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NNoottaass  ddaa  EEddiittoorriiaa  
 
1) Convocação de artigos para Edição Especial II 

 
A equipe editorial d’ O Debatedouro faz uso da ocasião para convidar todos seus leitores 

e entusiastas a contribuírem com artigos científicos para a nossa 2ª edição especial. O eixo 
temático abordado na mesma será Focos de Tensão. Serão discutidos aspectos políticos, 
diplomáticos, econômicos, sociológicos, do ponto de vista da paz e segurança internacionais, de 
pontos do globo onde estejam presentes elementos de conflito armado, guerra civil e/ou ameaça 
às seguranças nacional, regional e internacional. O discurso dos artigos deve estar amparado 
por critérios de validação científica e de iniciação científica. Serão publicados os melhores textos 
que não tenham sido veiculados anteriormente em outras publicações e que atendam aos 
parâmetros elencados abaixo: 
 

 Consistência histórica e teórico-conceitual; 
 Desenvolvimento de problema/hipótese; 
 Cumprimento das regras da ABNT e da norma culta da língua portuguesa. 

 
Os artigos devem ser enviados para o e-mail odebatedouro@odebatedouro.com.br 

no seguinte formato: 
 

 Documento de Microsoft Word 
 10 a 20 páginas, incluindo biliografia e notas. 
 Times New Roman 12, espaçamento 1,5 

 
Data final de envio: 22 de junho 
Data de publicação da edição: 10 de julho 
 

A equipe editorial selecionará os melhores textos e entrará em contato com seus autores 
para confirmação da publicação e para que sejam operadas eventuais correções formais. Caso 
dois artigos apresentem aspectos semelhantes de um mesmo foco de tensão, caberá à equipe 
selecionar aquele que melhor se enquadrar nos parâmetros acima delimitados. Os autores que 
tiverem seus artigos publicados poderão incluir seus textos em sua produção científica, 
referindo-se ao ISSN d’ O Debatedouro. Qualquer dúvida, sugestão ou consulta sobre os temas 
possíveis, favor não hesitar entrar em contato através do e-mail 
odebatedouro@odebatedouro.com.br 
  
 

2) Novidades em O Debatedouro 
  
  

Por meio deste informativo, trazemos ao conhecimento do leitor as últimas inovações 
incorporadas à publicação O Debatedouro, semanário digital em temas internacionais: 
  
 1) Aquisição de ISSN 
  

Subsidiária da organização internacional ISO, a ISSN (International Standard Serial 
Number) corresponde à rede internacional, coordenada por UNESCO e Governo Francês, 
responsável pela catalogação de publicações periódicas ao redor de 75 países em todo o mundo. 
Atinge, hoje, a impressionante marca de mais de 1 milhão de publicações sob o seu crivo, 
transformando-se na referência mais amplamente difundida e reconhecida no meio editorial de 
periódicos. 
  

O Debatedouro é identificado no sistema ISSN através do código 1678-6637. 
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2) Reformulação da webpage 
  

A webpage de O Debatedouro acaba de passar por ampla reformulação estética e 
funcional, tornando-se mais leve, bonita e fácil de se navegar. A subdivisão em seções facilita a 
identificação dos objetivos a serem explorados pelo visitante. Para consultas, está disponível a 
seção "edições anteriores", com a biblioteca completa de O Debatedouro. 
  
  
3) Edições em PDF mais leves 
  

As edições semanais de O Debatedouro também passaram por reformulação, tornando-
se bem mais leves e, portanto, facilitando os downloads. 
  
  
4) Incorporação de novas seções  
  

Três novas seções passarão a ser veiculadas, de forma alternada, em O Debatedouro. São 
elas: 
  

 Efemérides: Resgate de importantes eventos históricos que tenham trazido 
consideráveis impactos às relações internacionais contemporâneas; 

 Resenhas: Promoção de resenhas críticas dos últimos lançamentos nacionais e 
internacionais acerca das Relações Internacionais e de temáticas correlatas; 

 Entrevistas: Entrevistas com personalidades da comunidade brasileira e internacional 
do estudo das Relações Internacionais. 

  
  
  Aproveitamos a oportunidade para reafirmar o convite ao leitor que deseje contribuir 
com artigos de opinião para o periódico. Para tanto, envie seu texto para o e-mail 
odebatedouro@odebatedouro.com.br, apontando o título escolhido, a vinculação institucional 
e/ou acadêmica do autor e delimitando suas áreas de interesse. Um "opinion piece" deve conter 
algo entre 5.000 e 10.000 caracteres e versar sobre os referidos temas internacionais. No ato, 
favor enviar também foto pessoal com boa definição do rosto do autor, para efeito de 
diagramação. A publicação do artigo estará condicionada à sua aprovação pela editoria de O 
Debatedouro. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Os editores 
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Editorial 
SSuuppeerraannddoo  oo  OOrriieennttaalliissmmoo  
AA  iirrrreeffrreeáávveell  mmaarrcchhaa  aassiiááttiiccaa  rruummoo  aaoo  pprroottaaggoonniissmmoo  
  

BELO HORIZONTE

  
Há algumas semanas, propusemo-nos 

a investigar o processo de formação dos proto-
pólos de poder no Sistema Internacional, a 
saber, Índia e China, tendo como pano de 
fundo a epopéia libertária desses dois Estados 
- não fortuitamente acometidos pelas mazelas 
do imperialismo europeu – no horizonte de um 
século e algumas décadas de observação. 
 
 Pois bem. Dando 
seqüência e alguma profundidade à 
tese alçada1, colocaremos em 
apreço, no corrente editorial, a 
marcha em bloco de um continente 
que, se, por um extremo, 
absolutamente heterogêneo em 
sua constituição, composição, 
geografia, história e cultura, por 
outro, aparenta tão convergente 
em aspectos que, porquanto 
bastante fungíveis em termos de 
atributos de poder, quando em 
conjunção, poderão levar o 
Oriente2 a uma posição invejável 
de poderio relacional no concerto 
das nações. 
 
