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C@rtas dos leitores 
 
 
Dos professores 
 
 
Parabéns pela iniciativa! Os três artigos que li [da 6a edição] são claros, objetivos e precisos. 
Mesmo não concordando com todo o exposto, achei muito equilibrado e consistente o artigo sobre o 
neoliberalismo [de Danilo Limoeiro]. 
 
Cordialmente, 
 
Eduardo Viola 
Brasília-DF 
 
 
Congratulo-me com os graduandos do REL, pela qualidade do conteúdo e pela elegância d'O 
Debatedouro. Pelo que leio, não é um local onde o debate pereça em matadouro, pelo contrário. 
Que as estocadas dos argumentos evidenciem a esgrima do pensamento e o progresso da formação 
profissional. 
 
Estevão de Rezende Martins 
Brasília-DF 
 
 
Dos estudantes 
 

Gostei de ver! O Debatedouro me pareceu muito bom! Acho comemorável iniciativas como 
essa e espero que não fique circulando só entre aquele número restrito de pessoas que dão 
movimento às nossas RI. Claro que não estou desmerecendo a importância delas, mas é 
que o estudante de Relações Internacionais (e não só ele) é normalmente alheio ao que 
acontece ao seu redor, e tampouco conhece a máxima "estudar é óbvio e milenar". Em 
geral, não se informa, não vai atrás. Quem sabe o simpático periódico venha a ser um 
socorro nesse sentido. 

Quanto ao artigo de reflexões sobre o Estudo de Relações Internacionais no Brasil, 
concordo que é um curso que esteja se consolidando, e que, portanto, nossa identidade 
ainda não esteja formada. Daí os equívocos, as reiteradas perguntinhas "Mas o que significa 
isso? Comércio Exterior?", e as típicas crises dos alunos. Pode-se dizer que daí também 
venha o desinteresse característico de muitos de nossos colegas. Por que não? 

E essa proliferação de cursos de RI no País é apenas reflexo da massificação do nosso 
ensino superior. A qualidade piora, porém a demanda é grande. E o que se busca é 
geralmente o lucro (por parte das instituições), é a formação rápida para o mercado de 
trabalho.  

Confesso que fico num impasse, porque não acho que educação de qualidade tenha que ser 
para aqueles que podem e têm tempo para isso. Pelo contrário. Só que ao mesmo tempo 
entendo a necessidade dessas pessoas. E não é porque entendo a necessidade delas que 
acho que o ensino tenha que ser superficial. Não. Porque não adianta nada no fim das 
contas. Péssimos profissionais, péssimos serviços...  

Concluindo, não creio que seja só nosso curso de RI que esteja vivendo sua meninice... 

 
Gabriela Tedeschi Cano 
São Paulo-SP 
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EEddiittoorriiaall  
As relações exteriores de LLuullaa:: 
um gostinho do que está por vir... 

 

Temos acompanhado, com singular 
interesse, as primeiras incursões de facto do 
recém-eleito Presidente da República 
Federativa do Brasil, Luís Inácio Lula da 
Silva, em assuntos de relações exteriores e 
diplomacia presidencial. E são vários os 
aspectos que nos têm chamado a atenção 
nesse prelúdio de governo Lula. Em 
especial, o desembaraço com que, 
contrariando previsões, tem manejado o 
futuro Presidente as delicadas questões 
envolvendo os bancos multilaterais e os 
respectivos compromissos assumidos, 
durante a gestão FHC, para com tais 
instituições-guia do Sistema 
Financeiro Internacional. 
 

Os acontecimentos das 
últimas semanas sugerem - 
senão ilustram - qual será a rota 
de ação adotada por nosso futuro 
Presidente no trato com matérias 
internacionais. Neste espaço, 
recortamos alguns poucos 
exemplos, os quais 
submeteremos a breve análise, 
com o objetivo de esboçar - e 
não mais que esboçar - algumas 
mal traçadas linhas sobre o que 
esperamos de Lula e de suas 
relações exteriores. 
Recapitulando: 
 
