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Um ano em duas palavras 
 
 Revistas vêm e vão. Umas ficam; outras nem 
bem surgiram e... já se foram. Algumas trazem 
consigo os germes da revolução! Outras, bem menos 
pretensiosas, trazem apenas germes (e, 
eventualmente, vermes) do seu tempo. 
Escrever algo, escrever a alguém, escrever 
bonito, escrever sério, escrever duro, escrever 
melodia, escrever teoria, escrever. Uma 
revista, portanto, parte da milagrosa 
conjunção das vontades de escrever.  Mas... 
por que escrever uma revista? 
 
 Eça de Queiroz escrevia para cobrir 
suas dívidas. Os trocados que juntava, ele os 
destinava a mais literatura. Literatura que 
consumia; literatura que produzia. A Revista 
de Portugal, obsessão que lhe roubara energia 
e tempo na juventude, é um desses marcos 
que não passarão em branco na História. Ali 
se registraram os primeiros espasmos e 
rabiscos de um escriba. Escriba que 
aclamariam gênio, algum tempo depois. Mas, 
à época, não passava de mais um. Mais um a 
buscar o aperfeiçoamento das formas 
literárias; a disseminar as suas mensagens; a 
encarar o imperdoável crivo do crítico; mais 
um editor que nascia. E que editor. 
 
 Os motivos para escrever uma revista pod
variar. E como variam. Cento e oitenta anos atrás
inglesa The Economist nada mais pretendia senão 
o pequeno manifesto liberal de uma Inglaterra 
que - pasmem! - o protecionismo dos "late-come
da indústria ganhava fôlego. Hoje, aquele pequ
panfleto idealizado pelos liberais atinge vários milh
de leitores mundo afora. Sir Norman Angell, prê
Nobel da Paz em 1933, editou, entre 1928 e 19
uma certa Foreign Affairs. A mesma que, anos dep
auto-intitula-se "the most influential in America
Eduardo Prado - o autor de Os fastos da ditad
militar - foi implacavelmente caçado pelo "Marec
de Ferro", Floriano Peixoto, pelo que andara dize
nas revistas de seu tempo. Foi viver em Lisboa, 
do pensamento liberal europeu de sua época

acobertado por quem? Por seu amigo Eça, o mesmo 
da Revista de Portugal. Outros casos não menos 
ilustres são os de Raymond Aron, Jean-Paul Sartre e 
Gilbert K. Chesterton - homens de inigualável talento 
que às revistas recorreram para dar vazão às idéias. 
Sempre as revistas... 

 
 Getúlio Vargas, nos seus dias de 
estudante, também incursionou pela 
redação de uma publicação. O nome do 
veículo editorial? O Debate. Sugestivo, 
não? É nítido e notório que uma boa 
revista provoca. Incita. Fomenta o 
debate. Debate que pode assumir 
diversos formatos no curso histórico. Na 
Grécia Antiga, por exemplo, 
correspondia à erística, ou seja, à arte 
de disputar argumentos, da qual os 
sofistas eram os grandes mestres. Os 
professores ensinavam a torcer e 
retorcer os argumentos e a elaborar 
paradoxos. Os sofistas só queriam 
vencer - e, por isso, eram hostis à 
investigação. 

 Adiante, o debate sofre o 
impacto do surgimento de novos 
métodos. Tradicionalmente, considera-
se que o primeiro método heurístico1 é o 

FILIPE NASSER  & DAWISSON LOPES 
     editor-adjunto           editor-chefe 
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de Sócrates (469-399 a.C.), que se 
baseava em obter a definição de essências imutáveis 
mediante um processo indutivo de observação e 
generalização. Posteriormente, a dialética de Platão 
(427-347 a.C.) e a lógica de Aristóteles (384-322 
a.C.) dominaram a metodologia até o século XVI; 
nesse momento, a autoridade destes filósofos, 
indiscutível durante a Idade Media, viu-se minada, e a 
rejeição das velhas teorias impeliu ao nascimento de 
uma nova ciência, que exigia um novo método. O 
inglês Francis Bacon (1561-1626) e o italiano Galileu 
Galilei (1564-1642) serão os pais do método 
científico.  

                                                 
1 Heurística: relativo à heurística; designativo do processo pedagógico 
que leva o aluno a descobrir a verdade, por si próprio. 
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 O debate faz-se, por algum tempo, refém do 
método científico. Inaugura-se a era do empirismo. 
Talvez fosse razoável sustentar que, à cadência que 
as ciências naturais verdejavam, o debate 
enlanguescia, sofrendo duro revés. A contraposição 
das idéias perdia força em um mundo assombrado 
pelos dogmas da Modernidade. O período - que se 
batizou de "Renascimento" e, mais tarde, de "Idade 
da Razão" - assistiu ao primado inconteste do método 
científico. Num dos grandes paradoxos da História da 
Ciência, o método viu-se sacralizado; a produção 
científica fechava-se (irracionalmente) em torno de si; 
o debate tornava-se estéril; só havia espaço para o 
racionalismo antropocêntrico empiricamente 
demonstrável. "Cientificamente comprovado", 
portanto, passava a ser o carimbo de qualidade das 
teorias da Modernidade. O resto, diziam, escapava à 
razão. Tudo se dava em nome da Razão. Dessa tão 
humana Razão. 

 O quadro permanece relativamente inalterado 
até o século XX. A dessacralização do método 
científico foi processo árduo, longo, tortuoso. Afinal, 
haveria vida inteligente no mundo para além do 
método científico? É evidente que sim. Ao julgar-se 
universal, a ciência da Modernidade pretendeu-se 
construída fora dos limites da História e da própria 
Ciência. Por si só, condição impossível de ser 
alcançada. Reabria-se o espaço para o diálogo. 
Renascia o debate epistemológico.  

 O século XX brinda-nos com bons estudiosos 
do debate. O russo Mikhail Bahktin é um nome de 
peso entre os chamados estruturalistas. As suas teses 
dialógicas restauram a discussão acerca da 
importância do "outro" para a afirmação do "eu". 
Muito diferentemente da noção de debate surgida na 
Grécia pré-socrática, falamos agora de um sistema 
em que o interlocutor não há de ser "combatido". Ao 
contrário, ele é a própria razão de ser de quem se 
comunica. Da oposição, gera-se significado. Jürgen 
Habermas, egresso da "segunda geração" da Escola 
de Frankfurt, é outro que se dedicou à compreensão 
da lógica argumentativa em sua vida intelectual. Ao 
debate (entendido como ação comunicativa), 
Habermas credita a busca pela "verdade". Se a 
realidade objetiva, como conceito, nunca será 
inteiramente apreensível, cabe ao debate - ou à ação 
argumentativa - forjar, pela aparagem de arestas, o 
que mais se aproxime à "realidade". Bahktin e 
Habermas, dois homens que entendiam a importância 
do debate.   

 E hoje? Sem grande margem a erro, não 
seria exagerado dizer que vivenciamos a Era do 
Debate. Tempo pós-moderno, dos híbridos, dos 
relativismos, dos tons de cinza, da pluralidade e da 
incomensurabilidade. Como observou um 
epistemologista: "em muitas disciplinas, há o 
sentimento do fim de uma era, e há igualmente 
buscas por novos paradigmas, novas políticas e novas 

teorias"2. É tempo de debater. Eis o contexto em que 
nos achamos: no olho do furacão pós-moderno. 
Furacão que nos arrasta à dramática competição 
entre os paradigmas da teoria social, à fragmentação 
do impulso totalizador da Modernidade, à incerteza 
como única certeza da vida organizacional 
contemporânea.       

A relação que desenhamos ao longo deste 
ensaio é simples. A que se presta a revista que ora 
editamos? Ao debate, ora! Debate sobre grandes 
questões. Debate sobre questões internacionais. 
Debate sobre questões contemporâneas. Ou, se nos 
concedem, tudo isso junto! Um projeto da pós-
Modernidade - mas não um projeto pós-modernista, 
desde logo. Um veículo para a franca exposição das 
idéias, sem pechas nem obstáculos, sem apriorismos 
nem "ismos" afins. Pura e simplesmente: um 
debatedouro. Um espaço do debate. Uma revista 
para o debate.  
 

Que assim continue.  
 
 
O estudante, o boteco e a parafina 
 
 O verbete aluno tem origem na expressão 
latina alumnus - que significa, rusticamente, sem luz. 
Maior injustiça não poderia haver com o estudante, 
pensando na concepção maior da palavra, porquanto 
é dele que emana a luz do conhecimento, a pólvora 
da docência, a faísca da curiosidade científica. Não se 
conhece a etimologia dos verbetes boteco e parafina, 
tampouco houve curiosidade de indagar às páginas do 
Houaiss, mas na comemoração do primeiro 
aniversário d’O Debatedouro, julgamos ter encontrado 
uma ligação possível entre os três.  
 

Retomaremos a metáfora mais à frente. 
 

Uma estória que talvez seja comum a todos 
os estudantes de Relações Internacionais no Brasil, 
área de estudo tão recente e em processo de 
formação nas fileiras universitárias, é a de ser 
questionado por familiares, amigos e conhecidos 
sobre o que é, afinal, que se é quando se estuda 
Relações Internacionais. Quando adentramos a 
graduação, deparamo-nos com a situação (quase) 
desconfortável de não poder proclamar que seremos 
médicos ou advogados, e continuamos a nos deparar 
com ela depois de egressos. Hoje, contudo, sentimo-
nos bastante mais orgulhosos e menos 
desconfortáveis, - após termos conhecido essa 
comunidade, que, não obstante recente e em 
formação, é bastante particular e, diríamos, 
acolhedora. Justamente pelo fato de ser recente, em 
formação e relativamente desconhecida, parece haver 
uma identidade comum, um sentimento de 
cumplicidade, um esprit de corp, uma coisa meio 

                                                 
2 KELLNER, L. apud RAY L.  & REED M. Organising modernity: new 
weberian perspectives on work, organisation and society.  London: 
Routledge, 1994, p.171. 
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"time de futebol" em ser estudante de Relações 
Internacionais. Felizmente, e por sua natureza 
inerentemente interdisciplinar, a comunidade não é 
fechada nem estanque, senão convidativa para os 
estudantes de Direito, Economia, Política, Sociologia 
que acabam se tornando, ainda que não 
institucionalmente, estudantes de Relações 
Internacionais, parte indissociável da comunidade. 
Sendo assim, talvez por necessidade de criar 
mecanismos e canais que ajudem a dar coesão e 
identidade ao "alunado", é bastante visível e louvável 
quão empreendedora a comunidade tem-se mostrado. 
A despeito da desconfiança e do desconhecimento 
generalizados em relação à área, não hesitou em 
promover e criar eventos, seminários, publicações, 
foros de encontro e canais de discussão, cuja 
qualidade, impacto e relevância são festejáveis, tanto 
em termos pedagógicos quando do ponto de vista da 
produção do conhecimento. 
 

A história d'O Debatedouro é mais uma 
dessas de muito fôlego e disposição em fazer alguma 
coisa. Há pouco mais de um ano, grupo inicialmente 
reduzido de estudantes de Relações Internacionais, 
reunidos em um primeiro momento pela graça dos 
eventos que essa sedenta comunidade promove, 
propôs-se a se debruçar regularmente sobre 
acontecimentos, fenômenos, processos, teorias, 
publicações, idéias pertinentes ao campo do Estudo 
das Relações Internacionais e a dividir os resultados 
de seus esforços com seus pares. A idéia central era 
pôr fim à angústia de tentar refletir sobre temas 
internacionais - mas sendo barrado antecipadamente 
pela frustração de não encontrar motivação, espaço, 
contra-argumentação, cadeira para sentar, papel para 
escrever, parafina para queimar. Fazendo uso dessa 
ferramenta relativamente acessível e terrivelmente 
perigosa chamada Internet, O Debatedouro surgiu 
como um Clube da Esquina de temas internacionais, 
um espaço virtual constituído para congregar pessoas 
apaixonadas por essa área fascinante, dispostas a 
debater substantivamente temas que eventualmente 
inquietassem suas cabeças universitárias - um papo 
de boteco comprometido sobre Relações 
Internacionais. 

 
Queríamos nutrir preocupação com rigor 

científico, com a dinâmica do jornalismo, com a 
estética da literatura, aludir à Academia, flertar com 
as artes, desenvolver uma oficina de análises, 
conquanto tenhamos descoberto que o que tínhamos 
de mais valoroso era a desvinculação ideológica, a 
liberdade de pensamento, a possibilidade de fazer 
correr idéias diametralmente opostas nas mesmas 
páginas. A idéia de um espaço acadêmico, analítico, 
jornalístico, literário, democrático, receptivo, não-
excludente, a um só tempo agremiador e 
contrastante, sem grandes amarras intelectuais que 
não a preocupação de oferecer aos leitores alguma 
qualidade analítica que valesse o tempo de leitura dos 
artigos e que de cada um deles fosse possível extrair-
se algo de novo, útil ou inquietador. 

 

O resultado é uma publicação que se ainda 
está em fase de consolidação, é bastante prazerosa, 
tanto de ler quanto de se fazer. O grupo de 
colaboradores felizmente cresceu e também o número 
de leitores e apoiadores que acreditam que um 
projeto dessa natureza era necessário, interessante e 
constitui-se, afinal, em mais um “tempero” dessa 
comunidade tão empreendedora. À equipe foram 
acrescidos alguns amigos, mas também foram feitos 
novos deles em várias cidades do Brasil e mesmo do 
além-mar, possibilitando que o contraste de opiniões 
fosse enriquecido com uma gama maior de 
backgrounds e de visões de mundo. Em resumo, um 
tanto sem querer, um tanto inconscientemente, um 
tanto querendo que acontecesse mas sem acreditar 
que poderia acontecer, o que O Debatedouro fez foi 
abrir um boteco onde gente com idéias pudesse 
sentar, passar, discutir, agregar valor, abrir espaço 
para o próximo, dar combustível para que a 
comunidade se estreitasse, avolumasse o debate 
sobre o campo de estudos, que servisse de vela, de 
parafina para a luz e fogo dos estudantes.  
 