Said e o Orientalismo 
 
 O acadêmico ianque-
palestino Edward Said, pensador 
consagrado no “Ocidente”, é dono 
de uma das teses mais 
impactantes no trato com a 
questão histórica do imperialismo 
europeu.  Em poucas linhas, Said enxerga no 
Orientalismo3 um produto dos ideais e pontos 
de vista do Oeste para justificar e legitimar as 
investidas ideológicas e militares em relação 
aos Estados situados além-Rússia. O 
“Orientalismo Latente”, portanto, confere ao 
Oriente características tais como a tendência 
ao despotismo, a mentalidade aberrante, a 
prevalência do sensorial sobre o racional, os 

                                                 
1 Conferir edição nº 18 d’O Debatedouro, Editorial. 
2 Não confundir Oriente e Orientalismo. O primeiro faz 
menção à localização geográfica e a seus atributos próprios; o 
segundo, ao conceito elaborado por Edward SAID. 
3 SAID, Edward. Orientalism. 

hábitos de imprecisão, o atraso. 
Tais idéias, racistas, 
imperialistas e etnocêntricas, 
podem ser encontradas em 
escritos de Marx, Flaubert, 
Nerval, Lane, Renan, Gobineau. 
O Orientalismo Latente toma 
emprestados os seus 
fundamentos das distorções do 

determinismo 
biológico – 
primeiro em Darwin, depois 
nos geopolíticos e geógrafos, 
para enfim contaminar políticos 
e sociólogos. 
 
 Da latência, passa-se à 
ação. O segundo estágio 
histórico do Orientalismo, Said 
o batiza de “Orientalismo 
Manifesto”. Consoante a 
percepção, por parte dos 
europeus, de que o Oriente se 
projetava como um espaço 
geográfico a ser cultivado e 
defeso, resguardado de 
invasores e explorado tanto 
quanto possível, emerge a 
necessidade de que tal porção 
do globo fosse administrada, 
em termos econômicos e 
militares.  Da interação entre 
franceses, ingleses e orientais, 
manifesta-se o Orientalismo. À 
medida que os ocidentais 

passam a “explicar” aos orientais as suas 
próprias características [características estas 
referentes aos asiáticos], inculcando-lhes 
crenças, conceitos, visões de mundo, com o 
claro intuito de dobrar a resistência asiática, 
forja-se todo o substrato ideacional 
indispensável para o logro europeu no Oriente. 
O Orientalismo, pois. Para muitos pensadores, 
o responsável-mor pelo déficit de 
desenvolvimento dos países do continente 
asiático até, pelo menos, a segunda metade do 
século XX. 
 
 
 

 

 
 

DAWISSON 
 LOPES  

é editor-chefe de 

O Debatedouro 
 
 

dawissonlopes@ 
odebatedouro.com.br 

“Considerar, hoje, 
o bloco continental 

asiático (e seus 
vários subsistemas 

integrados e 
sobrepostos – 

Oriente Próximo e 
Médio, Ásia 

Central, Indostão, 
Extremo Oriente, 
Sudeste Asiático) 

como um pólo 
desarticulado e 

periférico da 
sociedade 

internacional 
soaria, contudo, 

heresia 
imperdoável.” 
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Libertando-se dos grilhões 
 
 Como se faz crer, o Orientalismo foi 
fator determinante para a formação de uma 
auto-percepção, da parte dos orientais, de 
diferenças irreconciliáveis e de atrasos 
insuperáveis em relação ao Ocidente. Tal 
percepção, por várias e várias gerações, serviu 
a propósitos políticos os mais nefastos, tais 
como a perpetuação de ditadores no poder; 
justificou o subdesenvolvimento econômico e 
tecnológico; fez arrefecer o sentimento 
patriótico de muitos cidadãos, até que 
irrompesse o processo de descolonização afro-
asiática; amoldou uma certa característica 
periférica dos asiáticos em relação ao sistema-
mundo capitalista4. 
 
 Considerar, hoje, o bloco continental 
asiático (e seus vários subsistemas integrados 
e sobrepostos – Oriente Próximo e Médio, Ásia 
Central, Indostão, Extremo Oriente, Sudeste 
Asiático) como um pólo desarticulado e 
periférico da sociedade internacional soaria, 
contudo, heresia imperdoável. A fantástica 
ascensão asiática é muitíssimo recente, 
datando o seu pontapé inicial da reconstrução 
pós-II Guerra japonesa. Talvez por isso ainda 
não se tenha creditado o devido peso a ser 
usufruído pelo Oriente nos futuros processos 
de tomada de decisão no âmbito global. 
 
 Em revista, valeria a pena compendiar 
alguns dos fatores que nos levam a sustentar 
tão firmemente a tese aqui posta em defesa, 
qual seja, a da irrefreável marcha asiática 
rumo ao protagonismo mundial.  Tomemos, 
inicialmente, os fatores econômicos e 
tecnológicos.  
 

Nesse quesito, as economias do 
Extremo Oriente e Sudeste parecem levar 
ampla vantagem, vez que capitaneiam o bloco 
econômico “aberto” da região. As redes 
produtivas articuladas associam-se às políticas 
públicas de investimentos industriais, 
tecnológicos e científicos, resultando em 
vantagens competitivas no comércio 
internacional de bens intensivos em capital e 
conhecimento. Para se ter uma idéia, Japão, 
Coréia do Sul e Taiwan estão entre os dez 
maiores investidores em Pesquisa e 
Desenvolvimento (R&D) do mundo. Não por 
acaso, ocupam, respectivamente, as posições 
de 1º, 3º e 6º lugares na lista dos maiores 

                                                 
4 É interessante a leitura da obra “Caos e Governabilidade”, 
ARRIGHI et alii, em que se estuda o processo da hegemonia 
britânica em relação ao Oriente. 

detentores de patentes no mundo5. Alguns 
outros dados afirmam-se mais óbvios: 
Singapura, Hong Kong e Taiwan figuram no 
topo das listas de economias mais 
competitivas do mundo; China, Vietnã, 
Singapura e Malásia estão entre as dez 
economias que mais cresceram na última 
década; Japão, Coréia do Sul, China, 
Singapura, Malásia, Hong Kong, Taiwan e as 
Filipinas encontram-se entre os quinze maiores 
superavitários em conta de transações 
correntes do mundo. Para não mencionar que 
apenas a economia do Japão, tomada 
isoladamente, supera, com folga, as 
economias de Alemanha e França juntas. São 
dados acachapantes. A Ásia é hoje, sem 
margem à dúvida, a região mais dinâmica da 
(frágil) economia global6. 
 