(1) Lula e as instituições de 

Bretton Woods - tem sido 
vista como bastante 
moderada e produtiva a 
postura assumida por Lula, 
Palocci e demais autoridades econômicas 
do PT na interlocução com os homens 
fortes de Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e Banco Mundial (BIRD). Dão a 
exata medida deste relacionamento - até 
então, bastante harmônico, apesar dos 
discursos inflamados do período eleitoral, 
com o insistente rechaço às 
condicionalidades externas - as 
declarações emitidas recentemente tanto 

por James Wolfensohn 
(presidente do BIRD) como 
por Horst Koehler (diretor do 
FMI), no sentido de estes se 
congratularem com os 
esforços envidados por Lula 
na conciliação entre as 
demandas sociais e os 
compromissos com os credores 
internacionais. Aquele teria dito, mutatis 
mutandis, que Lula o teria emocionado 
com a sua busca incondicional por 
soluções para o problema da fome no 
Brasil. Já Koehler (que ainda se 

encontrar no país, no 
momento em que 
redigimos este ensaio) 
afirmou estar 

‘profundamente 
impressionado’ com  a 
determinação com que 
Lula tem buscado 
enfrentar as carências 
sociais brasileiros sem, 
no entanto, colocar em 
risco as realizações da 
gestão anterior, de FHC. 
É notório que tem 
havido boa vontade das 
duas partes -  

organismos 
internacionais e Brasil - 
no que concerne ao 
debate sobre os rumos 
que se devam tomar 
daqui em diante. E uma 
coisa é fato: para que 
não venha acontecer o 

“abraço dos afogados”, como 
economistas mais apocalípticos vêm 
propalando, é coerente imaginarmos um 
quadro de muita cooperação e consenso 
nas estratégias e ações a serem 
empreendidas conjuntamente doravante; 

 
(2)  Lula e a diplomacia presidencial - 

Durante a sua campanha, Lula teria dito, 
em tom de crítica, questionado por um 

"... fica-nos a 
impressão de que  o 
governo Lula estaria 
inclinado a re-editar 

uma espécie de 
‘ecumenismo’ 
geiseliano. O 
‘pragmatismo 

responsável’, no 
entanto, estaria 
entrelaçado aos 

elementos políticos 
legados por FHC, 
[adicionando-se] 

uma dose 
considerável da 

vocação negociadora 
lulista." 

 

 
DAWISSON 

LOPES,  
22, é Editor-Chefe 

de 
O Debatedouro 

 
dawissonlopes@ig.com.br 
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repórter acerca da sua linha de 
diplomacia presidencial, que não viajaria 
ao exterior tanto quanto FHC o fizera em 
seus anos de governo. Ao contrário: 
dedicaria o seu tempo às viagens 
internas e às resoluções dos múltiplos 
problemas com que nos confrontamos 
internamente. À parte o caráter eleitoral 
da assertiva, o Presidente eleito apenas 
se esqueceu de que, num contexto de 
mundialização das relações 
internacionais, adensamento de fluxos e 
emergência de ameaças e oportunidades 
globais, muitos de seus objetivos 
internos deveriam (e deverão) passar, 
necessariamente, pelas viagens 
(negociações) internacionais. E assim 
tem ocorrido, ao que nos parece.  Em 
uma semana bastante atribulada, o 
presidente se fez presente em Argentina 
e Chile,  onde se dedicou à tessitura de 
laços diplomáticos mais firmes para as 
relações continentais, especialmente no 
que tange ao hoje lânguido e 
desacreditado Mercado Comum do Cone 
Sul. Gozando de surpreendente 
popularidade entre os cidadãos 
argentinos e chilenos, e, não obstante, 
bom trânsito com os presidentes dos dois 
países, Lula deixou boa impressão, 
falando inclusive em uma eventual “re-
fundação” do Mercosul, em bases mais 
assertivas e cooperativas. O que não 
deixa margem a dúvida é a constatação 
de que, se quiser realmente exercer a 
liderança que deseja no contexto das 
Américas, deverá o Presidente, sim, 
engajar-se, ativa e efetivamente, na 
diplomacia presidencial. 