Metáforas à parte, para mais um ano de 
intensa atividade editorial, aspiramos a fazer O 
Debatedouro acessível a um conjunto maior de 
pessoas, a envolver um número maior de 
colaboradores, apoiadores e debatedores, a tornar a 
interface gráfica mais dinâmica e, principalmente, a 
colocar mais idéias para discussão. Ressentimos a 
relativa ausência de mentes femininas debatendo, nos 
privando assim de um tipo de argúcia e lucidez 
pertinente só às mulheres, embora esteja seguro de 
que estas não tardarão.  

 
Por fim, como um projeto sem financiamento 

e sustentado por esforços voluntários como este não 
sobrevive sem apoio, incentivo, torcida, nem idéias 
externas, gostaríamos de fazer uso do ensejo para 
agradecer a todas as pessoas e instituições que 
acreditaram n'O Debatedouro e na idéia que reside 
por trás do projeto.  
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Churchill e seus descontentes 
 
"Gostaria de saber o motivo de Winston Churchill - um homem que passou a vida torcendo para que houvesse uma 
guerra a fim de aparecer - foi homenageado n'O Debatedouro?" 
 
Alda Rocha 
 
Nota da Editoria: As obras e as pessoas retratadas em O Debatedouro não implicam vinculação de interesses, endosso 
de atitudes ou qualquer nível de comunhão ideológica de nossa equipe para com estas. Retratam, antes, o nosso 
reconhecimento à importância que tais pessoas e/ou obras exerceram através da História. Não entendemos, bem assim, 
que a citação atribuída a Winston Churchill, na capa de nossa última edição, transmita tal idéia de aprovação, endosso 
ou vinculação. A citação, de grande peso histórico, refere-se ao período em que, sob as respectivas lideranças de 
Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, EUA e Inglaterra sacramentavam os novos termos da relação entre os 
dois países. Doravante, os Estados Unidos assumiam a liderança; à Inglaterra caberia o papel de 'junior partner'. 
Churchill, ao ensejo, remete à dificuldades enfrentadas pela Inglaterra nos momentos das duas Grandes Guerras 
Mundiais em que a Inglaterra lutou sem os Estados Unidos - única condição, segundo o premiê, potencialmente pior do 
que lutar com os aliados. A propósito, a passagem também mostra-se bastante aplicável à leitura da contemporânea 
relação entre George W. Bush e Tony Blair. 
 
 

Sobre Beethoven 
 
"Prezado Luiz, 
  
Como admirador de Beethoven, li o seu artigo com muito interesse. Entretanto, há alguns pontos nos quais não concordo 
plenamente com você.  
  
Não creio que Beethoven haja tido um sucesso financeiro duradouro. Se bem que não passasse tanta necessidade, como 
Mozart e Schubert, ele tinha de controlar bem os seus gastos. Vivendo em quartos alugados, mudava freqüentemente de 
moradia, em parte pelos desentendimentos com os senhorios. Não me consta que ele chegasse a comprar uma casa 
própria, onde pudesse dedicar-se à composição sem ser molestado.  
  
A atividade como pianista e professor de música limitou-se ao tempo em que não era  
 
 
 
molestado pela surdez. A venda de partituras também não costumava ser um negócio rendoso. O direito autoral não 
existia. Se vivesse hoje, ele estaria feito, considerando a utilização de temas como "Pour Elise" ou os primeiros 
compassos da 5ª Sinfonia em jingles, que lhe proporcionariam bons rendimentos. Na época, os editores pagavam 
misérias pelas partituras, e não raras vezes nem pagavam por elas, alegando prejuízos com a sua publicação. 
  
Em toda a obra de Beethoven manifesta-se o ideal que ele tinha do ser humano, que Andy Warhol expressou pelo azul 
da partitura, contrastando com o vermelho dos detalhes. Neste sentido, eu entendo a 3ª Sinfonia, que ele dedicou a um 
homem, do qual ele esperou que realizasse o ideal de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Como Napoleão usurpou 
estes ideais, mostrando, através dos seus atos, total desprezo por eles, Beethoven, indignado, rasgou a folha do título.  
  
Quanto às sinfonias posteriores à Pastoral, elas são o desdobramento das primeiras em ordem inversa. Assim, a 3ª 
Sinfonia tem o seu ápice na 7ª Sinfonia, e na 8ª Sinfonia está o apogeu da 2ª Sinfonia. Note-se que na 8ª Sinfonia, uma 
obra alegre, com um certo tom de ironia, ele escolheu um minueto como 3° movimento, forma que abandonara a partir 
da 3ª Sinfonia. Chegamos à 9ª Sinfonia, com o hino "An die Freude" de Friedrich v. Schiller, que inicia um novo rumo 
para as sinfonias, continuado por Gustav Mahler. 
  
O contraste nas cores do retrato de Warhol representam bem o mestre e a sua obra. A vida e o pensar ativo de 
Beethoven (vermelho e preto) e a contemplação do mundo, que vem à expressão em todas as obras deste gênio da 

 

   C@rtas dos leitores 
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música (azul).  Não vejo nada de sombrio, apesar do preto, atribuído à morte, que, neste quadro, realça o vermelho, a 
cor da vida." 

  
Volker v. Haupt, tradutor público 
São Paulo, SP, Brasil 
 
Luiz Feldman: A interpretação do significado e impacto de manifestações artísticas em seu tempo histórico é mesmo um 
campo pleno de variáveis e, naturalmente, de idiossincrasias. Como propõe nosso estimado e aniversariante O 
Debatedouro, o valoroso é o debate de idéias. Concordo com sua perspectiva sobre a incerta estabilidade financeira à 
qual Beethoven era susceptível (quantos artistas não conviveram com esse problema!), ainda que se deva admitir que 
ao seu tempo e em seu espaço a situação fosse um tanto melhor que a de outros colegas. Quanto à sua terceira 
sinfonia, novamente compartilho a interessante idéia de ser a partitura em azul uma representação de Warhol que 
traduz o ideal que o compositor alemão tinha do ser humano. Porém devo argumentar que as cores usadas por Warhol, 
expressando o mestre e sua obra, seguem caminhos separados enquanto não se fundem no “todo” da pintura: ao tempo 
que o vermelho expressa o pensar ativo de Beethoven, o preto pode representar o enclausuramento do compositor, sua 
gradual introversão à medida que, bem ou mal, interiorizou o fato de ser acometido pela surdez, logo ele. “Sombrio” não 
se refere necessariamente ao efeito visual do quadro “Beethoven”, mas também aos tristes desdobramentos da 
deficiência do compositor em sua vida, exemplificada no notório caso de não ter ouvido os aplausos do público ao final 
da apresentação de sua nona sinfonia e de ter sido portanto avisado e ajudado pelo spalla da orquestra a se virar para 
receber os cumprimentos. Warhol vale-se, em seus retratos, de uma curiosa utilização de cores como fundo, de modo a 
realçar elementos dos retratados, como o cabelo loiro de Lana Turner contra o fundo preto, o feminino rosa que margeia 
Liza Minelli ou o inquisitivo verde que cobre Alfred Hitchcock, entre outros. Enfim, “pano para muita manga”! Cordiais 
saudações. 
 
 

Volta ao mundo em 3 mensagens... 
 
 
"Pessoal dirigente d'O Debatedouro: olha, parabéns pela iniciativa séria, 
versátil e jovial, interessante e que entretém. Com esse debate-de-ouro que vocês iniciaram, muito do saber das RI's 
será renovado com a proposta. 
Parabéns e bola pra frente!" 
 
Clóvis Brigagão, professor universitário  
Rio de Janeiro, RJ, Brasil 
 
 
"Parabéns pelo site, aliás, fiquei super impressionado!!! Eu me 
lembro das primeiras vezes que entrei, mas agora... Vocês estão de parabéns!!!" 
 
Cristiano Veloso, estudante 
East Anglia, Inglaterra 
 
 
"Os meus parabéns pela excelente iniciativa que preenche uma lacuna nas publicações em língua portuguesa, sobre 
Relações Internacionais. Os temas e textos que tenho lido revelam um grande sentido de actualidade e oportunidade, ao 
que me cumpre dar parabéns ao editor e à equipa. Continuem." 
 
Arnaldo Gonçalves, consultor jurídico 
Macau, China 
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AA  ssoobbeerraanniiaa,,  eessssaa  ee
Refletindo sobre os alicerces da aná
(Parte I) 

 
 
Um ano d’O DEBATEDOURO! Ano, este, dos mais 

agitados. Inúmeros artigos se seguiram, acompanhados 
pelo número dos leitores desse articulista que vos fala! A 
todos, agradeço o interesse por tão amplo escopo de 
temas aqui tratados, de Michelangelo à Política Pós-
Moderna. Nada mais justo, pois, que buscar algo similar 
a um “resumo da ópera”, um corte transversal, nesse 
artigo, dito comemorativo, abrindo uma série de análises 
do mesmo feitio! 
 

A (quase barroca) miríade temática 
d’O DEBATEDOURO, para além das linhas 
dessa coluna, foi construída não obstante 
contra o pano de fundo de um mesmo 
alicerce conceitual. Nas entrelinhas de 
todas (ou quase) análises apresentadas, de 
todos os teores e matizes, estavam 
presentes supostos consagrados nas 
Relações Internacionais, como a anarquia 
sistêmica e a soberania dos Estados. Nada 
surpreendente, dado o caráter canônico 
desses termos na disciplina, tornados 
práticas “obviedades”.  
 

Embora não tenham abundado, 
houve ao longo dos séculos autores que 
buscaram analisar tais conceitos sob uma 
ótica crítica, colocando em suspenso sua 
“obviedade” para se aproximar de uma 
compreensão mais satisfatória de seus 
significados. Ao recuperar e agregar tais 
contribuições, buscarei conformar uma 
reflexão crítica sobre os fundamentos da 
análise em Relações Internacionais. 
Defenderei a idéia de que nossos 
horizontes de análise e de ação política derivam da 
forma como concebemos “o mundo” (pois, de nossas 
considerações ontológicas). Centrarei foco no conceito de 
soberania. Mais que apresentar uma “tipologia” ou 
“genealogia” do conceito, minha análise se voltará para 
diferentes “desnudamentos”, efetuando cortes de 
profundidade variável. Mais do que a iconoclastia, o 
presente artigo volta-se para a crítica sistemática, com 
vistas a um entendimento posterior mais a contento 
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emergente. Sendo o Rei ele próprio um nobre, vão-se 
os anéis, ficam os dedos para a nobreza. Anderson 
parece vencer a querela – via de regra os “teóricos da 
soberania”, de Bodin a Hobbes, tinham fortes laços com 
o monarca e suas cortes (muitos serviram como 
diplomatas), dependendo de seus favores, cheios de 
críticas aos burgueses. 
 

Acima de dúvida, tem-se que a soberania, em 
sua forma originária, pertence ao monarca. No dizer de 
Ernest Kantorowicz, conceitos utilizados pelos teólogos 
medievais para caracterizar a Igreja ou o próprio Cristo 
foram lentamente adaptados e transferidos da esfera 
religiosa para a Política e o Direito. Assim, o Rei passou, 
desde a Baixa Idade Média, a ser tido como possuidor 
de dois corpos, o corpo físico, perecível, e o corpo 
transcendente, equivalente ao corpo político de toda a 
sociedade (e investido do “direito divino” de governar) 
e, pois, eterno e mágico – daí a veneração aos “reis 
taumaturgos” capazes de operar prodígios e milagres 5. 
Assim, a soberania originária, a dos monarcas 
absolutos, foi tão-somente expressão jurídico-legal da 
alquimia político-religiosa presente no imaginário da 
Europa pós-mediava. Essa primeira consideração já é 
deveras reveladora, visto que a soberania não foi, 
portanto, conceito imutável, tampouco, pois, conceito 
“óbvio” ou monolítico. 
 

Isso se torna claro quando têm lugar as 
revoluções burguesas dos séculos XVI a XIX. A quebra 
do complexo Rei-sociedade ocorre quando a soberania é 
retirada do corpo transcendental do Rei, passando a 
constituir o cerne de um corpo político de cidadãos 
livres – a comunidade política. A personificação do 
poder na figura do monarca perde toda a sua 
legitimidade e o Estado assume os elementos de 
legitimação do poder e de explicação desse poder, 
através de um ordenamento jurídico de conotações 
abstratas. Nasce o Estado de Direito, embasado na 
liberdade política e igualdade jurídica dos cidadãos, 
onde suas normas conferem poder legal e, portanto, 
dado que a legitimidade do poder agora deriva da 
ordem legal, legítimo, a autoridades encarregadas da 
execução das citadas normas e da punição dos 
infratores. A autoridade burocrático-legal, como descrita 
por Max Weber, é a forma de legitimidade por 
excelência no Estado moderno burguês. A legitimidade 
das autoridades não mais derivaria das próprias 
autoridades, mas sim do ordenamento jurídico que 
através de normas conferiu poderes a essas 
autoridades. A fonte da legitimidade torna-se, portanto, 
a lei. 
 

Tal transição, no plano simbólico, não foi, 
entretanto, pacífica e gradual. Esta envolveu a 
“profanação” pública do corpo real pelos revolucionários 
de todos os tipos, algo condizente com o caráter 
narrativo da Modernidade. A transformação de qualquer 
ordem política implica a destruição da ordem simbólica 

                                                 
5 KANTOROWICZ, Ernest H. Os dois corpos do rei - um estudo na 
teologia política medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

a ela subjacente e sua substituição por novo 
“ordenamento simbólico”. No dizer do construtivista 
Nicholas Onuf, regras – atos de fala – constituem os 
agentes e por eles são utilizadas para construir 
sistemas de domínio. “Rules engender rule” 6. O 
mundo social é um artifício, não uma “realidade 
objetiva”. As narrativas políticas modernas, pois, se 
iniciam com reis taumaturgos e seus reinos das 
maravilhas, prosseguindo com a tomada do castelo 
pelos “bárbaros” e conseqüente subversão do dito 
popular “O Rei está morto, viva o Rei”.  
 