 Do ponto de vista estratégico-militar, 
algumas surpresas poderão vir à tona. Por 
exemplo, o fato de que a Ásia abriga doze dos 
vinte países com maiores forças armadas (em 
termos absolutos de contingente militar) do 
mundo. Ainda que recaia a alegação de que as 
concentrações demográficas e as extensões de 
território de muitos países asiáticos induziriam 
naturalmente a tal dado, há que se considerar 
o argumento de que, em termos relativos (% 
do PIB), treze dos vinte maiores investidores 
em defesa militar estão também na Ásia7. 
Acrescentem-se, a título de apreciação, dois 
outros pontos: (1) países asiáticos, como 
Bangladesh e Paquistão, estão entre aqueles 
maiores cedentes de soldados para as missões 
de paz da ONU; (2) na Ásia, observa-se a 
maior concentração de potências nucleares – 
declaradas e não-declaradas – do mundo, 
abarcando desde o Indostão nuclearizado até a 
vociferante Coréia do Norte. Os dados 
apresentados transformam o continente em 
um enorme reservatório de munição. Como 
diriam os texanos, don’t mess with’em! 
 
 Sob o prisma do comportamento 
demográfico, exponho alguns dados relevantes 
ao olho atento do leitor: os países asiáticos 
estão entre aqueles cujas taxas de fertilidade 
mais declinam no mundo, parecendo controlar 
(com claras exceções, obviamente) o problema 
do aumento populacional desenfreado; as 
pirâmides etárias dos países asiáticos apontam 
para populações predominantemente jovens, 
em contraposição ao envelhecimento 
(preocupante) de europeus; segundo 

                                                 
5 Fonte: Pocket World in Figures – 2002 Edition. The 
Economist. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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projeções da ONU, no ano de 2015, nove entre 
as quinze maiores cidades do mundo estarão 
na Ásia; não obstante, projeta-se que nove 
entre os quinze países mais populosos do 
mundo também pertencerão ao continente 
asiático8. Braços, para quê vos quero... 
 

Ao elencar de índices a que se 
procedeu, convém, agora, atacarmos outros 
aspectos, de ordem qualitativa, conquanto 
umbilicalmente ligados a tudo o que se listou 
acima. Trato da significação política deste 
propalado rompimento com o Orientalismo. 
 
 Sob o ângulo da política internacional, 
afigura-se-nos óbvia a constatação de que a 
ascensão asiática, quantificada nas 
informações disponibilizadas acima, faz 
deslocar-se o centro de poder mundial um 
pouco mais a leste. Já em relação aos 
processos políticos domésticos... 
 
Rumo à “glasnost” oriental 
 

Ainda que muito timidamente, já se 
pode observar luz no fim do túnel no 
concernente à reforma política de muitos 
Estados asiáticos. Não que desconsideremos, 
no escopo de nossa análise, as teocracias 
repressoras, as tiranias castradoras de direitos 
humanos e as lideranças divide-and-rule, 
incitadoras de conflitos étnicos ou tribais, 
dispersas ao longo do continente. De modo 
algum. Contudo, progressos hão de ser 
reportados neste campo.  

 
Hong Kong e Singapura, por exemplo, 

são consideradas as duas economias mais 
abertas (ou seja, menos sujeitas a 
intervenções do Estado) do planeta, de acordo 
com indicadores da americana Heritage 
Foundation. A recente “abertura” desses 
governos, geralmente ubicados mais a leste, 
ajuda a explicar o crescimento vertiginoso 
verificado em suas economias a partir dos 
anos 1960. Ditaduras sempiternas começam a 
despencar, tal ocorreu a Suharto, na 
Indonésia, qual deverá ocorrer, mui 
brevemente, ao Dr. Mahathir Mohamad, na 
Malásia. Os acenos à transparência chegam a 
atingir até mesmo a China. A inglesa The 
Economist, na edição da última semana, flerta 
com a possibilidade de que o surto da virose 
SARS (a “pneumonia asiática”) poderia ter 
efeitos análogos àqueles desencadeados pelo 
desastre de Chernobyl, na antiga URSS. 
Relembrando, Chernobyl antecedeu (e, para 
alguns, prenunciou) a onda de reformas 

                                                 
8 Ibid. 

políticas e econômicas por que passaria a 
União Soviética sob a liderança de Gorbatchev. 
Se a China tomar uma direção semelhante à 
sua finada irmã eslava, viriam abaixo alguns 
dos últimos pilares de sustentação do 
“Orientalismo” no Oriente... 
 
 Em desfecho, alertamos que o 
presente editorial não contempla (tampouco 
pretendeu contemplar) todos as facetas de 
uma realidade tão complexa quanto o é a 
asiática. Múltiplos olhares são possíveis, assim 
como múltiplas interpretações a cada olhar. 
Não se pretendeu, por óbvio, eclipsar as 
disparidades e atrasos ainda existentes na 
imensidão de todo o território asiático. Não se 
buscou, ainda, um irresponsável exercício de 
futurologia neste espaço, porque sabidos são 
os riscos de tal atitude. Tendências, no 
entanto, parecem-nos delineáveis. 
Encerraremos o ensaio, portanto, com duas 
ponderações: (1) uma Ásia pós-Orientalismo 
aparenta estar em edificação, calcada (a) 
faticamente nos impressionantes índices 
tecno-econômicos do Leste e do Sudeste, 
militares do Oriente Próximo e Médio, 
demográficos de todo o continente; e (b) 
sociologicamente em uma superação dos 
traumas e do mundo de crenças 
obstaculizadoras em que esteve incrustado o 
Oriente por centenas de anos; (2) o 
deslocamento dos centros de tomada de 
decisão mundiais no sentido leste traz 
implicações do maior relevo, reconfigurando 
toda a geometria de poder, urgindo maior 
representatividade e peso asiáticos nas 
organizações internacionais multilaterais e nos 
foros decisórios globais de toda e qualquer 
natureza. 
 
 Este parece ser o mundo em que 
viverão os nossos filhos. O mundo pós-
Orientalismo...  
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OO  ccaalleeiiddoossccóóppiioo  ddoo  rreeaall  
PPAARRTTEE  IIIIII  ––  VViissõõeess  ddoo  PPaarraaííssoo  
 
RIO DE JANEIRO 
 

Numa ação paralela 
demonstradora de admirável 
fôlego diplomático, o governo 
estadunidense, mal completa a 
operação “Deposição de 
Saddam Hussein” e iniciados os 
planos para reconstrução do 
Iraque, volta sua artilharia 
verbal para a Síria e, em 
conjunto com 
europeus, russos e 
a ONU, lança um 
plano para a paz 
entre israelenses e 

palestinos. Equivale a dizer: o 
mapa político do Oriente Médio 
está sendo redesenhado, no 
estreito intervalo de duas 
semanas. Complicada tarefa de 
“engenharia política”, a ser 
levada a cabo, aparentemente, 
em diversas “frentes”, cada 
qual com sua especificidade e 
com diferentes “cronogramas 
de execução”.  

