
do que a inteligência e infinitamente mais pródigos 
do que a reflexão sobre a ação. 

O Enola Gay abre as comportas 
e lança mercadorias. Elas 
explodem no solo e se 
espalham em anúncios. Os 
anúncios, por sua vez, estalam 
desejos
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1. Citação retirada do documentário “Las razones de la guerra”. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=HKd1LTWoYR0>. 
Acesso em: 3 jan. 2013.
2  Little Boy (rapazinho) é o nome ou código da bomba atômica lançada na cidade japonesa de Hiroshima.
3 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=x5DSd5LJfAA&feature=relmfu>. Acesso em: 3 jan. 2013.
4 Declarações de soldados combatentes no Iraque retiradas do documentário “A verdade oculta sobre a invasão do Iraque”. 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=MPdVyz5UUjY>. Acesso em: 6  dez. 2012.
5 Os dados a seguir foram retirados do artigo “Poder militar dos EUA”. Disponível em: <http://knowledgeispowerquiumento.wor-
dpress.com/article/poder-militar-dos-eua-2tlel7k7dcy4s-17/#references>. Acesso em: 24 out. 2012.
6  Dado do Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI.
7 Documentário “A verdade oculta sobre a invasão do Iraque”. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=MPdVyz5UUjY>. 
Acesso em: 6 dez. 2012.

Notas

Ricardo Melani é jornalista e filósofo.

O Panóptico sai às ruas, entre celulares, i-
-phones, i-pads, notebooks e leitores eletrônicos, 
a beleza americana, que é a norte-americana, que é 
a estadunidense, se auto-observa no faceworld. O 
sinal do satélite Google Earth capta em um canto 
da terra-dona-mãe, o discurso sem sentido, anacrô-
nico, de um soldado delirante, que havia partici-
pado da Operação Liberdade Iraquiana, que havia 
presenciado a inteligência das armas precisas acer-
tarem mais civis do que militares, muitas mulheres 
e crianças, efeito colateral do ataque aos obstáculos 
da democracia: 

Eu me esforcei para ter orgulho do meu servi-
ço, mas tudo o que conseguia era vergonha... 
Disseram-nos que lutaríamos contra terroris-
tas. O verdadeiro terrorista era eu, e o verdadei-
ro terrorismo é essa ocupação... E a essa classe 
dominante, de bilionários que lucram com o 
sofrimento humano se preocupam somente em 
expandir sua riqueza, em controlar a economia 
mundial... Milhões nesse país sem assistência 
médica, trabalho ou acesso à educação e nós 
vemos o governo gastar 450 milhões de dólares 
por dia nessa ocupação. Pessoas pobres e traba-
lhadoras desse país são mandadas para matar 
pessoas pobres e trabalhadores de outro país, 
e fazer os ricos mais ricos. Sem o racismo, os 
soldados perceberiam que têm muito mais em 
comum com o povo do Iraque do que com os 
bilionários que nos mandam para a guerra. Eu 
joguei famílias para a rua no Iraque, somen-
te para chegar em casa e encontrar famílias 
jogadas às ruas nesse país, nessa trágica e des-
necessária crise imobiliária... nosso verdadeiro 
inimigos não está em alguma terra distante e 
não são pessoas cujos nomes não conhecemos, 

ou a cultura não entendemos... o inimigo é o 
sistema que declara guerra quando é lucrativo, 
o inimigo é uma corporação que nos despede 
de nosso trabalho quando é lucrativo, é uma 
companhia de seguros que nos nega assistência 
quando não é lucrativo, é o banco que toma 
nossas casas quando não é lucrativo...7

“Lucrativo” é uma palavra mágica. Um abre-
-portas no mundo e, se for necessário, um fecha-vi-
das. Uma espécie de entidade mística que ao mes-
mo tempo está em todos os lugares. Que não pode 
ser vista, porque é preservada pelo sigilo bancário. 
Que é o motor de ações eficazes e, embora não te-
nha em si emoções, pode provocar alegrias de pou-
cos e tristezas de muitos. Atingir as metas, atingir 
os objetivos, seguir planos, elaborar planilhas, táti-
cas e estratégias. Estender o mapa, localizar as for-
ças e os obstáculos. Preparar as ações de confronto 
com concorrentes e de conquista de mercado. Não 
esquecer o front da comunicação. O discurso do 
bem maior, da preocupação com o social e com 
o ecossistema. As escrituras da liberdade: a busca 
do lucro é uma operação de guerra; a operação de 
guerra é a busca do lucro. 

O silogismo bélico
A política é economia (concentrada)
A guerra é política (concentrada)
________________________________
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