O vácuo das cabeças reais seria preenchido 
pelo entusiasmado construto hegeliano da “forma 
superior de organização política humana”: o Estado-
Nação. Este é, como os reis taumaturgos, uma 
construção simbólica transladada para a Política, 
expressando a “visão de mundo” de uma época e 
local determinados e atendendo a um conjunto de 
interesses específicos. No dizer de Ernest Gellner, “o 
Nacionalismo propulsionado pelo Estado engendra a 
Nação”. E, para Benedict Anderson, “o Estado-Nação 
é uma comunidade imaginária”. Digna de nota, 
adicionalmente, é a extensa análise de Eric 
Hobsbawm sobre as tradições nacionais como 
“invenções”. Todas essas considerações apontam para 
a acuidade do título da obra mais célebre de Onuf: 
“World of our making” 7.  
 

Para nossa discussão, importante notar que à 
reificação e justificação do poder absoluto, 
divinamente fundado, dos reis, se seguiria a reificação 
do Estado-Nação, nos séculos XIX e XX. A soberania, 
já associada ao Estado-Nação, seria tão fundamental 
para a consolidação e justificativa deste quanto havia 
sido para os reis absolutos anteriormente. Como 
veremos, uma reconstrução simbólica, pois, se fazia 
necessária para ensejar o sucesso do novo “complexo 
alquímico”.  
  
VVeessttffáálliiaa::  HHiippooccrriissiiaa  OOrrggaanniizzaaddaa  oouu  TTrraaddiiççããoo  
IInnvveennttaaddaa??  
 

Chegamos ao século XX e à nascente 
disciplina das Relações Internacionais, na qual 
abundam considerações quanto aos estados 
soberanos serem os principais (ou únicos) atores da 
política internacional, do Realismo Político de Hans 
Morgenthau 8 ao Institucionalismo neoliberal de 
Robert Keohane 9, passando pelo peculiar 
Construtivismo estatocêntrico de Alexander Wendt 10. 

                                                 
6 ONUF, Nicholas G. World Of Our Making: Rules and Rule in 
Social Theory and International Relations. Columbia, South 
Carolina, University of South Carolina Press, 1989. 
7 Onuf, Nicholas, obra citada. 
8 MORGENTHAU, Hans. Política Entre las Naciones – La lucha por 
el poder y la paz. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 
1986.  
9 KEOHANE, Robert O. “Theory of World Politics: Structural 
Realism and Beyond”. In: KEOHANE, Robert O. (ed.). Neorealism 
and Its Critics. New York: Columbia University Press, 1986 
10 WENDT, Alexander. Social Theory of International Politics. 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999 
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Tais considerações localizam historicamente a Paz de 
Vestfália (1648) como “marco fundante” de um sistema 
internacional perene constituído de Estados, organizado 
segundo o princípio consolidado da soberania, em 
contraposição a períodos anteriores onde teriam 
ocorrido tentativas de estabelecimento de “ordens 
hegemônicas” (como a “Res Publica Christiana”) – 
assim, a anarquia sistêmica derivaria da soberania 
estatal. Adam Watson, como os autores da Escola 
Inglesa, é um ardoroso defensor dessa idéia: “O tratado 
de Paz de Vestfália era a Carta de uma Europa 
permanentemente arranjada segundo um princípio não-
hegemônico” 11. Mesmo autores críticos das orientações 
teóricas dominantes na disciplina dela não se evadiram 
de Vestfália – tanto o teórico crítico Andrew Linklater 12 
quanto o teórico pós-moderno David Campbell 13 
afirmam ser necessário reconstruir a política 
internacional “para além de Vestfália”, em diferentes 
bases. Não obstante, autores como Stephen Krasner e 
Andreas Osiander se propuseram a efetuar sistemática 
análise crítica dessa formulação virtualmente canônica. 
Os pontos de partida destes autores são diferentes, 
bem como suas conclusões.  
 

Krasner afirma que o “estado de coisas” no 
plano internacional jamais se conformou ao “modelo de 
Vestfália”, após investigar as diferentes utilizações do 
termo “soberania” nas Relações Internacionais, criando 
uma “tipologia da soberania”. À soberania “de Vestfália” 
Krasner associa os conceitos de autonomia e 
territorialidade, implicando um sistema internacional 
composto de entidades autônomas territorialmente 
organizadas e com controle exclusivo de processos no 
interior de seus respectivos territórios – os estados 
soberanos.  
 

Krasner propõe uma hipótese intrigante: 
violações da autonomia e da territorialidade dos Estados 
constituíram não exceção, mas regra, desde 1648. O 
sistema internacional anárquico (em contraposição ao 
plano doméstico) não proveria alguma entidade capaz 
de impedir as violações – os Estados seriam livres para 
buscar auferir ganhos violando a autonomia alheia ou 
pactuando entre si, criando processos trans-fronteiriços 
sobre os quais crescentemente perdem controle. 
Haveria quatro possibilidades de violação – através de 
convenção, contrato, imposição e coerção 14, os Estados 
violariam os ditames da soberania “de Vestfália”, 
confirmando o dizer de Raymond Aron: “...os Estados 
não admitem árbitro, tribunal ou lei superiores à sua 

                                                 
11 WATSON, Adam. The evolution of international society. 
Routledge, 1992, p. 182 
12 LINKLATER, Andrew. The Transformation of Political Community: 
Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era. Columbia, 
University of South Carolina Press, 1998 
13 CAMPBELL, David. Political Prosaics, Transversal Politics, and the 
Anarchical World in SHAPIRO, Michael & ALKER, Hayward. 
Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities. 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996. 
14 KRASNER, Stephen. Compromising Westphalia. International 
Security 20:3, 1995, p.117 

vontade” 15. Krasner afirma ser necessário o 
reconhecimento desse fato por parte dos analistas. 
Assumindo que a soberania vestfaliana, conquanto 
frágil, persiste como referencial ou convenção para os 
Estados (para os mais Estados mais “fracos”, uma 
garantia mínima de respeito à sua integridade; para 
os mais “fortes”, controle sobre sua esfera doméstica 
16) formularem suas ações em termos de interesses, 
poder e valores, estaremos mais próximos de obter 
paz e estabilidade do que aderindo irrefletidamente à 
“formulação canônica”. Por fim, Krasner emite uma 
afirmação intrigante, embora esta aparentemente 
apenas confirme sua tese da simultânea “fragilidade e 
resiliência” da soberania “de Vestfália”. Veremos, 
após a exposição da análise de Osiander, que esta diz 
muito mais do que aparenta sobre a problemática da 
soberania: 
 

“entidades políticas não-estatais (impérios, 
tribos, ligas comerciais) desapareceram, mas 
ao mesmo tempo os princípios de Vestfália 
foram freqüentemente ignorados” 17. 
 
Osiander, por seu turno, desconstrói o que 

considera ser “o mito de Vestfália”. Munido de 
extensa análise histórica, ele afirma que nem as 
disputas políticas da Guerra dos 30 Anos, nem 
tampouco o acordo de Paz de Vestfália, que foi 
corolário da guerra, ensejaram a consolidação do 
conceito de soberania em contraposição a princípios 
universalistas associados a comunidades políticas 
não-estatais, como impérios. O tratado de Paz em 
questão não reafirmou ou concedeu soberania a 
nenhum dos estados que se contrapuseram ao Sacro 
Império Romano-Germânico no curso da guerra, nem 
tampouco marcou o desaparecimento desse último 
(pelo contrário – o referido tratado lida quase que 
exclusivamente com o relacionamento entre o império 
e outros atores, bem como com o relacionamento do 
poder imperial com as partes do império, este último 
operando num marco sumamente DIVERSO da 
soberania territorialmente organizada).  
 

O Sacro Império Romano-Germânico seria um 
complexo arranjo jurídico-institucional organizado a 
partir de um princípio de autonomia das partes frente 
às instituições imperiais e ao imperador, dito 
“landeshoheit” 18. O império não seria um Estado, 
mas uma entidade política precursora dos modernos 
“sistemas de governança” internacionais, nos termos 
em que Robert Keohane & Joseph Nye Jr. definiram 
estes últimos: 

 
“Conjunto de instituições e processos, formais 
e informais, responsáveis pela regulação da 

                                                 
15 ARON, Raymond. Paz e Guerra Entre as Nações. Brasília: 
Editora da UnB, 1986, p.147 
16 KRASNER, Stephen, obra citada: p.149  
17 Idem, p.118 
18 OSIANDER, Andreas. Sovereignty, international relations and 
the Westphalian mith. International Organization 55:2, 2001, 
p.270 
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ação coletiva de um ou mais grupos humanos” 
19. 

 
Dessa forma, Osiander se contrapõe a Barry 

Buzan & Richard Little, na análise que estes fizeram dos 
sistemas internacionais desde a Antiguidade. Esses 
autores afirmam, sobre os atores que constituíam os 
mencionados sistemas: 

 
“Quando o processo de urbanização superou os 
laços de clã e tribo, o modo descentralizado de 
organização sócio-política que tinha dominado a 
maior parte da história humana deu lugar a um 
sistema mais centralizado que podemos 
reconhecer como uma FORMA DE ESTADO” 20. 
 
Buzan e Little, não obstante trabalharem com 

sistemas internacionais compostos por impérios 
nômades, cidades-estado e impérios, consideram todas 
essas entidades políticas ”formas de Estado”, 
trabalhando, pois, sempre no marco da soberania 
territorialmente organizada. Osiander, ao demonstrar a 
inadequação do conceito de soberania para a análise do 
Sacro Império Romano-Germânico e seus constituintes 
(que seria, ainda, bastante semelhante à hodierna 
União Européia), permite que entidades políticas 
diversas coexistam com os Estados num mesmo 
sistema internacional, operando com conceitos 
diferentes dos de soberania (paralelo pode ser traçado 
com dias que correm, nos quais Estados interagem com 
“outros atores”, não-soberanos, no plano internacional 
21, colocando em xeque a supremacia analítica do 
conceito de soberania).  

 
A “recuperação” da conformação original do 

Sacro Império Romano-Germânico por parte de 
Osiander tem, pois, conseqüências deveras relevantes 
para o estudo das Relações Internacionais, 
especialmente no tocante à análises hodiernas dessa 
entidade política peculiar que é a União Européia. Muito 
tem sido dito a respeito desta, valendo-se de análises 
semelhantes às de Buzan e Little, tomando-a de forma 
empobrecedora, à imagem dos impérios nômades, 
como uma “forma de Estado”, com resultados menos 
que animadores. Reificando aprioristicamente conceitos 
sem atentar para a sua aplicabilidade ou não (ou para o 
grau de aplicabilidade destes), recaímos no fetichismo 
conceitual, afastando-nos, pois, de uma compreensão a 
contento de nossos objetos de análise. 
 

Em seguida, Osiander volta-se para a 
“formulação canônica” de Vestfália. Para o autor, ela 

                                                 
19 NYE JR., Joseph S. & KEOHANE, Robert O. “Introduction” in NYE 
JR., Joseph S. & DONAHUE, John D. (editores). GOVERNANCE IN A 
GLOBALIZING WORLD. Washington: Brookings Institution Press, 
2000, p.12 
20 BUZAN, Barry & LITTLE, Richard. International systems in world 
history. Remaking the study of international relations. Oxford, 
Oxford University Press, 2000, p. 167 
21 ROSENAU, James N. “Studying Structures – The Two Worlds of 
World Politics” in ROSENAU, James N. Turbulence in World Politics: 
a theory of change and continuity. Princeton: Princeton University 
Press, 1990. 

derivou de propaganda “antiuniversalista” por parte 
dos movimentos nacionalistas dos séculos XIX e XX 
(lembremo-nos da frase de Gellner 22), 
posteriormente disseminada (entre outros, pelo 
jurista Leo Gross, a cujos trabalhos muitos autores 
fizeram referência 23). Nesse sentido, o “mito de 
Vestfália” assume feições de uma “ideologia do 
estatocentrismo” bem como, carecendo de 
verossimilhança histórica, corresponderia à “tradição 
inventada” 24 de Hobsbawn, a serviço dos defensores 
do conceito de soberania - os próprios Estados – em 
seu embate para se impor a outras comunidades 
políticas.  
 

Retomemos a frase de Krasner, que apartava 
Vestfália do desaparecimento de entidades políticas 
não-estatais. Podemos, agora, contrapor à visão de 
Krasner a idéia, fundada no argumento de Osiander, 
de que a “tradição inventada” de Vestfália foi 
elemento que contribuiu para a sobrepujação e 
eliminação de outros corpos políticos por parte dos 
estados soberanos.  
 

Enfim, temos que, para Krasner, a soberania 
sempre teria sido erodida e, não obstante, persistiu, 
por ser útil aos Estados. Uma vez assumindo, como o 
autor afirma em outra de suas obras, que “a 
soberania é uma hipocrisia organizada” 25, estaríamos 
mais dotados para ensejar mais paz e estabilidade no 
plano internacional. A crítica de Krasner à soberania 
pára no plano da forma. O autor não reifica a 
soberania, mas certamente reifica o estado. Osiander, 
por seu turno, abrange os planos da forma e do 
conteúdo em sua crítica do “mito vestfaliano”, indo 
para além da constatação de que a “soberania é uma 
hipocrisia organizada” para concluir que ela é uma 
“hipocrisia inventada”, posta a serviço do 
estatocentrismo e que teve papel importante na 
sobrepujação de entidades políticas não-estatais pelos 
Estados. Vestfália, enfim, foi uma arma ideológica na 
“vaga nacionalista” moderna. 

                                                 
22 GELLNER, Ernest. Nações e nacionalismo. Lisboa, Portugal: 
Gradiva, 1993 
23 OSIANDER, Andreas, obra citada, p.264 
24 HOBSBAWN, Eric & RANGER, Terence. A Invenção das 
Tradições. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997 
25 KRASNER, Stephen. SOVEREIGNTY: ORGANIZED HIPOCRISY. 
Princeton: Princeton University Press, 1999. 
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OO  VVeellhhoo  CCoonnttiinneennttee  ee  aa  eennccrruuzziillhhaaddaa  

Alguns dilemas sofridos atualmente pela União Européia 

 
 
 

“What is sometimes described as the ‘Americanization’ 
of the world has been conducted by the descendants of 
Europeans who conquered North America and eliminated most 
of the aboriginal population. The European origin of the culture 
which was then re-exported with so dazzling success in the 
twentieth century is revealed not least by the name of its 
ubiquitous symbol – the hamburger.” 

