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T
ido como o maior conhecedor
mundial da filosofia política de
Emmanuel Kant, o filósofo Wolfgang
Kersting, da Universidade de Kiel,
Alemanha, esteve em Porto Alegre
esta semana participando do
Seminário Internacional de Ética
promovido pelo Programa de Pós-
Graduação em Filosofia da PUCRS
e pelo Instituto Goethe. Ele é autor

do livro Política das Relações Internacionais, que,
lançado há dois anos na Alemanha, já se tornou
uma obra clássica de referência. Depois de
apresentar uma palestra sobre a defesa de um
universalismo sóbrio, na tarde de quarta-feira,
Kersting concedeu a seguinte entrevista ao caderno
Cultura. Explicou em que medida os recentes
atentados terroristas nos Estados Unidos
modificaram os conceitos consagrados de guerra e
paz. Aproveitou para advertir contra uma possível
“dramatização” dos fatos:

– Está chegando a hora de recobrar o sangue-frio.

Zero Hora – Após os recentes atentados nos
Estados Unidos, a possibilidade de uma guer-
ra tomou conta dos noticiários em todo mun-
do. Dentro desse novo contexto, a paz tornou-
se uma utopia?

Wolfgang Kersting – Essa é uma pergunta
crucial. Em princípio, a paz me parece uma uto-
pia. Na melhor das hipóteses, podemos esperar
por um futuro mais pacífico. Além disso, creio
que a guerra, o conflito violento, em princípio,
não pode ser eliminado da relação entre os paí-
ses. A única possibilidade de trazer uma paz du-
radoura ao mundo seria se no universo formado
pelos Estados uma determinada potência adqui-
risse uma supremacia tal que nenhum outro Es-
tado pudesse rebelar-se contra ela, da mesma
forma como seria impensável que nos Estados
perdedores aparecessem guerras civis. Com base
nesse exemplo, pode-se ver que a paz é um de
nossos bens mais importantes. Mas temos tam-
bém outras orientações normativas como, por
exemplo, a liberdade, que nem sempre está em
congruência com uma política efetiva de segu-
rança na área estatal. Se optarmos pelo princípio
da liberdade, não podemos cultivar um interven-
cionismo transbordante, que poderia colocar os
Estados poderosos em condição de invadir outros Esta-
dos. A única coisa que se pode esperar é a seguinte: a
cooperação internacional e o interesse econômico co-
mum se tornariam cada vez mais fortes de modo que
cresceria a disposição de fundir as relações interestatais
em formas jurídicas. A globalização deve ser claramente
considerada como uma tendência que vai ao encontro
dessa tendência, que exclui a violência. Simultaneamen-
te, vemos que, em virtude do avanço da cultura capitalis-
ta do Ocidente e das representações do Ocidente sobre as
idéias libertárias, culturas não-ocidentais se vêem obri-
gadas a se defender, sem recuar no emprego da violên-
cia. Vemos assim que a globalização trabalha tanto em
prol da paz quanto faz emergir e nascer novos conflitos.

ZH – Seria aconselhável resistir na utopia?
Kersting – Me parece sensato não ficar na esteira de es-

peranças utópicas. Urge não perder a realidade de vista,
fomentar medidas e culturas favoráveis à paz e, ao mesmo
tempo, observar com desconfiança e suspeição as causas
dos conflitos. Há uma tese de Kant que acende esperanças
nos amantes da paz. Ele disse o seguinte: se todos os Esta-
dos fossem repúblicas, a violência desapareceria do conví-
vio humano. Eu estou disposto a acreditar nessa tese. Por
essa razão, me parece sensato difundir as formas de orde-
namento liberal, do Estado de Direito e da democracia.
Depois da II Guerra, foram travadas, se estou bem infor-

mado, cerca de 150 guerras, mas nenhuma dessas guerras
foi conduzida por sociedades democráticas.

ZH – Os atentados mudaram os conceitos consagra-
dos de guerra e paz?

Kersting – Se assisto à CNN, se leio as manchetes, está
lá em letras garrafais: America at War (Estados Unidos em
Guerra). É uma denominação estranha, pois o conceito de
guerra parecia razoavelmente definido: uma guerra trans-
corre entre Estados e precisa ser declarada. Ou pelo menos
há uma guerra de agressão, que dá ensejo a uma guerra de
defesa. Nesse caso, não foi declarada uma guerra. Também
não estamos lidando com atos bélicos, mas com um ato ter-
rorista, que se distingue de qualquer outro por seus efeitos
gigantescos. Se os EUA denominam isso de “guerra contra
o terrorismo”, então a América usa o conceito de guerra co-
mo metáfora. É compreensível que queiram assim evitar
atos semelhantes no futuro, procurar os culpados e encami-
nhá-los aos órgãos judiciários. Se no entanto não usam a
palavra “guerra” como metáfora, afastam-se de uma tradi-
ção do Direito Internacional e repetem a retórica de seu
oponente, que é vítima de um fanatismo religioso, que, por
sua vez, não compreende seus atos como terroristas, mas
como ações desenvolvidas no âmbito de uma guerra santa.