 
Que não nos iludamos, 

no entanto - os três processos 
encontram-se intimamente 
relacionados, informados 
simultaneamente pelo mesmo 
“fio condutor”. Isso, porém, não 
se deve, como poder-se-ia 
pensar, ao fato de que cada 
qual constitui parcela especifica 
da estratégia estadunidense de 
criação de um “Oriente Médio 
pacífico”, condizente com seus 
interesses e seguro para Israel, 
no médio e longo prazos. No 
campo analítico, torna-se perceptível algo 
que se projeta para além das lentes tortuosas 
dos falcões de Bush: uma determinada visão 
de mundo a informar um curso de ação na 
política internacional. 

 
O eminente historiador brasileiro 

Sérgio Buarque de Hollanda demonstrou a 
acuidade dessa tese na sua obra monumental 
“VISÃO DO PARAÍSO: OS MOTIVOS 
EDÊNICOS NO DESCOBRIMENTO E 
COLONIZAÇÃO DO BRASIL”, aplicada de 
forma restrita ao âmbito das relações entre 
Portugal colonizador e Brasil colônia. Muito 

antes que Cabral aportasse por essas plagas, 
já estavam munidos os portugueses de 
representações simbólicas das terras d’além 
mar e seus habitantes - marcos simbólicos 
(ditos “edênicos”) que foram afetados, mas 
não certamente dissipados, a partir do 
contato “face-a-face” da empresa colonial, da 
qual somos o resultado. O Brasil emergiu, 
dessa interação, como “espelho deformado” 

de Portugal, vetor a reproduzir 
(na medida do possível) os 
passos traçados no “mapa 
imaginário” português. 
Dificilmente poder-se-ia fazer 
uma apologia de tal processo, 
sob o ponto de vista dos 
brasileiros. 

 
Apliquemos a tese nos 

dias que correm. A mesma 
imagem (embebida em 
múltiplos significados) perpassa 
análises as mais diversas, dos 
gabinetes em Washington aos 
escritórios da ONU, incluindo 
boa parte da mídia ocidental: o 
Iraque como uma colcha de 
retalhos onde comunidades - 
xiitas, sunitas, curdos, “árabes 
dos pântanos” etc. - foram 
oprimidas pela mão de ferro da 
ditadura baathista de Saddam 
(ditadura baathista é um termo 
oportuno para Washington, num 
momento em que sua artilharia 
volta-se para a Síria). 
Conquanto a imagem seja 
acurada como “instantâneo” dos 
tempos que correm, o 
realmente relevante será a 

forma com que ela informará o curso de ação 
futuro (ou seja, os significados “embutidos” 
na imagem).  

 
Contrariamente à abordagem crítica 

e prudente demonstrada pelos meus 
caríssimos colegas Dawisson Lopes e Joelson 
Vellozo Jr. (respectivamente, nas edições 22 
e 23 de O DEBATEDOURO) acerca da 
complexidade envolvida na tarefa de 
“reconstrução do Iraque”, derivam da 
imagem da “colcha de retalhos oprimida” dois 
diagnósticos surpreendentemente simplistas, 
não obstante abraçados pela quase 
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unanimidade dos analistas. Mais - eles são 
tidos como válidos igualmente para 
iraquianos, sírios e palestinos, para 
infelicidade de todos. 

 
O primeiro diagnóstico: os povos do 

Oriente Médio seriam governados por tiranias 
dada sua “ingenuidade política”, na ausência 
de uma “cultura política democrática” (ao 
contrário, logicamente, de Israel) - ou seja, 
uma vez devidamente educados e 
convencidos os povos do Oriente Médio 
acerca das benesses da democracia, não mais 
haveria tiranos na região. O segundo 
diagnóstico assume feições mais radicais - a 
democracia não deitará jamais raízes no 
Oriente Médio, por razões culturais. Tiranias 
como a de Saddam, assim, seriam um “mal 
menor” - uma forma espontânea de geração 
de ordem (conquanto bárbara em sua forma) 
num contexto de caos permanente e de luta 
incessante entre grupos e comunidades, à 
semelhança das teses hobbesianas acerca da 
natureza humana. Nesse caso, haveria 
necessidade de “imposição da Paz” na região, 
cabendo esta “responsabilidade” à 
comunidade internacional (ou, na falta de 
alternativa melhor, à potência que se 
dispusesse a fazer esse “serviço sujo” de 
Leviatã de outrem).  

 
Cada diagnóstico, a sua maneira, 

pode (e é) usado como justificativa para 
cursos de ação intervencionistas no Oriente 
Médio, sem sombra de dúvida. Como já nos 
alertara em 1939 o sagaz historiador Edward 
Carr (em sua obra “20 ANOS DE CRISE 1919-
1939”), versando sobre as sutilezas da 
política internacional: via de regra, ações que 
atendem a interesses particulares 
convenientemente são justificadas em nome 
de um principio moral universal, aplicado em 
beneficio de todos e do todo. Mas a 
constatação mais importante não é esta, 
senão outra: o substrato comum de ambos os 
diagnósticos, que não é outro senão o 
simbolismo que impregna a imagem da 
“colcha de retalhos oprimida”.  

 
Salta aos olhos a acentuada 

desconfiança, senão desdém, conferida à 
capacidade dos próprios iraquianos se 
governarem politicamente (em contraposição 
aos ocidentais, que seriam o tipo-ideal 
polarmente oposto) contida nos diagnósticos. 
Assim, os iraquianos (e árabes como um 
todo) são tidos como, por um lado, dotados 
de relativa incapacidade, marionetes nas 
mãos dos tiranos na ausência de um “tutor” 
mais qualificado e, por outro, como “tiranos 

em potencial”, incapazes de conviver uns com 
os outros. Daí o remédio inexorável dos 
proponentes de tais diagnósticos: não há por 
que facultar aos iraquianos participação na 
construção das estruturas políticas às quais, 
mais que submissão, os iraquianos deverão 
endereçar sua lealdade, conferindo a estas 
legitimidade no futuro. 