       T.C. W. Blanning  
 
A história da humanidade, seja recente ou remota, 

passa, pelo bem ou pelo mal, pela história do Velho 
Continente, como evidencia a epígrafe acima. E o resultado 
do processo iniciado em 4 de outubro deste ano pode surgir 
como mais um fato marcante para a 
história deste continente. Tal data marca o 
início da reunião dos governos dos 15 
países da União Européia, bem como os 10 
membros vindouros, em Roma, almejando 
a hercúlea tarefa de definir o texto da 
constituição da União Européia. Este 
documento marca mais um passo do que 
poderia receber, sem exagero, o epíteto de 
a maior construção política na história 
humana, qual seja, a União Européia. A 
importância principal desta última se 
assenta no fato de que nunca antes se 
testemunhou uma instituição que integrara 
com tal profundidade e abrangência tal 
número de povos com língua, cultura, 
arcabouço histórico, aspirações nacionais e 
instituições políticas e econômicas diversas 
em uma região que teve sua história 
sempre marcada por guerras e que apenas 
50 anos atrás – período relativamente curto 
na história da humanidade – se encontrava em plena 
convulsão de uma guerra generalizada. 

 
Neste contexto, pretendemos neste artigo apontar 

alguns problemas e pontos de reflexão atuais que emergem 
da integração européia, como os dilemas internos de cada 
país quanto a “mais Europa” ou “menos Europa”; o choque 
entre as visões de cada país acerca de como o processo de 
integração deve caminhar deste ponto em diante; bem 
como a moldura da identidade européia no cenário 

internacional. Não pretendemos aqui, obviamente, 
“descobrir a roda” no que se refere aos problemas dos 
processos de integração regional, mas sim condensar 
alguns pontos principais que vêm à tona na agenda 
acadêmica e, principalmente, política. 

 
 

Dilemas intra-países: mais Europa ou menos 
Europa? 

 
A disponibilidade dos indivíduos de relegar sua 

lealdade a uma instituição supranacional abrindo mão da 
soberania de seus próprios governos é um fator crucial 

em qualquer processo de integração que 
pretenda ser feito de acordo com os moldes 
democráticos. Desta maneira, a instituição 
supranacional corre o risco de ser vista como 
nociva aos interesses nacionais por parte da 
população. O fato é que, como a grande 
maioria das políticas públicas, alguns setores da 
sociedade ganham com a intensificação do 
processo de integração, ao passo que outros 
são desfavorecidos, pelo menos em um 
primeiro momento, por este processo. A 
questão se assenta então na dúvida sobre quais 
grupos de interesses, os pró ou contra maior 
integração, ou seja, os que querem “mais 
Europa” ou “menos Europa” serão mais bem-
sucedidos em fazer com que o governo tome a 
decisão que favoreça seus interesses.  

 
O recente resultado negativo do 

plebiscito sueco sobre a entrada deste país na 
zona do Euro faz emergir, portanto, a questão sobre o 
quão dispostas estão, neste exato momento histórico, as 
populações dos países europeus a abrir mão de parte da 
soberania nacional em nome do processo de integração. A 
população dinamarquesa, também por meio de referendo, 
se negou a adotar o Euro e junto com Suécia e Inglaterra 
– esta última não muito surpreendentemente, já que 
tanto seu governo quanto população são historicamente 
um tanto quanto reticentes no concernente ao 
aprofundamento das relações com o continente, pois 
estes laços não poderiam minar as suas relações especiais 
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         LONDRES 
“Teria o processo 
de integração 

européia 
encontrado seu 
limite, o ponto 

em que os 
indivíduos não 
aceitam mais 
abrir mão da 
soberania de 

seus governos 
em nome de uma 

instituição 
supranacional?” 
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com os Estados Unidos – são os três únicos países da atual 
UE a não adotar tal moeda.  

 
Todavia, o mais interessante é testemunhar o 

crescimento das chamadas idéias eurocéticas em países 
como França, onde implementação de medidas impopulares, 
como privatizações e cortes em subsídios agrícolas, sempre 
tiveram sua aceitação entre a população facilitada quando 
estas eram justificadas em nome do que era tido como um 
objetivo ou bem maior: a União Européia. Os sentimentos 
negativos mais recentes, no entanto, vieram à tona quando 
da necessidade da França se adequar aos padrões de 
Bruxelas, que ditam que os países não podem sustentar 
déficits orçamentários maiores que 3% ao ano, o que a 
França pretende fazer em 2004 pelo terceiro ano seguido. 
Tal é apenas um entre vários exemplos de como países mais 
tradicionais e ditos de vanguarda dentro da UE não estão 
imunes a resistências internas quanto a maior integração. É 
um dado que vários partidos na Europa tendem a levantar 
bandeiras contra a UE, utilizando-a como um bode 
expiatório em suas plataformas políticas, incutindo na 
população a idéia de que a UE é a causa de vários 
problemas nacionais.  

 
A importância do levante dos eurocéticos tem, além 

dos aspectos mais gerais, implicações práticas no futuro 
recente. Estas vem do fato de que a ratificação da 
Constituição Européia em vários países do grupo será 
submetida a um referendo nacional. Portanto, o processo de 
integração regional na UE não é dado simplesmente por 
meio de debates entre elites e governos, mas também 
implica o processo de educar, convencer a população dos 
benefícios da integração regional, que é onde os eurocéticos 
podem tirar proveito, o que abre margem para atrasos e 
travas no processo.  

 
À guisa de conclusão nesta sessão do artigo, 

podemos apontar três diferentes interpretações que foram 
dadas aos recentes setbacks ocorridos no processo de 
integração Europeu. De acordo com a revista inglesa The 
Economist, as três teorias populares que interpretam tais 
recentes setbacks são a) a inevitabilidade da unidade; b) a 
possibilidade de fratura e;  c) o risco de catástrofe.  

 
Os primeiros encontram na história o argumento de 

que crises políticas e econômicas (muito piores, diga-se) 
ocorreram ao longo dos últimos 50 anos do processo de 
integração; todavia, a lógica política e econômica fez com 
que o processo sempre passasse por cima destes obstáculos 
e seguisse em frente e que os membros relutantes a se 
juntar à instituição, cedo ou tarde, pulariam no barco. A 
segunda corrente defende que o levante dos eurocéticos, 
bem como a divisão política promovida quando do conflito 
no Iraque, devem ser levados com mais seriedade e que um 
padrão de comportamento entre os países europeus seria 
que diferentes países aceitariam diferentes graus de 
integração e engajamento entre os mesmos. A terceira 
corrente afirma que há contradições inerentes ao processo 
de integração européia e que este processo, por ter uma 
natureza elitista, não sobreviveria quando se chega ao 
ponto em que as demandas populares devem ser ouvidas – 
o exemplo dos plebiscitos sueco e dinamarquês corroboraria 
tal idéia. 

 
Cabível se torna, dado o ensejo, traçar algumas 

questões para reflexão: i)  teria o processo de integração 
européia encontrado seu limite, o ponto em que os 
indivíduos não aceitam mais abrir mão da soberania de 
seus governos em nome de uma instituição 
supranacional? Ou seria a relutância atual apenas um 
fase, como várias outras com as quais o processo de 
integração se deparou, cuja superação seria uma mera 
questão de tempo? ii) Os plebiscitos nacionais seriam 
uma ferramenta essencial para a legitimação da 
integração regional, apesar de atrasarem ou mesmo 
travarem  o processo de integração? Ou deveriam os 
governos assumir como princípio que a integração 
regional, assim como algumas reformas econômicas, 
seriam um remédio potencialmente amargo, embora 
necessário e desejável para a maioria da população no 
longo prazo; e, ainda, os plebiscitos seriam mais um 
exemplo de que excesso de democracia pode ter suas 
desvantagens?  

 
 

Dilemas inter-países: defesa, sistema de votos e os 
novos membros 

 
A redação do texto definitivo da constituição da 

UE ainda traz à tona alguns pontos de desavença entre 
seus membros. Falemos de alguns de seus pontos mais 
sensíveis. 

 
O primeiro tema polêmico é quanto à 

representatividade dos países e o sistema de votos no 
seio do processo decisório europeu. As duas maiores 
instâncias decisórias da UE são a Comissão Européia e o 
Conselho de Ministros. Aquela é formada por comissários 
que supostamente deveriam se desvencilhar de seus laços 
nacionais e defender os interesses da UE como um todo e 
não de seus países particularmente. Esta última tarefa 
seria da alçada do Conselho de Ministros. Atualmente, a 
Comissão conta com 15 membros e o grande problema 
surge em como absorver os membros vindouros neste 
quadro, já que a ampliação do número de comissários 
para 25, argumentam alguns, retiraria o caráter “a-
nacional” dos comissários, minando a força política da 
Comissão, portanto, devido a esta ampliação em seu 
tamanho.  

 
Diretamente relacionada a esta questão está o 

processo de votos no Conselho de Ministros. O sistema de 
votos acordado no Tratado de Nice garante que países 
como Espanha e Polônia tenham peso nas votações 
similar ao da Alemanha, que possui quase o dobro de suas 
populações. O rascunho da constituição possui disposições 
que diluem este grande poder de voto alcançado por estes 
países. O argumento sustentado pela Polônia é de que a 
sua intenção de entrar para o clube foi dada de acordo 
com as bases propostas no Tratado de Nice. 

 
Seguindo em frente, depara-se ainda com os 

debates sobre o sistema de defesa europeu. Alemanha e 
França lideram o grupo de países determinados a criar um 
sistema de defesa europeu independente da OTAN. Do 
outro lado, repetindo-se não coincidentemente a mesma 
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divisão encontrada na Guerra do Iraque, estão os países 
pró-EUA da UE, como Inglaterra, Espanha e, ainda que no 
hall nos membros vindouros, Polônia. 

 
Os outros pontos sensíveis com os quais os países 

europeus terão que lidar na construção da constituição 
européia (ou simplesmente deixá-los de fora) são a 
expansão dos poderes supranacionais para o campo do 
Direito Penal de cada país, a adoção de  uma Carta dos 
Direitos Fundamentais com poder vinculante sobre cada país 
e a necessidade de criação de consenso, em oposição a uma 
maioria simples, quando das decisões a serem tomadas com 
relação a política externa comum, substanciada na figura do 
Ministro de Exterior europeu. 

  
No cerne deste debate, está a oposição entre os 

ditos federalistas, que enxergam na UE uma instituição que 
deveria evoluir para uma autêntica união política, com um 
genuíno governo econômico e sustentando uma política 
externa comum e unificada e que faça frente aos Estados 
Unidos no atual cenário internacional - corrente esta que 
seria representada por boa parte dos primeiros seis 
membros da instituição. Do outro lado, estão aqueles que 
não querem uma instituição intrusiva, e estão dispostos a 
preservar parte de sua autonomia, não querendo abrir mão 
do bom relacionamento com os EUA. Não 
surpreendentemente, tal corrente é liderada pela Inglaterra. 

 
As perguntas que podem derivar deste contexto 

seriam: i) até que ponto a integração européia pode 
harmonizar, em um mesmo centro de decisão, os interesses 
opostos de países que procuram diferentes graus do 
aprofundamento do processo de integração? ii) a entrada 
dos novos membros, com idéias consideravelmente opostas 
a de, exemplo, França e Alemanha, levaria ao descrédito  
destes últimos na instituição que estes mesmo iniciaram, 
causando o esvaziamento político desta? 

 
Quaisquer que sejam as respostas para tais 

perguntas, o mais sensato que os governos europeus 
podem fazer na construção de sua constituição é criar uma 
estrutura institucional de onde possa emergir uma Europa 
se movendo em diferentes passos, em que seja permitido 
aos governos do dito núcleo duro da UE intensificar o 
processo de integração, caso assim desejem; ou, aos que 
preferem ir mais devagar com o andor da carruagem, que 
seja dada esta opção. 

 
 

Dilemas extra-Europa: a identidade no cenário 
internacional 

 
A divisão ocorrida dentre os países europeus 

(efetivamente membros da UE ou membros vindouros), bem 
como a controversa criação de um sistema de defesa 
europeu totalmente independente da OTAN, suscitam o mais 
quente debate no seio da instituição, qual seja, a definição 
da identidade internacional da Europa - vez que esta vem 

desenvolvendo uma maior unidade política e caminhando 
à sua expressão externa por meio de uma só voz (não 
que este seja o caso atual ou que aqui se esteja 
defendendo que este é o destino inevitável da EU).  

 
Desde o início do processo de integração europeu, 

alguns líderes franceses (de Gaulle, por exemplo) vêem 
neste um instrumento útil tanto para resgatar o país do 
declínio como para contrapor-se à hegemonia norte-
americana. Por outro lado, a Inglaterra não abre mão de 
suas relações especiais com os EUA em nome da 
solidificação dos laços políticos com o continente. Tal 
divisão ficou bastante evidente na época anterior à guerra 
do Iraque, na qual França, Alemanha e outros membros 
ditos do núcleo duro da UE (os membros fundadores do 
clube, diga-se) como a Bélgica, se alinharam contra a 
Inglaterra e outros membros que entraram no barco não 
em data relativamente recente, como Espanha. A voz 
destes últimos ainda fora ecoada pelos países vindouros, 
como Polônia. Dado este quadro, e considerando ele 
representativo da atual divisão política na EU (entre os 
que buscam a união política do bloco para contrapor-se 
aos EUA e os que dão preferência às relações especiais 
com este país em detrimento da cristalização da unidade 
política européia), podemos traçar as seguintes questões 
para reflexão: 1) Como se dará, se é que será possível, o 
processo de união política na Europa com a entrada dos 
novos membros do leste europeu, fato este que intensifica 
a atual divisão política supracitada? 2) tal questão implica 
a inevitabilidade de se ter um processo de integração com 
países caminhando em diferentes passos, com os 
membros ávidos por uma maior unidade política 
aprofundando o processo de integração e os outros 
deixados de lado? 3) O prospecto com o qual nos 
deparamos para a integração na UE seria, portanto, o de 
duas Europas, uma representada por um núcleo duro, 
profundamente integrado em diversos aspectos e 
circundado por um outro grupo, relutante a abrir mão de 
parte de sua soberania? 