 
(3) Lula e a questão das embaixadas - 

Outra polêmica tem sido alimentada nas 
últimas semanas: a que diz respeito às 
indicações recentemente feitas por 
Fernando Henrique Cardoso para o 
provimento de postos “estratégicos” em 
embaixadas brasileiras ao redor do 
mundo.  O dilema se resume à natureza, 
se meramente técnica, meramente 
política ou técnico-política, de tais 
embaixadas. Enquanto FHC tendeu a 
favorecer os diplomatas de carreira do 
Itamaraty (defendendo a linha do 
primado do tecnicismo), Lula insistiu na 
importância de compatibilidade política 
entre os nossos representantes 
diplomáticos lotados em tais embaixadas 

e a linha de política externa preconizada 
pela (futura) Presidência da República. 
Parecem ter chegado a um meio-termo: 
valem as indicações de FHC (como não 
poderia deixar de ser), contanto que seja 
concedida ao Presidente eleito a 
liberdade de indicar os seus 
representantes diplomáticos em Pequim, 
Caracas e Havana. Mera identificação 
ideacional ou reativamento das relações 
internacionais Sul-Sul? Um pouco das 
duas coisas, dizem os mais próximos aos 
altos círculos de poder. 

 
(4) Lula e as relações com os Estados 

Unidos -  Impressionaria aos 
historiadores um confronto, puro e 
simples, entre a retórica anti-
americanista de Lula, sustentada e 
ostentada durante boa parte de sua vida 
e carreira política, e o  traquejo 
diplomático com que o presidente Luís 
Inácio tem enfrentado a sempre 
importante questão da relação bilateral 
Brasil-Estados Unidos nos últimos 
tempos (malgrado alguns resíduos de 
descontentamento e apreensão ainda 
remanescentes). Mas tal conflito 
descontextualizado entre as falas e 
atitudes de Lula, em tempos tão 
distintos, seria um terrível equívoco. Há 
que se cotejá-las, falas e atitudes. E se 
considerar o veio fortemente 
“pragmático” presente na formulação de 
política externa de Brasil e EUA 
correntemente. O convite feito por 
George W. Bush a um presidente eleito 
do Brasil, atípico na história da Política 
Externa estadunidense, denota a 
importância desempenhada pelo Brasil 
no contexto das relações hemisféricas e, 
conseguintemente, nas negociações 
conducentes à implantação da Área de 
Livre Comércio das Américas (ALCA). E, 
no encontro, que deverá ocorrer no curso 
desta semana, presume-se um Lula 
amistoso, conquanto incisivo e obstinado 
em sua pretensão de negociar, à 
exaustão, cada detalhe do Acordo e, lato 
sensu, das relações Brasil-EUA.  É 
esperar para ver! Por ora, viceja o 
“pragmatismo responsável”. 

 
Diante do exposto, e de tudo o que já 

se especulou sobre o caminho reservado 
para as relações exteriores do Brasil, fica-
nos a impressão de que, ao (a) 
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comprometer-se com os líderes do Sistema 
Financeiro Internacional; (b) buscar na 
diplomacia (presidencial, inclusive) um 
caminho conspícuo para o exercício das 
estratégias desenvolvimentistas 
brasileiras; (c) diversificar, horizontalizar e 
“transversalizar” as parcerias político-
comerciais brasileiras; (d) intentar 
cooperação com países em estágio de 
desenvolvimento similar ao nosso; (e) 
perseguir um novo formato para as 
relações Brasil-EUA e (f) atuar em prol da 
geração de maior autonomia para o Brasil 
nas relações internacionais, o governo Lula 
estaria inclinado a re-editar uma espécie 
de “ecumenismo” geiseliano. O 
“pragmatismo responsável”, no entanto, 

estaria entrelaçado aos elementos políticos 
legados por FHC, quais sejam, os da 
austeridade monetária e fiscal, da 
orientação democrática (que contrasta com 
a ditadura dos tempos de Geisel) e, 
sobretudo, de um componente vívido de 
diplomacia presidencial. A toda essa 
mistura, adicionar-se uma dose 
considerável da vocação negociadora 
lulista. Pronto! Eis a receita para a PEB 
brasileira nos anos de governo Lula, a 
nosso ver. Cabe-nos, agora, aguardar com 
ansiedade o momento de aferir se, no frigir 
dos ovos, esta combinação nos será 
“palatável” ou não. Demos tempo ao 
tempo. 