  
Em outras palavras, o Iraque não 

seria apenas “terra devastada” em termos 
materiais, mas em termos institucionais, de 
“cultura política”. O Iraque seria, assim, uma 
“tábua rasa” à espera de que algum benfeitor 
(quiçá os Estados Unidos, com os auspícios 
da ONU) nela inculquem a democracia. Não 
há papel, assim, para os iraquianos neste 
processo. A negativa ocidental traduz-se nas 
rajadas de bala endereçadas por tanques 
estadunidenses aos protestos (por sinal, 
inspirados na democracia ocidental) de 
iraquianos na Bagdá pós-Saddam. Tomado 
esse ponto de vista, o Iraque constitui 
oportunidade ainda mais promissora do que o 
Afeganistão para o chamado “state-building” 
- na medida em que dispensa os 
inconvenientes de se lidar com um antigo Rei 
deposto, exilado em alguma Cote D’Azur. 
Constituindo-se um arremedo de “Loya 
Jirga”, englobando de maneira indiferente 
líderes tribais, “senhores da guerra” e antigos 
exilados moderados, “democráticos”, e 
decorrido um necessário mas breve 
“aprendizado democrático” com os generais 
estadunidenses encarregados da 
“reconstrução” (à imagem e semelhança dos 
vice-reis portugueses de outrora), estariam 
satisfeitos os requisitos mais fundamentais 
para garantir um auspicioso futuro 
democrático para o povo iraquiano!  

 
A mudança dos fatores não altera o 

resultado, nesse rumo de ação, uma vez que 
iraquianos, sírios e palestinos (árabes, em 
suma) são tidos, numa perspectiva 
huntingtoniana, como todos iguais, uns mais 
iguais que os outros. O “mapa da paz” para a 
Palestina também eiva-se no espírito da 
“cruzada democratizante”, destinada a fazer 
com que os palestinos “podem” a herança de 
lutas contra a ocupação (isolando Arafat) e 
adotem o caminho que, imaginam, Israel 
adotou na sua constituição 
(convenientemente, o papel fundamental de 
grupos que hoje seriam tidos como 
terroristas, como o Irgun do futuro premier 
Begin, na obtenção da independência 
israelense frente à ocupação britânica e 
convenientemente esquecido nesse 
momento). Da mesma forma, os Estados 
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Unidos imaginam ser capazes de traçar os 
limites da adequação de iniciativas políticas 
na região. A Síria é colocada na alça de mira 
por Washington sob a acusação de 
“desinteresse” em relação ao controle de 
armas de destruição em massa na região. Ao 
mesmo tempo, Washington revela sua 
oposição ao projeto árabe (apresentado, por 
sinal, pela Síria no Conselho de Segurança da 
ONU) que propõe a criação de uma “zona 
livre de armas de destruição em massa” no 
Oriente Médio, talvez porque este projeto 
inclua Israel em seu escopo de abrangência.  

 
Não resta dúvida, para o analista que 

traça essas linhas, de que a visão da “tábua 
rasa” é errônea em sua avaliação e, aos 
moldes da análise de Sérgio Buarque de 
Hollanda, tem potencial especialmente 
funesto para os objetos da ação, os povos do 
Oriente Médio. Tal visão de mundo 
(motivadora de teses tais como a da 
“exportação da democracia”, atualmente em 
voga) ignora de forma categórica a realidade 
política da região alvo da ação, paralelo que 
reputo valioso com a experiência da 
colonização portuguesa no Brasil. O Éden 
democrático que se quer construir num 
Iraque supostamente fragmentado ignora um 
passado histórico de continuidade do 
território iraquiano e de convivência pacífica 
das diferentes comunidades sob o governo 
(então legítimo) dos califas abássidas e, 

posteriormente (ainda que sem a presença da 
legitimidade), sob o domínio dos invasores 
otomanos, por séculos a fio. A tese da 
“incapacidade cultural” das diferentes 
comunidades não tem qualquer lastro 
histórico, bem como não há qualquer razão 
para crer que fenômenos políticos como 
Saddam Hussein, inspirados na matriz política 
ocidental e eivados ao poder com apoio do 
Ocidente, sejam artefatos “espontâneos” do 
cenário político do Oriente Médio. Não nos 
surpreendamos, pois, com uma eventual (e 
bastante provável) derrocada da empreitada 
de "reconstrução" do Iraque. 

 
Afirmo à guisa de conclusão que, 

antes que seja possível “reconstruir” o 
Iraque, seremos forçados pelos fatos a 
reconstruir, essa sim, a visão de mundo que 
informa as ações de reconstrução. O 
“etnocentrismo” analítico, explícito ou não, 
será forçado a retroceder. Os iraquianos 
serão, portanto, “expulsos do Éden” mas, 
longe de prejuízo, tal ação significará que 
estes foram trazidos para o centro da tarefa 
de reconstrução, e é neles que residem as 
esperanças de um futuro auspicioso - não na 
“exportação da democracia” dos falcões e 
afins. A imagem do “espelho deformado” 
reprodutor, contraponho o jogo de luzes do 
“caleidoscópio do real”, da dinâmica das 
particularidades - e das lentes acuradas da 
crítica. 

.
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EElleeiiççõõeess  nnaa  AArrggeennttiinnaa::    
nnããoo  cchhoorreemmooss  ppoorr  eelleess
  

BELO HORIZONTE 
 

Épocas de eleição ao 
redor do mundo são, via de 
regra, momentos em que há 
muito que se comemorar. No 
caso brasileiro, no último ano, 
o governo federal – que 
promoveu uma extensiva 
campanha em prol do 
comparecimento do eleitorado 
às urnas – denominou 
apropriadamente o processo 
eleitoral de “festa 
da democracia”. 
Clichês à parte, 

eleições de fato celebram, em 
maior ou menor grau, a 
participação dos cidadãos de um 
país no processo político 
nacional.  

 
A dificuldade surge 

quando não se sabe ao certo 
quem escolher. A cultura do 
“menos pior” já é bem conhecida 
e disseminada no Brasil, cuja 
história de participação 
democrática recente ainda é 
muito curta.  

 
Nas eleições na 

Argentina, que já se encontra no 
ballottage, o segundo turno 
deles, as coisas não parecem ser 
diferentes. Passando por uma 
situação de enorme fragilidade 
institucional e descrédito político, 
a Argentina não parece ter 
promovido uma reviravolta nas 
urnas no último 27 de abril. 
Numa contagem apertada, em que três dos 
cinco candidatos com possibilidade de ir para 
o segundo turno eram peronistas, deu o 
esperado: Perón x Perón. 
 