 
União política, união monetária ou simples 

mercado livre, o fato é que, se olharmos para a história 
européia, veremos que sua conformação política de modo 
geral sempre partiu de uma estrutura bastante atomizada, 
com vários centros - e a agregação destes centros em 
torno de algo maior. Assim foi com a unificação dos 
feudos em torno dos principados, com a unificação dos 
principados em torno dos primeiros Estados-nação e, 
agora, do Estado-nação para um protótipo de estrutura 
supranacional. Outra curiosidade é que estes modelos de 
unificação sempre são exportados para além das 
fronteiras européias. Estaria, portanto, a Europa fadada a 
se unificar e exportar este modelo? Bem, o bom 
historiador não acredita em destino (ou pelo menos não 
admite fazê-lo, seria algo ‘anti-científico’) e, apesar dos 
fatos apresentados, qualquer resposta neste sentido seria 
pura especulação, restando às próximas gerações 
responder tal indagação.  
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DDeebbaattee,,  eenntteennddiimmeenntt
oo  vveettoo  nnoo  CCoonnsseellhhoo  ddee  SSeegguurraa

 
Nesta comemoração de um ano d’O 

Debatedouro, nada mais adequado que um artigo que 
trate da comunicação e do entendimento através do 
debate. No campo sociológico, a análise da 
racionalidade humana, cujo grande símbolo é Max 
Weber, sofreu profundas mudanças com a introdução da 
idéia de ação comunicativa pelo sociólogo alemão 
Jürgen Habermas, uma crítica à racionalidade egoísta 
weberiana. Habermas mostra a racionalidade dos 
indivíduos como sendo pautada pela 
linguagem e pela comunicatividade. O 
propósito deste artigo é, portanto, analisar 
o Conselho de Segurança da ONU e seu 
mecanismo de veto, tão debatido e 
questionado até os dias atuais, à luz da 
Teoria da Ação Comunicativa de Habermas. 
Mais adiante, faz-se um paralelo entre 
noções de poder de Max Weber e Hannah 
Arendt, de forma a se entender alguns 
argumentos colocados pelas grandes 
potências em defesa do poder de veto. 
 
AAççããoo  ccoommuunniiccaattiivvaa::  OONNUU,,  CCoonnsseellhhoo  ddee  
SSeegguurraannççaa,,  ppooddeerr  ddee  vveettoo  
 

A grande contribuição de Jürgen 
Habermas no que tange à análise das 
racionalidades, iniciada por Max Weber, é o 
conceito de ação comunicativa. Segundo o 
autor, há esse tipo de ação 

 
“(...) quando as ações de 
outros atores participantes não ficam 
coordenadas através de cálculos 
egocêntricos de interesses, mas através 
do entendimento (Verständigung). Na 
ação comunicativa os agentes não se 
orientam primariamente por ou a seu 
próprio êxito, mas sim pelo 
entendimento”.26 

 
A partir dessa definição, pode-se considerar que 

a estrutura de funcionamento e de participação, dentro 
da ONU, é em grande escala baseada na ação 

                                                 
26 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa: 
complementos y estudos previos. Madrid: Cátedra, 1994, p. 385. 
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oo  ee  ccoommuunniiccaaççããoo::  
nnççaa  ddaass  NNaaççõõeess  UUnniiddaass  

omunicativa. As nações expressam sua opinião através 
e dois mecanismos básicos: os discursos e o voto, por 
eio do qual tomam “posição com um ‘sim’ ou com um 

não’”27 frente a propostas, que são denominadas por 
abermas pretensões de validade. O debate e o 
onsenso são, portanto, as funções-chave de uma 
nstituição multilateral. Quando temas são escolhidos 
ara discussão, o que se procura, em última instância, é 
 entendimento, conforme abordado na obra de 

Habermas. 
 
A estrutura da Organização 

das Nações Unidas é também 
baseada na racionalidade normativa 
de Habermas. Dentro de um código 
de princípios definidos e 
consensualizados – a Carta da ONU – 
os Estados-membros procuram 
tomar decisões e solucionar 
racionalmente tarefas práticas. O 
Conselho de Segurança, como 
qualquer outro foro multilateral, é 
também pautado nessa racionalidade 
normativa; há uma preponderância 
nesse caso, no entanto, de um outro 
tipo de racionalidade, a estratégica: 
o processo de tomada de decisão no 
Conselho de Segurança é dado 
racionalmente por seus membros, 
através do voto e do debate, 
tentando levar em conta, ao máximo, 

                            
   BELO HORIZONTE 

 

“Antes mesmo de ser 
um privilégio, nos 

tempos atuais, o veto é 
m mecanismo que traz 
consigo uma enorme 

carga de 
constrangimento, seja 
para quem o utiliza – 

por seu explícito 
descompromisso com a 
eqüidade -, seja para 
queles que pretendiam 
aprovar uma resolução 
e viram seu trabalho 

desmoronar às custas 
da vontade de um 

Estado ou de um grupo 
deles.” 
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as implicações que uma resolução 
que, nesse caso específico, possui caráter coercitivo e 
inculante) pode vir a trazer. Em questões que 
meaçam diretamente a segurança internacional há 
empre um oponente (seja ele um Estado, um grupo de 
nteresses específico) que é também racional e que, 
ssim como o Conselho, adota uma racionalidade do 
ipo estratégica. 

 
Dentro do conceito de ação social 

abermasiano, pode-se considerar que os métodos de 
uncionamento do Conselho de Segurança abrangem os 
uatro tipos de ação social pura: 

 

                                                
7 Ibid, p. 385. 
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a) Muitos dos discursos realizados pelos 
representantes das nações, dentro do 
Conselho de Segurança, possuem caráter 
elucidativo, isto é, expressam a sua posição 
(i.e. do país representado) em relação à 
situação em questão na agenda do 
Conselho. Por serem objetivantes e 
pautarem-se no entendimento, possuem o 
papel de ato constatativo da fala. 

 
b) Ao declararem a política externa e a 

concepção nacional – e, portanto, subjetiva 
– sobre alguma questão em pauta, os 
representantes executam uma auto-
apresentação expressiva, cujos discursos 
contêm uma grande carga de veracidade 
(pela própria implicação dos afazeres 
diplomáticos, do ser diplomata). Esse ato 
de fala, por ser essencial no processo de 
tomada de decisão, também é orientado ao 
entendimento. 

 
c) Os processos concernentes ao Conselho são 

regidos por normas, contidas na Carta das 
Nações Unidas. A própria postura de um 
representante dentro dos debates é fruto 
de acordos normativos. Nesse sentido, há o 
enquadramento do Conselho dentro da 
ação regulada por normas. Igualmente, os 
processos de tomada de decisão específicos 
do Conselho de Segurança, como o envio 
de tropas de paz ou a imposição de 
sanções, seguem não só suas regras 
internas, bem como as premissas do Direito 
Internacional, dos Direitos Humanos, entre 
outras. Esse lado normativo do Conselho 
afirma e legitima, em muito, as proposições 
de verdade e veracidade anteriormente 
mencionadas. 

 
d) O conceito de ação estratégica também se 

mostra presente, com enorme força, dentro 
do Conselho de Segurança. A formação de 
alianças dentro do comitê, de forma a 
atingir interesses específicos, bem como a 
manipulação política de uma nação em 
relação a outra (ação estratégica 
“encoberta”) são recorrentes, apesar de 
tais mecanismos de coerção serem 
socialmente condenados. A estratégia 
geralmente vem incorporada aos discursos, 
de forma que pareça uma expressão 
ordinária enquadrada na ação 
comunicativa. Muito antes de buscar o 
entendimento, no entanto, a meta principal 
é o interesse individual ou de um grupo 
específico. 

 
A ação estratégica pode ir além, ao ser aplicada 

ao caso do veto no Conselho de Segurança. Desde a 
criação deste órgão, os cinco países tidos como 
“vencedores”, de alguma forma, da Segunda Grande 
Guerra possuem o poder de bloquear toda e qualquer 

proposta de resolução que vá contra seus interesses. 
Exercer o poder de veto é uma ação que impede ou 
destrói qualquer tentativa de ação comunicativa, ou 
seja, que busque promover o entendimento. O 
representante mexicano no Grupo de Trabalho da 
Assembléia Geral na Reforma do Conselho de 
Segurança, Manuel Tello, é incisivo em sua crítica ao 
veto, que reflete a posição da maioria das nações 
quanto ao tema: 
  

“Como todos sabemos, o veto 
frustra a ação. O veto não fomenta 
uma unidade, nem promove o 
entendimento. Mais que um ato 
responsável de poder, o exercício do 
veto reflete uma posição muito fraca 
para ser sustentada através da razão. 
Bloquear a vontade de outrem é a única 
saída quando os argumentos deixam de 
convencer. Ele prefere impedir qualquer 
movimento ao invés de encarar o 
problema com um intuito de resolvê-lo. 
É um paradoxo: o usuário do veto não 
impõe um curso particular de ação. Ele 
simplesmente pára aquele que ele 
avalia ser avesso aos seus 
interesses”.28 

 
 Antes mesmo de ser um privilégio, nos tempos 
atuais, o veto é um mecanismo que traz consigo uma 
enorme carga de constrangimento, seja para quem o 
utiliza – por seu explícito descompromisso com a 
igualdade -, seja para aqueles que pretendiam aprovar 
uma resolução e viram seu trabalho desmoronar às 
custas da vontade de um Estado ou de um grupo deles. 
A busca do entendimento é um outro fator de 
constrangimento quanto à utilização do veto pelas 
potências. Durante a Guerra Fria, por exemplo, o tipo 
de pensamento dentro da ONU e, mais especificamente, 
do Conselho era bastante direcionado a um tipo de ação 
estratégica, justificada, em parte, pela bipolaridade 
vigente no contexto internacional. 
 
 O veto, durante os anos de Guerra Fria, foi 
utilizado indiscriminadamente tanto pelos Estados 
Unidos quanto pela União Soviética. A política, 
confirmando os preceitos realistas das Relações 
Internacionais, nunca tinha sido tão baseada em 
interesses egoístas, racionais – e vetar uma resolução 
tornava-se apenas um detalhe. 
 
  
AAss  ddiivveerrssaass  nnooççõõeess  ddee  ppooddeerr  
 
 O conceito de racionalidade orientada para fins, 
tido em Weber como única forma de poder e sendo 
questionado em Habermas, é agora contraposto pela 
noção consensual de poder em Hannah Arendt. Em seu 
modelo de ação comunicativa, “o poder resulta da 

                                                 
28 TELLO, Manuel. Discurso realizado no Grupo de Trabalho da 
Assembléia Geral na Reforma do Conselho de Segurança. Nova Iorque, 
21/04/98. Disponível em www.globalpolicy.org. 
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capacidade humana, não somente de agir ou de fazer 
algo, como de unir-se a outros e atuar em concordância 
com ele”29. 
 
 Essa concepção de poder, baseada na vontade 
comum, justifica e legitima a criação da Organização 
das Nações Unidas. Por ser um meio que proporciona às 
nações o direito de expressar suas opiniões através do 
debate e decidir sobre questões de âmbito mundial, a 
ONU é, em si, um foco de poder. No Conselho de 
Segurança, em especial, esse poder está direcionado 
para a solução de problemas pautados na violência30. E 
justamente esse aspecto do entendimento recíproco 
para atingir um objetivo comum é usado como 
argumento daqueles que querem justificar o poder de 
veto. Em discurso no dia 23 de maio de 1996, o 
Ministro-Conselheiro estadunidense, Cameron Hume, 
defende-se frente a críticas ao veto: 
 

“A função do veto é ajudar a dar efeito 
a essa abstração [uma autoridade 
política internacional], fundindo poder e 
autoridade de duas maneiras (...). 
Primeiramente, o veto exclui a 
possibilidade de desacordo entre os 
membros permanentes ou entre alguns 
deles e o Conselho. Nenhuma destas 
circunstâncias pode desativar a 
capacidade do Conselho em agir e 
poderia até provocar um conflito maior. 
Em segundo lugar, ele garante que, 
quando o Conselho realmente aja, aja 
com o apoio de seus membros mais 
poderosos. Suas medidas são, então, 
mais confiáveis e eficazes”.31 

 
 Aqui torna-se claro um aspecto paradoxal do 
veto: por um lado, sendo pautado na ação estratégica 
habermasiana, é orientado ao êxito; por outro, 
baseando-se na colocação de Hume, implica o 
entendimento, configurando-se como ação 
comunicativa. 
 
 Mesmo estando em concordância, seja ela 
verossímil ou verdadeira, com o conceito de poder em 
Arendt, o poder de veto continua indo de frente a 
preceitos básicos de vontade da maioria ou de 
representatividade igualitária: ao Conselho, em si, falta 
também representatividade no sentido de possuir 
somente 15 representantes, num total de 193, sendo 
que 5 deles não mudam com o passar dos anos. Por 
outro lado, o número reduzido de membros é em parte 
justificado, por exemplo, pelo aumento da eficácia na 
tomada de decisões em matérias urgentes. Uma vez 

                                                 
29 ARENDT apud HABERMAS, 1980, p. 101. 
30 O que Max Weber chama de “poder”, ou seja, a capacidade de se dispor 
de meios que induzam no outro um comportamento desejado, é tido em 
Arendt como “violência”. No caso, a idéia utilizada de “violência” vai além 
do poder persuasivo, englobando a idéia de meios físicos de coação. 
31 HUME, Cameron. Discurso realizado no Grupo de Trabalho da 
Assembléia Geral na Reforma do Conselho de Segurança. Nova Iorque, 
23/05/1996. Disponível em www.globalpolicy.org. 

que o foco deste artigo é analisar o Conselho de 
Segurança e seus mecanismos à luz de teorias 
sociológicas e políticas, no entanto, discutir a 
representatividade de tal órgão ou entrar no mérito de 
uma reforma do mesmo não faria sentido neste 
momento. O ponto é mostrar que para o veto, 
efetivamente, não há uma justificativa plausível como 
há para o número reduzido de membros. O máximo que 
podemos ter são argumentos históricos que, 
estritamente falando, caem por terra com o passar do 
tempo. Um exemplo argumentativo com base histórica 
é o discurso do embaixador chinês Shen Guofang, em 
23 de abril de 1998: 
 

“O veto surgiu para combater um 
contexto histórico específico. Esse 
processo de tomada de decisão, um 
compromisso alcançado sob 
circunstâncias históricas dadas, teve 
sua formação baseada em lições tiradas 
da experiência com a Liga das Nações. 
Sua existência é uma necessidade 
histórica, bem como uma realidade 
objetiva. Portanto, em nosso ponto de 
vista, o mecanismo do veto possui 
tanto uma racionalidade histórica 
quanto prática”.32 

 
 Em sua argumentação, o ponto da 
igualdade/representatividade não foi tocado. A 
justificativa de “necessidade histórica” bem como a 
questão da “realidade objetiva” não passam de 
argumentos estritamente subjetivos, uma vez que não 
há referência aos motivos que levaram à existência do 
veto nem a real razão pela qual ele perdura. 
 