 
 
 

 
Nota do Editor 
 
 
Caros leitores, 
  
Desculpamo-nos pelo pequeno atraso na publicação desta edição. Mas estejam certos de 
que as contingências que nos compeliram a protelar a veiculação do volume foram as 
mais nobres possíveis!  A propósito, o ensejo nos sugere um convite: que todos passem a 
visitar, com regularidade, a nossa homepage na internet, cujo endereço é 
http://pagina.de/odebatedouro. Acessem a página e, se possível, remetam-nos 
comentários sobre a mesma.  
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SSoobbeerraanniiaa  ee  nnaaççããoo    
nnaa  mmooddeerrnniiddaaddee  
A construção das RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss 

 
Nação. Soberania. 

Conceitos recorrentes no 
trabalho do analista 
internacional, pode-se 
mesmo dizer alguns dos 
pilares do trabalho nesse 
campo do conhecimento 
humano. Nos traz profundo 
estranhamento a idéia de 

um “sistema internacional” desprovido de 
Nações ou no seio do qual a Soberania não 
seja um elemento referencial. Aprendemos 
em nossa vida acadêmica que, no início da 
Era Moderna, o progressivo 
surgimento de Estados-Nação, 
que se advogavam soberanos, 
motivou a formação de um 
sistema de normas para reger 
suas relações. Mas reflitamos: 
alguma vez nos perguntamos 
COMO a Modernidade influenciou 
esse processo? Responder, de 
forma provisória, a esse 
questionamento é o propósito 
deste artigo. Farei recurso, para 
tal, aos textos "A Geneology of 
Sovereignty", de Jens Bartelson, 
e "Nationalism and Morality", de 
Charles Taylor, os quais 
permitem traçar os laços que 
unem a Modernidade e a 
formação da Soberania Estatal, 
por um lado, e a idéia de Nação e 
de Nacionalismo, por outro, 
aplicada no marco do Estado 
(tomado como “Sujeito-
Indivíduo”). 
 

Utilizando uma abordagem 
funcional, Taylor tenta explicar o 
Nacionalismo e a junção dos conceitos de 
Nação e Estado a partir de motivações 
racionais e sociais que manifestam seu 
caráter "não-passional". A Nação e o 
Nacionalismo não seriam atavismos ou 
entidades apriorísticas, mas resultado da 
ação consciente de determinados grupos 
sociais, motivados por interesses bem 

delineados. A Modernidade, em Taylor, 
trará processos de racionalização-
burocratização-otimização das esferas de 
ação coletiva dos grupos sociais (formação 
do mercado capitalista, centralização dos 
Exércitos etc.) que, em última instância, 
conduzirão à consolidação de um Estado 
monolítico que, baseado numa idéia de 
alteridade modulada por alguns agentes 
especialmente relevantes (elites políticas 
nativas, por exemplo), poderá ser inserido 
no sistema inter-estatal ou internacional, 
tal como este se apresenta nos séculos XIX 

e XX, de forma diversa 
de uma simples 
"assimilação" ou 
"conquista". A 
"autonomização do 
Estado como sujeito", 
para o autor,  torna-se 
fato decorrente da 
Modernidade em suas 
diversas "ondas", 
sofrendo, ainda, 
influência decisiva de 
grupos no interior de 
cada Estado. O 
Nacionalismo é 
entendido como o motor 
de tal idéia de 
"alteridade modulada", 
articulando elementos 
culturais nativos e 

absorvendo 
seletivamente elementos 
modernos via ação de 
elites políticas, líderes 

carismáticos etc. O Nacionalismo, ainda, 
por vezes, articula-se com o que o autor 
considera a idéia de Patriotismo (ligada ao 
pensamento Liberal), estabelecendo, em 
situações diferentes (posicionamento dos 
agentes sociais que tomam a 
responsabilidade de promover a 
Modernização), afinidades e oposições. 

 
Bartelson, por sua vez, desce até o 

zênite da Modernidade, analisando os 

 
 

 
 