Perón versus Perón: onde está a 
diversidade ideológica? 
 

O primeiro justicialista (membro do 
Partido Justicialista, peronista), mais 
conhecido pelas falcatruas e pelo caos social 
que relegou à Argentina nos dias de hoje do 
que por seus êxitos como presidente, é 
Carlos Menem. O segundo, Nestor Kirchner, 

apoiado pelo atual presidente Eduardo 
Duhalde, é governador da província de Santa 
Cruz (situada no extremo sul da Argentina). 
Suas características políticas são 
diametralmente opostas às de Menem: 
enquanto o ex-presidente esbanja carisma e 
é notório por seus dez desastrados anos à 
frente do país, o governador patagônio 
compensa a falta de apelo popular com um 
reconhecido bom trabalho na política local e 
um pragmatismo que, neste momento 

especial de desordem 
doméstica, é mais que 
salutar. 

 
Diferenças à parte, 

vale lembrar que ambos os 
candidatos possuem a 
mesma orientação 
partidária, o que representa 
uma severa restrição no 
panorama democrático 
argentino. O diferencial de 
Kirchner, um homem “de 
ação e convicções fortes”, 
como é definido por seus 
correligionários, é o tipo de 
estratégia que ele utilizou 
nesta reta final: o 
alinhamento com Lula, a 
maior força política da 
América Latina da 
atualidade, e adoção de um 
discurso de centro-esquerda 
no que concerne à 
integração regional e 
aspectos do 
desenvolvimento interno. 

 
Ainda assim, resta o dilema do 

“menos pior”. Candidata derrotada no 
primeiro turno, Elisa Carrió define bem o 
panorama da segunda rodada das eleições 
presidenciais: “Kirchner não é tão ruim 
quanto Menem; teremos que escolher entre 
um candidato ‘não-tão-ruim-assim’ e um Al 
Capone (Menem). Votarei em Kirchner”9. 
Além do trunfo político, o governador conta, 
portanto, com um handicap do oponente – a 

                                                 
9 ETCHALECO, Hernan. “Argentina’s Elections: Who is 
Néstor Kirchner?”. Disponível em 
http://english.pravda.ru/world/20/91/368/9879_kirchner.html 
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rejeição. É muito provável que os seguidores 
de Menem não consigam ultrapassar, 
numericamente, aqueles que não votariam 
nele. 
 
Eleições argentinas e o futuro do Brasil  
 

Excelente a colocação de Emir Sader, 
professor da USP, quanto ao futuro do Brasil 
no Cone Sul: “Os acontecimentos mais 
importantes para o destino do Brasil estão 
situados fora das nossas fronteiras. Mas não 
vêm do Norte, do FMI ou do governo norte-
americano. Vêm das eleições presidenciais 
argentinas”10. De fato, há grande expectativa 
por parte do Brasil no que diz respeito à nova 
administração portenha.  

 
Dois caminhos são factíveis neste 

momento. O primeiro, que seria traçado por 
meio da eleição do polêmico ex-presidente 
Carlos Menem, é caracterizado pela redução 
drástica da miríade de ações externas do 
Brasil. Muitas vezes chamado de “Collor 
argentino”, Menem representa uma política 
que, na maioria dos casos, vai de encontro ao 
que prega o governo brasileiro. Em uma 
declaração anterior ao primeiro turno, já 
deixou claro que vai dolarizar o país e 
anunciará a adesão argentina à Alca. Tal 
adesão, já realizada na América por países 
como El Salvador, Equador e Panamá, 
enfraqueceria o poder relativo do Real e 
dificultaria ainda mais uma integração 
regional baseada no Cone Sul. 

 
A segunda trilha possível se dá pela 

eleição de Nestor Kirchner, que optou por 
adotar uma linha cuja tônica é a integração 
do Cone Sul e, mais notadamente, o fomento 
das relações bilaterais Brasil-Argentina. Nada 
poderia ser melhor para a política externa 
brasileira atual: num mundo que urge um 
contraponto ao poder dos Estados Unidos, o 
Brasil precisa de um parceiro para a projeção 
latino-americana no cenário internacional, e 
não um inimigo, o que só atrasaria todo um 
processo de fortalecimento regional. 
 
O destino do Mercado Comum  
 

O que há de mais recente no que diz 
respeito ao Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL) é a discussão sobre a 
possibilidade da criação de uma banda de 
flutuação conjunta do Peso e do Real, que ao 
cabo levaria à criação de uma moeda única 

                                                 
10 SADER, Emir. “O Nosso Destino Tangueiro”. Disponível 
no site America Latina em movimiento (http://alainet.org) 

para o Mercosul. A importância de tal 
coordenação cambial reside na necessidade 
de, como afirma o vice-ministro das Relações 
Exteriores da Argentina, Martín Redrado, criar 
uma política cambial comum e dar certeza 
àqueles que comercializam ou investem na 
região.  

 
Muito do que resultarão os debates 

acerca da mudança cambial entre Brasil e 
Argentina depende do êxito em curto prazo 
do Euro, moeda comum européia, adotada há 
pouco mais de um ano. A possibilidade da 
unificação monetária espelha-se no exemplo 
do Velho Mundo, que passou por uma 
profunda reestruturação político-econômica 
antes de inaugurar a moeda una. 

 
O resultado das eleições da próxima 

semana também afetará sensivelmente as 
discussões sobre os rumos do Mercosul. A 
vitória de Menem será a “pá de cal” definitiva 
sobre o bloco. Não que o Mercado Comum 
acabe totalmente, mas uma futura 
administração do El Turco, como é chamado 
pela população, decerto terá a pretensão de 
rapidamente mudar o status do bloco regional 
de união aduaneira, cuja manutenção 
momentânea é meta do governo brasileiro, 
para uma área de livre comércio. Menem 
chegou a dizer que não descarta a 
possibilidade de uma zona de livre comércio 
entre a Argentina e os Estados Unidos caso o 
calendário de implementação da Alca não 
seja cumprido. 

 
Kirchner, portanto, parece ser a 

escolha mais natural do governo de Lula para 
que as aspirações brasileiras sejam atingidas. 
As conversas acerca da renovação e 
ampliação do Mercosul, interlocutor essencial 
da região com outros blocos regionais como a 
própria UE, já dão uma idéia de que as 
propostas do candidato de centro-esquerda 
colocam-se como continuação natural do que 
se debate hoje entre Redrado e as 
autoridades brasileiras. 