 A partir do momento em que se coloca, como 
foi dito por Cameron Hume, que a possibilidade do veto 
levaria à necessidade de um consenso maior (o que 
seria, para Arendt, um aspecto positivo), esquece-se da 
verticalização que essa possibilidade cria. Nesse 
sentido, a necessidade de consenso seria real mas 
apenas parcial, uma vez que restringida a um grupo de 
cinco membros. Se a possibilidade de veto se 
estendesse a todos os membros, forçando a 
unanimidade na aprovação de qualquer proposta de 
resolução, por exemplo, tal necessidade seria 
integralmente cumprida. E esta não é uma situação 
impensável no que diz respeito a foros multilaterais, a 
exemplo da Organização Mundial do Comércio, em que 
é tradição que se tomem decisões a partir de 
declarações aprovadas por consenso. 
 
AA  ttrriissttee  rreeaalliiddaaddee::  dduuaass  uuttiilliizzaaççõõeess  aarrbbiittrráárriiaass  ddoo  
vveettoo  
 
 Com o passar dos anos, a prática do veto 
tornou-se rara entre os membros do Conselho. Mesmo 
sendo um fato a ser considerado com um olhar positivo, 

                                                 
32 GUOFANG, Shen. Discurso realizado no Grupo de Trabalho da 
Assembléia Geral na Reforma do Conselho de Segurança. Nova Iorque, 
23/04/1998. Disponível em www.globalpolicy.org. 
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a análise de dois casos atuais mostra que o veto ainda é 
forte – e capaz de impedir ações importantes do 
Conselho de Segurança. 
 
 Em 1997, a China fez o que foi considerado 
pela mídia como uso arbitrário do veto. Apesar de ser o 
membro permanente que menos vezes utilizou esse 
poder (5 vezes, contra aproximadamente 75 por parte 
dos EUA ou 120 por parte da Rússia/URSS), em 10 de 
janeiro daquele ano ele impediu o envio de uma tropa 
de paz para a Guatemala. Três foram os motivos 
encontrados para o voto negativo chinês. O primeiro é o 
fato de que a Guatemala, bem como outros países da 
América Central e Caribe, possuem relações 
diplomáticas com Taiwan, cujo território é ainda 
considerado pelos chineses como parte da República 
Popular. Em segundo lugar, a China ressente a atitude 
de um enviado de Taiwan, que assinou, em uma 
ocasião, um acordo de paz na Cidade da Guatemala. 
Finalmente, “talvez o mais importante, a China vetou as 
tropas de paz para punir a Guatemala por ser um, de 
alguns poucos países, que tem consistentemente 
votado, nos últimos quatro anos, para trazer a questão 
da representação de Taiwan na Assembléia Geral”33. 
Sob uma série de duras críticas à sua atitude, o 
representante chinês, dez dias depois, abriu mão do 
veto e deixou a resolução passar por unanimidade. 
 
 Outra questão é o próprio conflito entre Israel e 
Palestina. Em 2001, os EUA vetaram duas resoluções 
relativas ao conflito, uma antes e outra depois dos 
atentados de 11 de setembro. No final do ano, quando a 
segunda resolução – que possuía doze votos a favor, 
inclusive da China, Rússia e França, e duas abstenções 
– foi vetada, muitos entenderam que a intenção dos 
Estados Unidos era não deixar passar nada que pudesse 
ser favorável à causa palestina. O delegado americano 
no Conselho, John Negroponte, justificou-se, alegando 
que a proposta da resolução era “isolar politicamente 
um dos lados do conflito através da tentativa de jogar o 
peso do Conselho para o outro lado”. E complementa: 
“O fato é que Hamas, Jihad Islâmica e outros terroristas 
simplesmente não querem ver uma paz negociada”34. 
Munido de um argumento enviesado, associando 
terrorismo ao povo palestino sob a pressão dos 
atentados, o representante norte-americano impediu 
que uma proposta bem-aceita pelo Conselho fosse 
adiante. A justificativa dos Estados Unidos 
anteriormente mencionada de que o veto serviria para 
manter a coesão das potências, dessa forma, entra em 
contradição. 
 
 Longe de buscar uma consideração definitiva 
acerca do veto nas Nações Unidas, a intenção deste 
artigo foi tentar entender um pouco mais sobre esse 
mecanismo sui generis que até hoje desperta tanto o 
repúdio de alguns quanto o desejo de outros, sendo 
uma das razões pelas quais vários Estados pleiteiam um 

                                                 
33 HAQ, Farhan. “The Veto: A Case Study – The China Veto and the 
Guatemalan Peace Process”. In: Inter Press Service, 20/01/97. 
34 “Council Fails to Pass Resolution Setting Up UN Mission to Protect 
Palestinians”. In: UN News, 28/03/01. 

assento permanente no Conselho de Segurança. Um 
fato, no entanto, é certo: o veto frustra o entendimento 
e a comunicação. Habermas é categórico ao dizer que 
“o poder legítimo só se origina entre aqueles que 
formam convicções comuns num processo de 
comunicação não-coercitiva”35. Parece-me que agora, 
pelo menos no que diz respeito ao poder dentro do 
sistema ONU, faria algum sentido se tentássemos rever 
nossos conceitos. 

                                                 
35 HABERMAS, 1980. 



 
 

 
 
 

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

 

 

 
 
 

DDeebbaattee  dduurroo  oouu  ccoonnvveerrssaa  mm
Crônica de uma Conferência (nem tão) Especial sobre 
Hemisférica (Cidade do México, outubro de 2003) 

 
 

Um ano de O Debatedouro! Não mais um projeto 
embrionário, mas em constante desenvolvimento, ele é, 
agora, uma realidade concreta. Uma realidade inspirada 
em princípios muito claros que acompanham, dia a dia, 
sua evolução. Debate múltiplo e democrático, de 
horizonte e amplitude incomensuráveis e cuja projeção 
construída ao longo desses quase 13 meses de existência 
refletem a disposição e o espírito daqueles 
que o “bancam” diariamente. Enfim, eis 
aqui uma “Arena” formatada ao sabor da 
saudável pluralidade. O pensamento é de 
fazê-la grande! Estamos no caminho... 
  

Por agora, permitam-me as 
informalidades! Esse momento força-me a 
um pequeno interlúdio entre a 
“embriaguez” das comemorações e o tema 
estrito do artigo que se apresenta 
doravante. Pois bem... Como os leitores 
mais assíduos devem perceber, eu utilizo 
mais do que freqüentemente o espaço 
desse periódico para debater temas de 
segurança (seja nacional, regional ou 
mundial). Contando com a paciência do 
leitor para acolher palavras que circundam 
tão repetidamente um mesmo universo, a 
explicação para tal fato não é complicada. 
Ela é, antes, muito óbvia.  
  

A diversidade de temas e a democrática abertura 
de espaços para a reflexão levam-me à insistência! Insisto 
em apelar para as discussões sobre segurança (não 
apenas por gosto pessoal) como contraponto ao estado do 
debate nacional e regional (sul-americano e hemisférico) 
acerca do tema. Como tantas outras matérias que exigem 
reflexão, a segurança nacional e regional são elementos 
primordiais e preocupantes em nossa realidade.  

 
Há quem veja a situação de forma diferente. E 

isso é compreensível: A região sul-americana (em certo 
grau todo o contexto hemisférico) é historicamente 
pacífica (ou menos conflituosa) que a esmagadora maioria 
do resto do mundo. As relações internacionais do 
continente construíram-se sobre bases mais harmoniosas 
e isso contribui para uma visão menos geopolítica e 

estratégica sobre a região (com
regiões específicas). 

 
Mais do que as circu

impedem (ou criam “barreiras”) u
e qualitativo do tema, temos um
lembrada. O próprio tema traz c

forçam a percebê
Entre eles: 1) a n
percepções que c
como no campo da
de cada um são alt
andamento dos 
resultados práticos
ou mensuráveis36

concepções do co
segurança variam 
região. Isso imp
articulada dos deba

 
O fato é:

muito grave ou int
vamos todos “toca
particularmente, p
do tacape”.  

 
Tanto o 

quanto o hemisfér
suficientes para provar a import
realidades (no plural, por levar
percepções e entendimentos ao 
durante a Guerra-Fria éramos 
terem-se desenhado, em mome
muito importantes na região e
marionete do ocidentalismo, ago
uma marionete. Dessa vez, larga
estratégica da região é ZERO para

 
É justamente por estar

nosso “instrutor”, que desde o 

                                                
36 HIRST, Mónica. Las Iniciativas latin
influencia sobre las condiciones de paz en la 
América Latina. Buenos Aires: Fundación Ar
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documento sobre 
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io já viveram momentos 
ância do tema em nossas 
 em conta as diferentes 
longo das Américas). Se 
quase (digo quase, por 
ntos específicos, reações 
 no próprio Brasil) uma 
ra somos, é claro, ainda 
da no chão! A importância 
 o resto do mundo.  

mos sem nosso “totem”, 
início da década de 1990 

 
oamericanas de concertación: su 
region. In: Desarme y Desarrollo en 
turo Illia, 1990, p.107. 
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tenta-se a formalização e sistematização de um 
pensamento. De fato, um movimento justo. Afinal, somos 
sem importância para eles! Em nível intra-regional somos 
o fruto de nossos próprios relacionamentos! É nosso dever 
buscar nossas razões, nossas motivações, nossos 
interesses, nossas aspirações de forma autônoma. Aliás, 
assim como muitos autores repetem há anos, o valor 
estratégico da região (sul-americana e também do 
hemisfério) deve ser algo construído interna e 
independentemente.  

 
O último capítulo desse movimento foi “ao ar” 

entre os dias 27 e 28 de outubro de 2003, na Cidade do 
México: A Conferência Especial sobre Segurança da 
Organização dos Estados Americanos (OEA). Como um 
simulacro de novela mexicana, sabemos como tudo 
terminou! Parando para analisar tudo o que se cultivou 
em termos de esperanças até a realização dessa reunião e 
tudo o que se esperou em termos de resultado dessa 
conferência, chega a ser ridículo escrever sobre ela. 
Ridículo por ridículo, ficar calado é mais embaixo um 
pouco!  

 
Durante alguns anos a OEA vinha preparando-se 

para o evento. Reuniões foram agendadas, Ministros de 
Defesa das Américas articularam-se, organizações civis e 
Estados aventaram a realização dessa Conferência como 
um marco divisor de águas rumo a uma definitiva revisão 
teórica e organizacional dos instrumentos de segurança 
hemisféricos de dentro e de fora da OEA. No Brasil, a 
situação foi a mesma. Pequenos preparativos realizados, 
comentários limitados e respostas aos questionários 
preparados pela OEA37 foram tudo o que representou o 
“warm-up process”.  Nesses questionários, por exemplo, 
os países pareciam motivados e crentes com relação aos 
possíveis resultados da Conferência. A grande maioria 
acreditou ser possível uma reformulação de conceitos 
profunda e definitiva e uma reestruturação orgânica da 
OEA no campo da segurança.  

 
“Declaration on Security in the Americas”. Esse é 

o nome official do tão aguardado documento sobre 
segurança nas Américas. Talvez seja melhor ficarmos só 
no título. Mas como disse: ridículo por ridículo, vamos 
direto ao fundo do poço então!!! 

 
Esse documento é um extrato de tudo o que já foi 

discutido até hoje. Nada muito novo, nada muito sério (ao 
menos na prática)!  Deve ter sido fácil escrevê-lo: We 
affirm, we reaffirm, we affirm, we reaffirm...(nada mais 
natural no modus vivendi de uma organização). Somos 
democráticos, compartilhamos valores e identidade 
histórico-cultural, acreditamos na dimensão humana da 
segurança, acreditamos na educação para a paz38 (isso, 
sim, tem muito valor no conjunto do documento. Que 

                                                 
37 CP/CSH-430/02 rev.1 – COMPENDIUM OF REPLIES OF THE 
MEMBER ESTATES TO THE QUESTIONNAIRE ON NEW 
APPROACHES TO HEMISPHERIC SECURITY 
38 “Education for peace” faz parte de uma mentalidade relativamente recente 
de promoção da cultura democrática e da valorização dos princípios e práticas 
democráticas na manutenção e no fortalecimento da estabilidade e segurança 
no hemisfério.  

fique registrado!), sabemos que o tema da segurança deve 
ser tratado de forma plural e múltipla, respeitando as 
particularidades de cada sub-região. E mais: acreditamos 
também que a “mão invisível”, ao vagar pelo campo da 
segurança, dará um rumo certo aos nossos problemas. 
Teremos, enfim, soluções práticas abençoadas. Essa crença 
parece ser muito forte. Nesse documento, há TUDO acerca 
dos caminhos a serem seguidos, mas não há QUALQUER 
REFERÊNCIA às medidas de como chegar até eles.  

 
“6. Reiteramos nosso 

compromisso com o princípio de solução 
pacífica de controvérsias consagrado na 
Carta das Nações Unidas e na Carta da 
OEA.  Reafirmamos também nossa decisão 
de fortalecer a paz no Hemisfério por 
meio da prevenção de conflitos e da 
solução pacífica das controvérsias.  
Continuaremos apoiando os esforços, 
acordos e mecanismos bilaterais, sub-
regionais e regionais para prevenir conflitos 
e solucionar pacificamente as 
controvérsias.39”   

 
 Decidimos, no papel, que devemos fortalecer a paz 
no hemisfério. Como? Resposta: “ por meio da prevenção de 
conflitos e da solução pacífica das controvérsias”. Ótima 
resposta! Afinal, prevenir conflitos é muito fácil. É só olhar 
para o lado... 