CARLOS 
FREDERICO 

GAMA,  
24, é colunista 

semanal de 
O Debatedouro 

 
 
hiposigno@hotmail.com  

"Aprendemos em 
nossa vida acadêmica 

que, no início da 
Era Moderna, o 

progressivo 
surgimento de 
Estados-Nação, 

que se advogavam 
soberanos, motivou a 

formação de um 
sistema de normas 

para reger suas 
relações. Mas 

reflitamos: alguma 
vez nos perguntamos 

COMO a 
Modernidade 

influenciou esse 
processo?" 
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conceitos de Representação e o "paradigma 
cognitivo" que norteou a prática e a 
dogmática política desde o fim da Idade 
Média, para compreender de que forma 
tomou corpo o conceito de Soberania e de 
que forma tal conceito impactou a formação 
de Estados Nacionais e de um sistema de 
Estados (este último, para o autor, 
somente pôde ser qualificado como 
"internacional" - adquirindo qualidade 
diversa da simples justaposição de Estados 
soberanos - a partir do século XVII). A 
Soberania, sucessivamente, assume formas 
as mais diversas, sendo inicialmente (Idade 
Média e Renascença) uma propriedade 
compartilhada e mutuamente 
intercambiável entre o Rei/Soberano e o 
próprio Estado, privilegiadamente situados 
no campo simbólico. A delimitação do 
campo da Política em "Exterior" e 
"Doméstica" era decorrência direta dessa 
consideração, dado que correspondia à 
avaliação (tênue) entre os diferentes 
interesses do Rei e do Estado. O cenário 
externo era entendido como o elemento 
capaz de conferir unidade ao cenário 
interno e as lógicas que norteavam a ação 
estatal em ambos os cenários eram 
polarmente opostas (manutenção da Paz e 
Ordem internas e de estado conflitivo 
externo, capaz de servir como "válvula de 
escape"). Ambos, Rei e Estado, eram 
"idênticos a si mesmos" e, portanto, 
elementos que assumiam caráter 
transcendental, "acima do corpo social" e 
capazes, portanto, de ordenar os demais 
elementos da vida social e de manutenção 
do Tempo social (a idéia de Revolução 
como sinônimo de movimento cíclico, 
orbital), incluso a vida dos demais homens 
(não-sujeitos, nesse sentido). O Rei torna-
se, assim, o Demiurgo do Mundo. 

 
A Soberania, em seguida, sofre os 

efeitos da Modernidade (Iluminismo) e 
modifica seu caráter, decorrência da 
mudança do "paradigma cognitivo" que 
passa a criticar a relação direta, especular, 
entre Linguagem e Conhecimento. O 
Homem, "hermeneuta do Mundo", passa a 
agir no Mundo, mais do que depender da 
"posição privilegiada" de observadores e 
agentes desfrutada pelo Rei. O Homem, 
destronando o Rei, passa a ser "idêntico a 
si mesmo"; e o Estado, nesse sentido, é 
resultado das interações humanas e 
reveste-se de uma Soberania que somente 

é "idêntica a si mesma" no sentido de que 
reflete a "vontade geral" de um povo que 
se considera Autônomo e que toma as 
rédeas do próprio destino (Revolução como 
interrupção numa linha temporal e como 
motor do Futuro). Não há, dessa forma, 
separação estrita entre as lógicas que 
norteiam a prática política no cenário 
doméstico e internacional, ambas norteadas 
pela busca dos interesses associados com a 
"vontade geral" popular, ou seja, com a 
Soberania, tomados sob a forma de cálculo 
racional. O sistema de Estados, por sua 
vez, torna-se verdadeiramente 
internacional, dado que surgem 
relacionamentos/fluxos entre os Estados 
que não são redutíveis ao "interplay" dos 
atores no marco doméstico. O sistema de 
Estados não é mais, como na Renascença, 
uma construção teórica/tipológica para 
avaliação do poder relativo de Estados 
particulares, mas verdadeira "esfera 
pública" internacional na qual os sujeitos 
(Estados) debatem, criam e desfazem 
consensos sobre questões pontuais, 
pactuam a Paz ou fazem a Guerra. 