 
Faltam poucos dias, dessa forma, 

para que seja finalizado mais um movimento 
no, retomando Sader, tabuleiro internacional. 
O fim da jogada representa nada menos que 
o início de um novo momento político para a 
América Latina e para o mundo. Só nos resta 
saber se será dado um passo à frente para o 
fortalecimento regional... ou se o continente 
entrará em xeque, de uma vez por todas.
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GGaarroottooss  iinnccrríívveeiiss  
  
GOIÂNIA 
 

Eram garotos incríveis. 
Um criava galinhas e o outro 
era um artista frustrado. 
Juntaram-se a eles um pedófilo 
e um maníaco que havia 
matado o próprio pai. 
Conversa vai, conversa vem, 
eis que resolvem fundamentar 
um ideário político que, dir-se-
á, era, sob determinados 
aspectos, romântico. Somada 
às suas frustrações, mostrava-
se patente o orgulho combalido 
de uma nação cujos maiores 
estandartes haviam sido a 
glória e a grandeza. Sonhos 
comuns, ordinários; aspirações 

burguesas frustradas potencializadas por uma 
das maiores humilhações da História. 
Relegaram-se, pois, a uma pauta secundária, 
a pintura, as galinhas, a pedofilia e o ódio 
contumaz nutrido no esteio da alma. 

 
 Choraram os quatro incríveis, e outro 
punhado de descrentes para com as 
circunstâncias, quando a bucólica tentativa de 
tomada do poder na Bavária terminou com a 
Guarda de Weimar escorraçando-os das 
cercanias do Ministério da Guerra de 
Munique. Eis que se esvaem quatro anos de 
maturidade odiosa.  
 
 Não retornaram as galinhas, a 
pintura, o ódio ou tampouco a pedofilia. 
Haveria o “galinheiro” de tornar-se o chefe da 
mais ensandecida tropa de elite que a razão 
humana já contemplou, ao passo que o 
pedófilo passou a comandar o editorial da 
doutrina. De modo que o patricida foi ser 
ministro daquele que em priscas eras havia 
sido um pintor frustrado. Mas, e quanto ao 
pintor – o que foi feito dele? Converter-se-ia 
o outrora frustrado artista no mais alucinado 
e contumaz líder de todo o decurso daquilo 
que se compreende como sendo a marcha da 
insensatez. 
 
 Curiosíssimo e singular cerne de 
análise de tal contexto é a situação do ex-
criador de galinhas. Judeu de linhagem 
distante, ei-lo que foi, Heinrich Himmler, o 
próprio, a impetrar o jugo macabro sobre a 
própria raça. Reações atípicas à parte, de 
modo algum tal particularidade abalou os 

irredutíveis princípios do pintor desiludido, 
que agora só atendia pela alcunha de Herr 
Führer. 
 
 Embora fossem incríveis, os garotos 
não eram perfeitos e tampouco conseguiram 
lograr todos os seus propósitos e aspirações. 
Meteram-se de corpo, alma, ideologia e 
canhões numa briga que encerrou por 
arrastar todo o mundo para seu esteio 
diabolicamente dinâmico. E bateram. 
Bateram, bateram, bateram. Minha nossa, 
como os garotos bateram! Não o bastante, 
entretanto, para que evitassem apanhar 
muito mais. E como apanharam. 
 
 Foram os garotos incríveis – já não 
tão “garotos”, diga-se – humilhados pelos 
seus algozes. O erro destes últimos, todavia, 
foi pensar que os quatro estavam sozinhos: 
tinham consigo cinqüenta milhões de almas 
servis. 
 
 Pobre do pederasta, que foi 
enforcado sem maiores formalismos. 
Incorrendo ainda mais nos obscuros 
corredores da ignobilidade, restringir-se-á 
tão-somente a citar que tanto o patricida 
quanto o pintor não hesitaram em pôr termo 
à própria existência. Ainda no palco da 
inglória, as comicidades do “galinheiro” – 
pegaram-no numa tentativa de fuga, 
humilhado e transpirando covardia, vestido 
com a farda inimiga! Mataram-no pouco 
depois. 
 
 Histórias comuns, vidas diáfanas, 
fatos extraordinários. “Grandes histórias, 
pequenos personagens. Grandes 
personagens, pequenas histórias.” O mundo 
não foi laureado com um novo Da Vinci ou 
um exímio criador de galinhas. Teve ainda o 
mérito de desfazer-se de um pederasta. 
Hitler, muito embora não tenha ingressado na 
Academia de Belas Artes de Viena, entrou 
para a História. Mesmo que pela porta de 
trás. Bem como Himmler, Goebbels e 
Streicher. Que os desmereçamos tanto 
quanto for possível. Dir-se-á, entretanto, que 
eles têm um mérito que não lhes pode ser 
usurpado: eles foram garotos incríveis. Ah, se 
foram. 
 

 

 
 

LINDOLPHO 
CADEMARTORI 

é colunista de 
O Debatedouro 

 
lcademartori@ 

revistaautor.com.br 



 
 

 
 
 

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. 

 

13 

EE E
FF F
EE E
MM M

ÉÉ É
RR R

II I DD D
EE E
SS S
 

 

OOss  1100  aannooss  ddaa  IIII  CCoonnffeerrêênncciiaa  
MMuunnddiiaall  ddee  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss    
  
 
Por Carlos Frederico Gama 
 
 

1993. O mundo ainda vive a euforia do pós-Guerra Fria. Vislumbra-se um cenário privilegiado 
para o fortalecimento do multilateralismo e para a democratização das Relações Internacionais 
(com a entrada em cena de “novos agentes”, notadamente as Organizações Não Governamentais - 
ONGs). A ONU tornou-se ponto de convergência das esperanças daí resultantes. É nesse exato 
momento em que a organização inicia uma série de Conferências multilaterais dedicadas aos 
chamados “problemas globais”. Viena sedia, em junho 1993, a Conferência dedicada aos Direitos 
Humanos - que se tornaria exemplo clássico das contradições do pós-Guerra Fria, refletindo a 
tensão entre os interesses de Estados e “novos agentes”, com a ONU tornada arena de embate 
entre essas forças - contexto em que a resolução dos “problemas globais” é postergada e torna-se 
crescentemente mais complexa. 
 