 
 Pois é! A segurança nas Américas continua sendo 

destratada. Nesse sentido, essa Conferência foi uma ótima 
oportunidade para reencontros de amigos diplomatas, 
conversas para botar o assunto (não a segurança) em dia 
etc. Tudo o que se mais esperava (também) era um “norte” 
para os velhos (e caducos) tratados de segurança nas 
Américas: o TIAR e o Pacto de Bogotá, para ficar apenas 
nos dois. Tudo o que se fez foi exatamente reconhecer sua 
importância. Calma! Respire! Recuemos ao ponto em um 
relampejar: importância? Qual, exatamente? É justamente 
isso que devem estar se perguntando vários estudiosos de 
segurança até hoje! Ok. Sejamos mais flexíveis, então. Há 
alguma importância. Sim, há! Mas não da forma como 
foram construídos e idealizados na década de 1940. Está 
tudo muito obsoleto, sejamos francos! Entre o Debate duro 
ou a Conversa mole, eu fico com o segundo.  

 
É por essas e por outras que o ponto mais 

importante da declaração final da Conferência parece ter 
sido os inúmeros artigos que reconhecem a importância do 
eixo bilateral e a construção de arranjos sub-regionais de 
segurança. Esse ponto foi muito bem explorado. O Brasil 
parece ser um grande defensor dessa idéia. Historicamente 
(e isso será tratado em um próximo artigo) o foi! Ainda 
bem! Agora dependemos de menos gente para andar pra 
frente! Dependemos de nós mesmos! Será o suficiente? 
Ops....  

                                                 
39 OEA/Ser.K/XXXVIII, p. 06.  
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AA  iinnccoommeennssuurraabbiilliiddaaddee  ppaarraaddiiggmmááttii
““uumm  aannoo  ddee  OO  DDeebbaatteeddoouurroo””    

BBrreevvee  rreefflleexxõõeess  

  
De acordo com Cox, “Teoria é sempre para alguém e 

para algum propósito” (COX, 1986:207). Todas as teorias 
têm uma perspectiva que por sua vez deriva de uma 
posição no tempo e no espaço (especialmente do tempo e 
do espaço social e político). Ou seja, o mundo sempre é 
visto de um ponto de vista definível em termos de classe 
social, nação, dominação ou subordinação etc. Assim, não 
há teoria em si – uma teoria sem um ponto de vista 
delimitado no tempo e no espaço. 

 
Decorre daí que uma teoria pode servir 

a dois propósitos distintos: em primeiro 
lugar, pode ser um guia para ajudar a 
resolver os problemas a partir da perspectiva 
particular que foi seu ponto de partida; em 
segundo lugar, pode ser uma teoria mais 
reflexiva com relação ao próprio processo de 
teorização em si, ou seja, se tornar 
claramente consciente da perspectiva sobre a 
qual está embasada a teoria bem como sua 
relação com as demais perspectivas. Além 
disso, pode ser uma teoria aberta à 
possibilidade de escolher uma perspectiva 
distinta a partir da qual a problemática se torne a própria 
transformação do mundo. 

 
Destarte, teríamos dois tipos distintos de teorias, 

tipos estes que seguem os propósitos acima elencados40. 
Em primeiro lugar, teríamos a teoria de resolução de 
problemas (problem-solving theory), que toma o mundo, 
suas relações sociais e de poder e as instituições sobre as 
quais essas relações estão organizadas como molduras 
dadas para a ação. Tal teoria busca lidar com as fontes de 
problemas e perturbações a fim de fazer com que tais 
relações e instituições possam funcionar de maneira 

                                                 
40 Tal distinção feita por Cox baseia-se em uma distinção feita anteriormente 
por Horkheimer entre “Teoria Tradicional” e “Teoria Crítica”. Para maiores 
detalhes, ver HORKHEIMER, 1983. 
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ordem política e social não é fixa, mas está sempre em 
mudança. Neste sentido, a suposição de que a realidade é 
fixa não é uma mera conveniência metodológica, mas sim 
um viés ideológico, uma vez que serve aos interesses 
particulares (sejam eles de classe ou nacionais) daqueles 
que estão satisfeitos dentro de uma determinada ordem. 
Em outras palavras: a teoria de resolução de problemas é 
conservadora, uma vez que busca resolver os problemas 
que surgem nas várias partes do complexo social a fim de 
manter o bom funcionamento deste. Trata-se, assim, não 
de uma teoria isenta de valor como comumente se afirma 
(semelhante às ciências naturais), mas sim de uma teoria 
impregnada de valor, uma vez que implicitamente aceita a 
ordem existente como algo dado, não problematizável. O 
neorealismo, por exemplo, seria a-histórico, já que, ao 
reificar a realidade, trata a mudança/transformação como 
uma anomalia. 

 
 Em suma, podemos dizer que as teorias são 
expressão de diversas perspectivas ligadas a distintos 
projetos sociais e políticos. Os dois tipos de teorias 
elencados por Cox podem ser considerados paradigmas 
distintos, rivais e, por que não, incomensuráveis. Contudo, 
incomensurabilidade não é sinônimo de incomparabilidade; 
neste sentido, Cox nos apresenta uma comparação entre 
ambos os paradigmas a partir de seus conteúdos político-
normativos. Essa é a questão principal do presente artigo: 
paradigmas inconmensuráveis podem ser comparados (e 
tal comparação é necessária) a partir do momento em que 
voltamos nossa atenção para as dimensões político-
normativas dos empreendimentos teóricos rivais.  
 
 Tal colocação é de extrema relevância na atual 
conjuntura. De maneira mais específica, no momento em 
que comemoramos um ano de O Debatedouro – um ano de 
publicações das mais diversas nuanças, acerca dos mais 
diversos assuntos e, o que é mais relevante, prosélitas dos 
mais diversos tipos de projetos político-normativos –, faz-
se de extrema relevância, principalmente tendo-se em 
vista a complexa, periclitante e calamitosa situação com a 
qual nos deparamos não só no Brasil, mas na política 
global como um todo, que tenhamos em vista, leitores e 
colunistas, quais os projetos político-normativos dos textos 
que lemos e dos textos que escrevemos. Ou seja: se 
queremos manter a realidade como ela está ou se não a 
aceitamos como única alternativa possível, mas 
questionamos todas as instituições e ordens sociais 
subjacentes a esta realidade a fim de vuscar a 
transformação social, por mais verdoenga que, 
hodiernamente, esta possa parecer. 
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A dialética da barbárie 

 
 Caso nos escoremos no vaticínio de Euclides da 
Cunha, o futuro e redenção do Ocidente estão na 
sinergia pagã que há de se realizar nas estepes sobre as 
quais Gengis Khan outrora ergueu o maior de todos os 
impérios, estendendo-se desde o Cáspio até o Mar do 
Japão. A Rússia de Euclides da Cunha é bárbara, e é a 
fusão do barbarismo tártaro-eslavo-mongol com a 
polidez e refinamento cultural ocidentais de raiz greco-
latina que irá assegurar à Europa e ao 
Ocidente uma nova era de esplendor e 
prosperidade. O autor de Os Sertões dá início 
ao seu ensaio “A Missão da Rússia”, redigido 
è época da eclosão do conflito russo-japonês, 
em brados mansos, qual típico de sua 
erudição civilizada, com o seguinte 
prolegômeno: “A Rússia é bárbara”. 
Insistindo em seu argumento primário, 
Euclides da Cunha elenca a absorção da 
cultura renascentista ocidental pela Rússia e 
alega, munido de argumentação convincente 
e sólida base histórica, que a “personalidade 
robusta, impetuosa e primitiva, de bárbaro, 
com os recursos da vida contemporânea” irá 
proporcionar à Rússia o papel de Teseu, herói 
e patrono de uma Ariadne civilizacional que 
queda nas garras do grande Minotauro 
asiático. A Rússia, imensa ponte bicontinental e 
macroposto de transição entre quatro civilizações – 
ocidental, islâmica, confuciana e hindu – irá – ou, 
melhor dizendo, iria? - se arrogar o status de linha de 
frente da Europa cristã e laica contra o triunvirato de 
civilizações asiáticas, em uma Cruzada contemporânea 
cujo prêmio é literalmente a posse do mundo.  
 
Quando Euclides da Cunha escreve que  
 

“Ali [no Oriente] a Rússia não tem 
apenas o privilégio de ser a única 
representante da Europa, senão o de 
ser a única entre as nacionalidades 
que, por um longo contacto com a  

c
d
p
v
q
 

d
l
j
c
e

 
4

h
O

LINDOLPHO CADEMARTORI 
                     colunista 
 
                          lcademartori@odebatedouro.com.br 

e

a

e

a

Relações Internacionais. Trata-se de produção autô
o se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 
 

ssqquueerrddaa  ee
nnggaa  ––  PPaarrttee

 
 
barbária, pelo
dominar os 
tipicamente bá
ainda vivazes o
do homem prim
aparelhada a 
de resistência
contra a ameaç

 
Ele ates

inevitabilidade h
em finais do séc
intelectuais reno
tanto) de que a
encontrava-se 
adiantando-se a
filósofos, críticos
do século XX – S
frente -, que qu
iriam ser entron
análise das re
Involuntariament
Cunha, e não S
autor da invençã
culturalismo com
conflitos entr

ivilizações. O mote da tese so
esenvolveu seu artigo Cla
ublicado no periódico temátic
erão de 1993,  já havia sido 
uase noventa anos antes.  

Mas a benéfica dialétic
a qual operar-se-ia uma ressu
evando-se em conta o fato de 
á apostava, equivocadamente,
ivilização ocidental – baseada n
 vícios do Império moscovita n

                                            
1 CUNHA, Euclides da. A Missão 
ttp://www.cce.ufsc.br/~nupill/literatura/c
. Acesso em 01/09/2003. 
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literato tupiniquim com as profecias que o mesmo 
vislumbrou. Perfaz uma ironia torpe, de um sarcasmo 
histórico pobre, observar que foi exatamente o conflito 
do qual Euclides apostou que a Rússia iria emergir 
triunfante – a Guerra Russo-Japonesa de 1904-1905 – o 
catalisador da morte anunciada do Império dos Czares. 
São poucos os impérios, todos incorrendo no último 
suspiro, que vivenciaram, nos primeiros vinte anos do 
século XX, uma história tão conturbada quanto a da 
Rússia, que de monarquia absolutista semi-feudal se 
converteu, do dia para a noite, em um laboratório 
político em que primeiro se implementaram as 
infelicidades do socialismo real. O vaticínio de Euclides 
não se concretizou: a Rússia do século XX não só não 
contribuiu para “resgatar” o Ocidente, como postou-se, 
ao lado da Alemanha nazista, como seu principal 
adversário. Dos quatro impérios que ruíram em 1918 – 
dois “ocidentais”, a Alemanha dos Hohenzollern e a 
Áustria-Hungria do Habsburgo; um “eurasiano” ou 
“meio-ocidental”, a Rússia dos Romanov; e um islâmico, 
o Império Otomano – a Rússia foi o único a enveredar 
por um experimento político completamente 
desconhecido, em termos práticos, da civilização 
ocidental, e, surpreendentemente, foi o que cujo intento 
mais tempo sobreviveu sem modificações estruturais. E, 
no quedar dos muros do século em cuja inauguração a 
Rússia desfilou com as alegorias políticas principais – a 
Revolução de 1917 -, a “terra bárbara” descrita por 
Euclides da Cunha bateu um novo recorde, como o 
império que mais rápido desmoronou em toda a 
História.  
 

Quando as rodas da História voltaram a se 
mover e uma Rússia sob os escombros de setenta e 
quatro anos perdidos se deu conta de suas feridas de 
gigante, ela tratou de procurar um rearranjo político 
baseado, uma vez mais, em experiências. Porque, para 
fins práticos, a Rússia foi provavelmente a potência 
(semi) ocidental que mais tardou a viver uma dinâmica 
política democrática, e, quando o fez, sentiu – e está 
sentindo - nas carnes da estrutura social as agruras do 
aprendizado, da adaptação e das macro-transformações 
de um povo que de um regime absolutista semi-feudal 
passou pela mais intensa experiência de totalitarismo 
laico do pensamento político contemporâneo, e foi, 
enfim, cuspido no final da festa da “terceira onda 
democrática”42 que abalroou o Ocidente e as nações 
não-ocidentais que se espelharam na menina dos olhos 
da história política ocidental: a democracia 

                                                 
42 Vide o artigo de Samuel P. Huntington, intitulado Democracy´s Third 
Wave, em que o autor desenvolve a referida idéia de forma mais extensa e 
inteligível. Segundo Huntington, a terceira onda democrática alberga o 
período de 1974 a 1990, tendo sido precedida por duas outras “ondas”. A 
primeira onda democrática teria ocorrido entre 1820 e 1926, porquanto a 
segunda se estendido de 1945 a 1962. (HUNTINGTON, Samuel P. 
Democracy´s Third Wave in DIAMOND, Larry, and PLATTNER, Marc. 
The Global Resurgence of Democracy. Baltimore: The John Hopkins Un. 
Press, 1996.) 
 

representativa. E o contexto não poderia ser mais 
providencial. 
 
 
O rei estrangeiro 
 

A Europa não é apenas um dos módulos 
históricos do Ocidente, mas também sua base, seu 
“reino-fonte” e seu alicerce axiológico. E como todo 
reino abstrato, goza de um trono metafísico, de uma 
liderança não necessariamente baseada no poder e na 
coerção e por vezes articulada através de 
contingências estratégicas. Se tratarmos a história 
européia em termos de rotatividade de lideranças – e 
tomando como princípio a civilização helênica -, 
teremos um desfile de civilizações e impérios 
timoneiros que passa por gregos, romanos, católicos, 
ibéricos, Habsburgos plurinacionais, franceses, 
ingleses, alemães e momentos históricos em que toda 
(ou quase toda) essa imensa paidéia de povos se 
amontoou em campos de batalha para decidir, por 
meio das armas, quem reivindicaria de uma vez por 
todas o trono do Velho Mundo. Os dois milênios de 
“intensa atividade histórica” culminaram no 
esgotamento militar, psicossocial, econômico, 
estratégico, nacionalista e histórico da Europa, em 
1945, quando o Velho Mundo, qual um ente que há 
dois mil anos vem se flagelando física e 
psicologicamente, em busca de um auto-controle 
capitaneado por algum recanto de sua consciência, 
resolveu desmontar a pilha de espadas e entregar o 
trono metafísico a um rei estrangeiro.  
 