 
Podemos concluir, finalmente, que 

em ambos os textos, a passagem do 
Estado Absoluto para um "Estado Sujeito", 
atrelado a uma Soberania identificada com 
a "vontade geral" de indivíduos/cidadãos, 
eles mesmos autônomos e "idênticos a si 
mesmos", entrelaça-se com as sucessivas 
"ondas de Modernidade", em processos nos 
quais a interveniência humana é fator 
decisivo, norteada pela racionalização das 
"formas de conhecimento" e das "imagens 
de Mundo”. Tal passagem aparece de 
formas diferentes e complementares em 
Bartelson e em Taylor - para o último, 
diversas regiões do Globo seriam 
englobadas passivamente caso as elites 
nativas, motivadas pela Honra, dentre 
outras causas, não buscassem construir 
sua "alteridade modulada" como 
alternativa à assimilação (ou seja, a 
Modernidade pode ser promovida de forma 
ativa ou passiva). Em Bartelson, o Homem 
se autonomiza, destronando o Rei-
Demiurgo do altar da Soberania e investe-
se do papel de "hermeneuta do Mundo". 
Tal fato, porém, restringe-se ao cenário 
europeu -  falamos, então, da "primeira 
onda de Modernidade", enquanto Taylor 
encarrega-se da "segunda onda". 
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GGuueerrrraa  CCoommeerrcciiaall  ee  
CCooeerrççããoo  DDiipplloommááttiiccaa::  
AA  mmeettááffoorraa  ddoo  VVaammppiirriissmmoo  IInntteerrnnaacciioonnaall 

  

Não é fato novo a intervenção dos 
EUA em relações comerciais alheias em prol 
de seus próprios interesses e de sua 
indústria. Todavia, neste artigo, 
destacaremos especificamente dois casos de 
intromissão direta em negociações de 
equipamentos militares entre o Brasil e a 
Colômbia. 

No primeiro semestre de 2001, o 
governo de Bogotá logrou modernizar 50 
dos 120 blindados sobre rodas Cascavel EE-
9 e Urutu EE-11, de fabricação brasileira. 
Para tanto, o Ministério da 
Defesa  colombiano contatou 
duas empresas brasileiras 
para a realização da compra, 
estimada em US$ 40 
milhões. Tendo, todavia, 
desconsiderado o andamento 
das negociações com os 
brasileiros, o governo 
colombiano misteriosamente 
passou o contrato para a 
empresa estadunidense 
Textron Marine & Land. 

 
Vejamos o que se 

sucedeu. No corrente ano, 
mais precisamente no dia 10 
de julho, a carta do general 
James T. Hill, chefe da 12ª 
Divisão de Aviação da Força 
Aérea do Comando Sul dos 
EUA, entregue ao general 
Jorge Enrique Mora Rangel, 
comandante das Forcas 
Militares da Colômbia, foi de causar 
espanto. Tal carta foi entregue, de 
sobressalto, 3 dias após a apresentação de 
proposta do governo brasileiro, para o 
fornecimento de aproximadamente 40 
aviões turboélice BEM-314 Super Tucano da 
Embraer (solicitada anteriormente pela 
chancelaria colombiana), segundo a qual as 
Forças Armadas da Colômbia poderiam 
adquirir o melhor e mais avançado avião do 

mundo na categoria de 
ataques leves, ao custo 
variante de US$5 a US$9 
milhões a unidade.  

O conteúdo da 
pasmaceira carta é um pedido 
de reconsideração de compra 
pela Colômbia, em detrimento da reforma já 
prevista do contingente. O general 
estadunidense solicita que se “considere 
também que o Congresso dos EUA não pode 
interpretar favoravelmente a compra de 

aeronave leve de ataque”1, 
afirmando logo após que essa 
compra “pode influenciar 
negativamente a aprovação 
parlamentar dos EUA para 
financiamentos adicionais”2. 

Coincidentemente, a 
declaração do governo 
colombiano, no 17 de julho 
seqüente, cancelando o 
processo de aquisição de 
aviões, deu-se após o 
recebimento da carta e da 
visita daquele general à 
Colômbia. Da mesma 
declaração, anotamos que os 
EUA desejam que a Colômbia 
modernize sua frota de aviões 
(de origem estadunidense), 
composta por jatos A-34 
Dragonfly e Turboélice OV-10, 
cuja fabricação data da remota 
década de 60. 

No caso em exame, não se verifica a 
competição justa e o direito à livre escolha 
dos povos. Os EUA não estão permitindo 
que o setor produtivo e o mercado 

                                                 
1 Cf. 
http://www.estado.estadao.com.br/editorias/2002/11/10/pol008
.html. 
2 Idem. 
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“(...) um vampiro 
possui como 

características o 
incontrolável desejo 
pelo poder, a busca 

insaciável por 
energia, o gosto 

pela transgressão 
das normas, a 

prudência em suas 
ações e para com 
seus inimigos, a 
perpetuação do 
status quo de 
dominação, a 

disseminação da 
destruição e da 
desconfiança.” 