Antecedentes. A II Conferencia Mundial de Direitos Humanos (Viena 1993) visava a 
rever e a avaliar os avanços no campo dos Direitos Humanos ocorridos desde a adoção da 
Declaração Universal de 1948 e desde a realização da I Conferencia Mundial dedicada ao tema, 
ocorrida em Teerã, em 1968, buscando, ainda, aprimorar a eficácia do instrumental da própria ONU 
no trato do tema. Teerã ocorrera num contexto internacional muito diverso - marcado por baixa 
credibilidade das ONGs e pouca efetividade dos próprios órgãos da ONU, graças às tensões e 
limites impostos pela Guerra Fria. Esperava-se, portanto, que Viena representasse a superação de 
tais obstáculos, marcando de forma cabal o renovado papel da ONU na “nova ordem mundial”.  
 

Desdobramentos. Representantes de 171 estados e de 1529 ONGs marcaram 
presença em Viena, porém não se mantiveram em contato durante a maior parte do tempo. Os 
primeiros constituíam o fórum oficial, enquanto que as últimas ficaram restritas a um “fórum 
paralelo”, cujas instalações estavam situadas imediatamente abaixo das do fórum oficial. 
Representantes de delegações governamentais que também eram membros de ONGs funcionaram 
como mediadores informais entre os dois fóruns. Processos similares ocorreram tanto no andar “de 
cima” quanto no “de baixo”. Divergências entre estados favoráveis ao reforço dos órgãos da ONU 
responsáveis pela promoção dos Direitos Humanos e estados potencialmente alvos da ação destes 
mesmos órgãos eram similares às divergências entre as ONGs com longa experiência de 
cooperação com a ONU e ONGs “marinheiras de primeira viagem”. No “andar de baixo”, as 
controvérsias seriam rapidamente resolvidas, ao mesmo tempo que diversas atividades e eventos 
paralelos eram organizados (muitos deles lidando com a situação específica dos Direitos Humanos 
em determinados países), preocupando e irritando as delegações governamentais presentes no 
“andar de cima”. Neste último, as controvérsias acabariam não sendo solucionadas, conduzindo a 
extenso impasse no fórum oficial. 
 

Não obstante o dinamismo dos trabalhos efetuados no “andar de baixo” e a relevância das 
contribuições contidas no documento final enviado ao “andar de cima”, as ONGs não seriam as reais 
vencedoras da II Conferência Mundial de Direitos Humanos. A DPAV, documento final do fórum 
oficial, refletiu muito mais o impasse e as posições ambíguas dos Estados membros da ONU quanto 
à controvérsia entre Direitos Humanos e soberania do que a visão das ONGs. Um dos pontos deste 
conteria mesmo a seguinte frase: “...somente ONGs e seus membros genuinamente envolvidos no 
campo  dos  Direitos  Humanos  devem  desfrutar  dos direitos e liberdades arrolados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e nas legislações nacionais”. Tal sentença marca, de forma lapidar, 
a controvérsia entre as ONGs e os Estados – pendendo a balança, no caso, para o lado dos Estados, 
que se aproveitaram, ainda, da divisão entre ONGs “reconhecidas” e ONGs “não-reconhecidas” para 
seus propósitos.  
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Viena tornou-se marco do enfrentamento entre Estados e ONGS, tendo a ONU como arena 

de batalha. Foi caso exemplar da limitação da autonomia dos “novos agentes” num contexto 
internacional no qual os Estados nacionais soberanos continuam sendo os principais repositórios de 
autoridade. Foram verificadas algumas vitórias parciais das ONGs – a confirmação da universalidade 
e indivisibilidade dos Direitos Humanos, a afirmação de que os Direitos da Mulher são Direitos 
Humanos – mas a constatação final de Viena foi a de uma vitória clara dos Estados recalcitrantes, 
paralela a uma “vitória de Pirro” das ONGs, que poderia ser traduzida como derrota em termos 
práticos. Quanto à ONU, a euforia quanto ao papel normativo da organização no pós-Guerra Fria 
seria severamente diminuída (não somente mas inclusive) pelos frutos amargos de Viena. 



 
 

 
 
 

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. 

 

15 

 
 
  

NOSSOS PARCEIROS: 
   

 
www.revistaautor.com.br 

               

 
www.amun.com.br 

 

 
MEMBROS DO PROJETO: 

 
Dawisson  Lopes é bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e bacharelando em 

Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Editor-chefe d’O DEBATEDOURO. dawissonlopes@odebatedouro.com.br 
  

Filipe Nasser é bacharelando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Editor-executivo d’O DEBATEDOURO. 
filipenasser@odebatedouro.com.br 

  
Carlos Frederico Gama é mestrando pelo Instituto de Relações Internacionais da Pontíficia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. É bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Editor-adjunto d’O 
DEBATEDOURO.  carlosgama@odebatedouro.com.br 

 
Danilo Limoeiro é bacharelando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Colunista d´O DEBATEDOURO. 

danilolimoeiro@odebatedouro.com.br  
  

Erwin Pádua Xavier é bacharelando em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Colunista 
d’O DEBATEDOURO. erwinxavier@odebatedouro.com.br 

 
Guilherme Casarões é bacharelando em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Colunista d’ 

O DEBATEDOURO. guilhermecasaroes@odebatedouro.com.br   
 

Joelson Vellozo Jr. é bacharelando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Colunista d´O DEBATEDOURO. 
joelsonvellozo@odebatedouro.com.br  

     
Leonardo César Ramos é mestrando pelo Instituto de Relações Internacionais da Pontíficia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. É bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Colunista d’O DEBATEDOURO. 
leonardoramos@odebatedouro.com.br  

 
Lindolpho Cademartori é bacharelando em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Colunista d´O DEBATEDOURO. 

lcademartori@odebatedouro.com.br  
 

Nuno Ferreira é pós-graduando no Instituto de Estudos Europeus da Universidade Católica de Lisboa. Colunista d’O 
DEBATEDOURO. nunoferreira@odebatedouro.com.br  

  

Acima: The Son of Man. Rene Magritte 

NNOOTTAA  DDAA  EEDDIITTOORRIIAA::  
 
 
Escreva para O Debatedouro 
 
Se quiser comentar, criticar, sugerir e debater os artigos desta 
edição ou escrever um artigo, envie um e-mail para:  
 

odebatedouro 
@odebatedouro.com.br 

 