ZH – Essa confusão de conceitos influi de que forma
no quadro?

Kersting – Temos diante de nós uma situação
que não pode ser adequadamente compreendida
com os conceitos tradicionais do Direito Interna-
cional. Isso já podemos ver no seguinte aspecto:
os culpados não estão mais vivos, efetivamente se
suicidaram. Não se sabe ao certo quem são, quem
os apóia. O presidente dos EUA prometeu à sua
população, que com sobras de razão está agitada,
o seguinte: fazer algo que corresponde ao senso
de justiça e ao grau de indignação dos norte-ame-
ricanos. Todos os Estados europeus e muitos ou-
tros outros como a Rússia e a China prometeram
solidariedade ao presidente George W. Bush. Mas
a política norte-americana encontra-se numa situa-
ção terrivelmente constrangedora. Quer agir e não
sabe exatamente como. Naturalmente é impossível
invadir um país estrangeiro e fazer uma guerra,
eventualmente matar pessoas inocentes. Tal em-
preitada corre o risco de também se revestir de ca-
racterísticas terroristas. Tenho plena compreensão
da necessidade dos americanos de reagir a esse
ato inacreditável. Mas a constelação é de tais di-
mensões que não se pode perceber ao certo um
lusco-fusco sequer em matéria de Direito Consti-
tucional. Sem uma definição na área internacio-
nal, os EUA não poderão agir. Ninguém pode di-
zer isso ao certo. Essa é apenas a opinião de um
filósofo. Eu gostaria de advertir contra uma dra-
matização da situação. Compreendo que, diante
da monstruosidade dos acontecimentos, as pes-
soas tendam a reações extremadas, mas aos pou-
cos está chegando a hora de recobrar o sangue-
frio e desenvolver um senso de proporções corre-
tas. Nos EUA, conforme se ouve, as pessoas não
estão indo ao teatro, ao cinema, não viajam de
avião, não freqüentam os shoppings centers, pois
têm medo de que o terrorismo continue lançando
bombas e assassinando indiscriminadamente.

ZH – Qual o grau de ameaça que esses gru-
pos terroristas representam hoje para a civili-
zação ocidental?

Kersting – Não quero falar em números, nem
apresentar os atos terroristas como coisas absolu-
tamente inofensivas, pois acabamos de ver o que
20 pessoas podem fazer. Mas esse terrorismo não
deve ser obra de mais que uma centena de pes-
soas. Possivelmente esse terrorismo é apoiado e
mantido por esse ou aquele Estado muçulmano.
Mas gostaria de lançar uma advertência de que se
está construindo um antagonismo bélico entre o

mundo ocidental e o islamismo. O islamismo é tão paci-
fista e tão não-pacifista quanto o Ocidente. É perfeitamen-
te possível chegar-se a um patamar de convívio civilizató-
rio por vias pacíficas.

ZH – Como chegar a esse patamar?
Kersting – Se os EUA, junto com a Europa, consegui-

rem solucionar a questão da Palestina, se conseguirem re-
duzir o conflito entre Palestina e Israel, o mundo islâmico
se verá muito mais exposto à cooperação. Em pouco tem-
po, o terrorismo será isolado. Por essa razão, seria inteira-
mente errado se os EUA vissem seu combate ao terroris-
mo como uma guerra e apostassem apenas em meios mili-
tares. Mais sensato seria iniciar o combate ao terrorismo
de uma forma complexa, no quadro de uma cooperação
internacional, com iniciativas políticas e diplomáticas, por
meio da disposição em eliminar focos conhecidos de con-
flito. O terrorismo vive exatamente disso, dessas linhas de
conflito. O terrorismo dramatiza e explora essas linhas
com vistas a suas ações violentas. Usa-as como subterfú-
gios de legitimação. Por essa razão, os conflitos devem ser
drenados. Eis o programa mais importante e que promete
mais êxito no combate ao terrorismo. Muito mais exitoso
do que ações militares em um país distante e inacessível.
Uma tal ação, com certeza, deverá fazer com que o movi-
mento terrorista cresça mais ainda, mais pessoas vão en-
trar nesse movimento.
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