 
 

 
 
 

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

 

9 

CC C
OO O

NN N
VV V

II I DD D
AA A

DD D
OO O

SS S 

consumidor se arranjem de acordo com a 
demanda, oferta, utilidade do produto e a 
livre escolha dentre as opções. No caso em 
exame, o que prepondera é um “convite” à 
Colômbia a não adquirir produtos bélicos 
brasileiros de última geração. Ou posto de 
forma mais direta, houve imposição 
unilateral (coerção diplomática) em prol dos 
produtos e serviços das empresas 
estadunidenses. 

 
O que foi visto leva a se pensar nos 

Estados Unidos como o grande vampiro do 
mundo. A doutrina do vampirismo ensina 
que o vampiro é um morto-vivo, que 
vendeu sua alma para obter a eternidade da 
carne, e que, para manter-se imortal, tem 
que sugar a energia de vidas. Dessa forma, 
um vampiro possui como características o 
incontrolável desejo pelo poder, a busca 
insaciável por energia, o gosto pela 
transgressão das normas, a prudência em 
suas ações e para com seus inimigos, a 
perpetuação do status quo de dominação, a 
disseminação da destruição e da 
desconfiança. Em suma: a capacidade de 
transgredir as leis naturais e morais para 
garantir seus interesses3.  

Todavia, não estamos falando de um 
vampiro de sangue, tão comum nos filmes, 
novelas e obras literárias tétricas (como 
Drácula, de Bram Stoker, publicado em 
1897), mas sim de um vampiro astral, 
negativo, que busca sugar a energia dos 
outros; onde só um lado tende a prevalecer, 
partindo do pressuposto que o vampiro não 
queira conceder o dom da eternidade para a 
sua vítima. 

É importante ressaltar que uma 
possível 2ª Guerra do Golfo (desta vez, com 
uma possível ajuda da OTAN), luta contra o 
Al-Qaeda, Saddam Hussein, o homem 
invisível Bin Laden, terroristas palestinos, 
em busca do rearranjo político das forças no 
Oriente Médio e em prol dos interesses das 
corporações petrolíferas, subsídios 
excessivos aos produtores agrícolas, abusos 
das indústrias farmacêuticas, degradação 
ambiental, julgamentos sumários de 
“terroristas”, embargo econômico a 
pequenos países, descaso com questões 
humanitárias como a fome, inter alia, são 
                                                 
3 Cf. LIANO JÚNIOR, Nelson. Manual prático do 
vampirismo. São Paulo: Eco, 1990. 

evidências de “vampirismo” por parte dos 
EUA,  constituindo-se em bons exemplos de 
como este país busca sugar a energia do 
outro para manter seu status quo.  

Aplicando a visão do vampirismo no 
caso das aeronaves e aos três países em 
geral, vemos que os EUA estão 
vampirizando o Brasil e a Colômbia. Como é 
sabido, para que a vítima seja dominada e 
sugada pelo vampiro, sem ser destruída 
pela impiedade desse, ela tem que convidá-
lo para entrar em sua casa e agradá-lo. 
Caso o vampiro não seja convidado, a única 
solução é a hipnose4, na qual a consciência 
da vítima é tomada pelo poder desse, 
tornando-se, assim, subserviente aos 
desejos do vampiro. 

 
O Brasil sofre de um baixo grau de 

vampirização, uma vez que não abriu 
totalmente suas portas para os EUA, e por 
isso, o vampiro busca hipnotizá-lo com 
falsas promessas de livre comércio e 
cooperação (leia-se: pretensas benesses da 
ALCA). Também, o Brasil nos últimos 
tempos raramente tem agradado ao grande 
“mestre do mal” (vampiro); ao contrário, 
tem condenado nos grandes foros 
econômicos internacionais as práticas 
protecionistas (sugadoras) dos EUA em 
relação ao aço brasileiro e aos subsídios 
agrícolas; tem, inobstante, inclinado-se na 
direção de uma negociação mais criteriosa 
para os termos do bloco hemisférico de livre 
comércio. 

 
Com relação à Colômbia, esta 

padece de um alto grau de vampirização, 
vez que os EUA já estão presentes no 
território colombiano através do Plano 
Andino (antigo Plano Colômbia), com o 
pretexto de auxiliá-los no combate ao 
narcotráfico. Por seu turno, a Colômbia 
agrada constantemente aos EUA, temendo o 
seu desmembramento por causa do 
narcotráfico e agindo conforme a 
determinação do vampiro - como, por 
exemplo, deixando de adquirir os Super 
Tucanos brasileiros. 

Dessa forma, é imprescindível que os 
países tomem consciência de que estão 
sendo sugados e explorados, e que 

                                                 
4 Ibid. 



 
 

 
 
 

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

 

10 

CC C
OO O

NN N
VV V

II I DD D
AA A

DD D
OO O

SS S 

sordidamente estão proporcionando a 
manutenção dos EUA no poder, dominando, 
destruindo, trazendo a discórdia, violando 
os acordos internacionais. Temos de 
ressaltar que o poder do vampiro é tão 
grande que, mesmo tendo havido uma 
declaração do governo colombiano de não-
suspensão da aquisição de tais aeronaves, 
de 18 de novembro deste ano, o curso dos 
acontecimentos deve ser analisado e 
acompanhado com atenção. É pouco 
provável que a Colômbia opte pelo melhor 
equipamento existente (que, no caso, é 
brasileiro), entregando-se cada vez mais ao 
poder do vampiro. 

 
Será que o  combate ao vampiro 

deve ser com magia, esconjurações, 
salmos, ladainhas, orações e exorcismos, ou 
pela moralização da sociedade internacional, 
fazendo com que os Estados cumpram 
efetivamente as normas internacionais, o 
Direito Internacional, e as regras 
comerciais? Quem poderá ser o exorcista 
que dará fim ao grande vampiro? A União 
Européia, a China, o Japão, a Índia, o Brasil, 
a Argentina? Ou será que todos sucumbirão 
à própria vaidade (transformando-se em 
vampiros) ao invés de lutar pela harmonia 
mundial?  

 
A resposta é um pouco difícil, mas 

não seria absurdo vislumbrar que, em um 
breve hiato histórico, os EUA pereçam por 
suas próprias vaidades, como já aconteceu 
com outros vampiros no passado. 
Anotamos, como exemplo, o caso do Conde 
romeno Vlad Dracul, que no passado logrou 
conquistar grande parte da Europa Oriental. 
Ao retornar de uma de suas campanhas, 
Vlad acabou por ser coroado como o novo 
monarca pelo povo de Budapeste. Contudo, 
sobreveio o  triste fim: no momento em que 
o arcebispo foi colocar a coroa no vitorioso 
conde, o mesmo sucumbiu diante de 
imagens cristãs5.  

 
Dessa forma a avidez na busca pelo 

poder levou Conde Vlad ao perecimento. A 
sua própria vaidade (o poder) fez com que 
pagasse um alto preço durante a sua 
coroação com a exposição às imagens 
sagradas tão nocivas ao vampiro, 

                                                 
5 Ibid. 

provocando, portanto, o seu fim. Essa 
mesma regra vale para os EUA, já que 
podem pagar muito caro ao conquistar 
plenamente o poder mundial. E tal 
pagamento pode ser com o perecimento de 
seu império. 

 
Caso os EUA não pereçam pelos 

próprios atos, mas sim pela ação de outros 
poderá ocorrer duas coisas: a primeira, e já 
prevista anteriormente, é o surgimento de 
um novo vampiro; a outra hipótese, e 
menos provável, é de que a derrota do 
vampiro acabe com as forças negativas na 
Terra, proporcionando, assim, a harmonia 
mundial. 

 
Esta se dá por uma outra forma de 

vampirismo astral, que pode ser harmônico 
na medida em que sugamos a energia dos 
outros e nos deixamos ser sugados, 
cumprindo-se, assim, o destino do universo 
e da matéria: que é o surgimento e o fim 
ocasionado pela ação do tempo6, mas 
sempre promovendo o bem de todos. 

 
Alertamos sobre a dificuldade no 

combate desse tipo de vampiro, pois o 
universo é regido pela constante e 
ininterrupta troca de energia. Acreditamos 
que é uma virtude poder participar da 
ordem natural das coisas, e por isso, a 
melhor forma de combater o vampiro é a 
busca do equilíbrio das trocas entre todos – 
em jargão de política internacional, a 
democracia e o multilateralismo. 

 

                                                 
6 Ibid. 
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