Em verdade, é lícito analisar a Europa pós-
1945, abstratamente, em termos de uma “monarquia 
dual” ou de “duas federações” fundamentadas em 
razões e contingências de ordem estratégica: a oeste 
do Neisse, a Europa Ocidental do benéfico rei 
estrangeiro,  os Estados Unidos da América, artífice 
do auxílio que reconstruiu a Europa mutilada e que a 
lançou em uma era pós-histórica de prosperidade sem 
paralelos; a leste do Neisse, a Europa Oriental do 
despótico rei “ilegítimo”, produto da “química pagã” 
euro-asiática, tirano e usurpador, pivô das pilhagens 
e dominação das nações eslavas e responsável por 
quarenta anos de atraso da Europa do Leste em 
relação à Europa Ocidental.  
 

Com a queda do “Império do Leste”, as 
nações a leste do Neisse submergiram, 
circunstancialmente, em uma orgia política iconizada 
por uma transição sistêmica assimétrica, e, em alguns 
casos, pela fragmentação de unidades estatais. 
Principais vítimas da malfadada experiência soviética, 
os países da Europa Oriental juntaram o que sobrou 
dos registros do inferno socialista e os estudaram com 
esmero ímpar, para deles extraírem as lições 
necessárias à inserção em uma Europa que esqueceu 
a Realpolitik para se integrar em uma união densa, 
respaldada na heterogeneidade, na superação das 
rivalidades históricas e na projeção externa 
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homogênea. O alargamento da União Européia, em 
2004, com vistas à integração de nove países da antiga 
Cortina de Ferro (à exceção do décimo membro, Malta) 
representa um movimento rumo à consolidação 
definitiva da unidade geográfica européia, abrangendo 
desde Lisboa, em Portugal, até Talin, na Estônia. O soar 
das trombetas em Bruxelas anuncia a última deposição 
de armas e o fraterno abraço continental do continente 
que primeiro cruza a última fronteira da (sua própria) 
História.  
 

Todavia, o esgotamento europeu não tange 
apenas às questões estratégicas intra-continentais e à 
superação das divergências históricas. Trata-se, ainda, 
de uma exaustão de recursos, potencialidade inventiva 
e material, taxas de natalidade negativas, conformismo 
e ausência de ímpetos transformadores coletivos e 
comodidade em uma dinâmica política que ameaça 
lançar o Velho Mundo na mediocridade genérica e na 
dependência externa de recursos em níveis prejudiciais. 
Caso a China mantenha o ritmo de expansão econômica 
registrado no último quadriênio, dentro de dez anos a 
produção industrial chinesa ultrapassará, com vasta 
margem de superioridade, a produção industrial 
européia, de modo que a participação européia na 
economia mundial, que em dias correntes corresponde a 
23%, decrescerá para 21% em 2020 e irrisórios 12% 
em 2050, de acordo com dados do Institut Français de 
Relations Internationales, em estudo coordenado por 
Philppe Colombani43.  
 

O patamar de satisfação material atingido pela 
maioria dos países da Europa Ocidental e o 
encaminhamento da consolidação da prosperidade nas 
“nações tardias” de outrora, como Portugal, Espanha e 
Grécia, ameaça culminar em um horizonte concreto em 
que a capacidade de transformação da(s) sociedade(s) 
européias descerá a índices aquém da mediocridade, 
erguendo alto a bandeira do conformismo e do objetivo 
da prosperidade concluída. Logo, é possível extrair a 
conclusão de que o alargamento da “Europa dos 15” 
para a “Europa dos 25” poderá, além de angariar nova 
vitalidade inventiva e vastidão de recursos, temperar a 
pasmaceira pós-histórica do Velho Mundo com uma 
saudável dose de disparidade e assimetria, retomando-
se assim o processo com vistas à consecução do 
equilíbrio. Importa frisar, porém, que a integração dos 
países do Leste e o equilíbrio social relativo da ainda 
oscilante Alemanha reunificada44 deverão ser atingidos 
a médio prazo, e, vez que os projetos de alargamento 
não incluem a Rússia e tampouco a Ucrânia – os dois 

                                                 
43 BOUCHER, Eric Le. Le déclin assuré de l'Europe au XXIe siècle, sauf 
si... Le Monde, 03/05/2003. 
 
44 Vide, entre outras assimetrias que têm sido continuamente abrandadas 
pelos diversos programas de integração e os pesados investimentos em 
infra-estrutura no território da antiga RDA (República Democrática 
Alemã), o fluxo contínuo de pessoas rumo aos Estados ocidentais, o que 
tem provocado a vacância de milhares de residências em cidades como 
Dresden e Frankfurt an Oder.  

países europeus de maior extensão -, é possível 
prever um novo esgotamento de recursos e alcance 
de equilíbrio a médio-longo prazo.  
 
 Não obstante ter sido geograficamente 
abalada com a anárquica e sofrível transição do Leste 
Europeu após a derrocada do bloco soviético, a 
ruptura do condomínio de poder americano-soviético 
na Europa e a improvisada “cessão de direitos” e de 
antigas áreas de influência soviética aos norte-
americanos gerou um impasse que, no entender de 
alguns cientistas políticos e historiadores, fez apenas 
as vezes de um instrumento substitutivo da rivalidade 
americano-soviética ao longo da Guerra Fria. Desta 
feita, porém, o “instrumento substitutivo” excluiria 
temporariamente a Rússia convalescente e resultaria 
em um princípio de enfrentamento no qual os 
interesses conflitantes dos Estados Unidos e da 
Europa em si seriam os protagonistas. Após 
Maastricht, a Europa avançou não só no processo 
macro-integracionista de políticas fiscais, monetárias, 
financeiras, comerciais, agrícolas, industriais e 
trabalhistas, como também no âmbito de integração 
estratégica, externada através do flerte do Conselho 
Europeu com vistas à elaboração de uma agenda 
externa e de defesa comum.  
        

Há duas vertentes interpretativas para se 
compreender o que ocorreu no âmbito diplomático da 
União Européia após as fissuras intra-sistêmicas 
durante a II Guerra do Golfo: pode-se entender as 
políticas conflitantes como o princípio 
(presumivelmente óbvio, segundo os partidários da 
referida interpretação) de que a integração 
estratégica e diplomática do continente é uma ilusão 
meramente programática, e que os membros da UE 
não se prestarão a abdicar de seus interesses 
nacionais em prol da União em um futuro próximo; ou 
é sensato, ainda, lograr a conclusão de que as 
fissuras são, em verdade, ocorrências marginais e 
incapazes de comprometer o avançado processo de 
integração européia rumo a um híbrido federativo,  
cabeadas pela nação cuja identidade regional é uma 
incógnita – o Reino Unido,  de maneira que os 
britânicos não sabem se são europeus ou 
intrinsecamente insulares e dotados de um caráter 
nacional inflexível -   e seguidas por outras que 
aventam razões estratégicas de diferentes matizes: a 
Polônia, acometida por uma sanha infantil baseada 
em uma histeria coletiva sobre o temor absurdo de 
ser novamente desmembrada por russos e alemães; a 
Itália, liderada por (mais) um primeiro-ministro que 
ingressará nos anais do folclore político ocidental; e a 
Espanha, cujo alinhamento aos bloco anglo-americano 
foi justificado por alguns como uma “manobra de 
estratégia econômica e permeada por desejos de 
influência”, sendo que, na verdade, o primeiro-
ministro Aznar, ao discordar do eixo franco-alemão e 
da maioria das nações continentais, protagoniza um 
desagradável e moralmente tosco episódio da história 
espanhola, vez que seria difícil imaginar uma Espanha 
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próspera como a atual sem que o país ingressasse na 
antiga CEE (Comunidade Econômica Européia). 
  

O rei estrangeiro permanece cordial e benéfico; 
em contrapartida, os fossos finalísticos que ora se 
alargam passam a demonstrar uma crescente 
divergência estratégica entre a Europa e os Estados 
Unidos. Se o Reino Unido dispunha de alguma pretensão 
de liderar a Europa unificada do século XXI, a mesma 
foi definitivamente sepultada pelos estertores da política 
de alinhamento de Tony Blair. Os “dissidentes” 
espanhóis, italianos, poloneses e outras exceções pouco 
significantes do Leste Europeu (algumas das quais 
incompreensíveis, como o caso da Romênia – que, a 
despeito de pretender ingressar na UE na próxima 
rodada de expansão, em 2007, apoiou a ação anglo-
americana no Iraque – e da Bulgária, cujos interesses 
são sobremaneira semelhantes aos da Romênia) 
afiguram-se como moeda de troca no xadrez 
geoestratégico travado entre o eixo Paris-Berlim ( e 
Moscou) e Washington. Quando a Europa continental 
alterar o tom reivindicatório e operar uma ruptura 
substancial com os Estados Unidos, o trono vago será 
imediatamente assumido pela liderança franco-alemã e 
os dissidentes que ofereceram resistência aos interesses 
de Paris e de Berlim dar-se-ão conta de que a manobra 
estratégica foi equivocada e que a única nação capaz de 
extrair algum benefício fático do alinhamento aos 
Estadous Unidos será o Reino Unido.   
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O debate sobre a ALCA ocupa cada vez mais 
espaço nos editoriais e nos cadernos de diplomacia e 
política e, no entanto, estranhamente ainda teima em 
ser assunto escasso nos cadernos de economia. À 
exceção de poucos estudos sobre impactos setoriais, 
discussões econômico-comerciais sobre a ALCA parecem 
ter se transformado num debate entre (1) aqueles que 
pretensamente se preocupam com o futuro da nação e 
que, portanto, são contrários à ALCA e (2) os que só se 
preocupariam com seus lucros setoriais, que são os 
favoráveis. A urgência da agenda e a profundidade das 
conseqüências estão a exigir um estudo 
muito mais sério. 

 
Por questões de competência e espaço 

não farei esta discussão. No entanto, 
aproveitarei para realçar alguns pontos que 
não podem ser esquecidos. Um primeiro 
ponto a ser levantado é que não podemos 
separar a dimensão política da 
econômica/comercial. As discussões que 
separam estas dimensões findam por perder 
a dinâmica das negociações e assumem 
posicionamentos insustentáveis no médio 
prazo. Os impactos da ALCA não virão em 
2005, mais sim durante o desenrolar da mais 
recente fase de modernização que passamos. 

 
O processo negociador da ALCA não pode ser 

entendido simplesmente como um exercício do 
“imperialismo americano” ou como uma nova onda 
neoliberal; também não pode ser percebido como a 
vontade de aprofundar o livre mercado entre as nações. 
Além de envolver questões de política internacional, 
deve ser lido à luz da própria dinâmica brasileira.  

 
Até o momento, a ALCA é tratada de forma 

simplista pela sociedade civil, e de forma 
excessivamente discreta pelos negociadores. Foi isto 
que nos permitiu manter à distância o eixo central que 
deveria conduzir as discussões, ou seja, aquele que 
versa sobre a maturidade econômica da sociedade 
brasileira. 
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seguidamente em prejuízo. Destaca-se que este 
problema é percebido tanto pelos empresários 
brasileiros quanto pelos seus pares no exterior. 

 
A conclusão que podemos tirar disto é que a 

discussão sobre a ALCA deve também passar pela atual 
dinâmica produtiva brasileira. Mais do que nos 
concentrarmos apenas em taxas e outras barreiras 
comerciais, a discussão deve passar pelo modelo 
econômico que queremos. Não se trata apenas de 
promover ou constranger setores produtivos, trata-se 
também de estimular o surgimento de um novo perfil de 
empresário brasileiro, muito mais ativo e independente 
do Estado, ciente de que o risco é algo inerente a 
qualquer atividade capitalista. Neste sentido, romper 
com o conservadorismo empresarial, mais do que opção 
ideológica, transforma-se numa necessidade histórica. 

 
Desta forma, se o Brasil tem muito a perder com 

a ALCA, um Brasil mais moderno e condizente com seu 
potencial tem muito a ganhar. 
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“Assim é... se lhe parece”, série  do artista 

brasileiro Nelson Leirner, é marcada pela relação 
especial que pretende com seu espectador e que 
estabelece com a esfera de Relações Internacionais. A 
obra é constituída pelo tratamento fotográfico de 
adesivos de ícones da indústria de entretenimento, 
como personagens da Disney, colados em atlas e mapas 
convencionais. Refletem, à medida que se conhece a 
série, situações, posições e anseios de seu criador, ora 
com a adesivação da bandeira dos Estados Unidos sobre 
todos os continentes, ora infestando-se o mundo de 
caveiras, Garfields ou dólares. Incontáveis formas de 
seccionar o planeta, de avaliar o cenário da política 
internacional, de perceber a História e de compreender 
a distribuição de poder no mundo. 
 

O título da série deriva de uma peça de teatro, 
escrita pelo italiano Luigi Pirandello em 1917, que 
explora o enigma da verdadeira identidade das pessoas 
e versa sobre a impossibilidade de se chegar à verdade 
de cada um. A obra de Leirner transmite uma noção de 
clareza dificilmente encontrada por analistas do cenário 
internacional, que, turbilhonados por teorias e 
informações, anseiam por uma organização tão “clara” 
como aquela percebida em Sem Título (da série “Assim 
é... se lhe parece” 2): Mickey Mouses ao norte do 
Equador, apropriando-se da divisão geográfica entre o 
norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, com 
sinuosas linhas de separação que acodem a Austrália, 
esqueletos povoando o “3º mundo” latino-americano e 
asiático, e menção honrosa no quesito miséria em 
forma de amedrontadoras caveiras cobrindo a África. E 
o Papai Noel, com variadas expressões faciais, sobre a 
Antártida. 
 

Segundo Lopes, “as lentes que enxergam o 
Norte e o Sul como blocos estanques e bem delineados 
podem mais confundir do que elucidar”45. Leirner não 

                                                 
45 LOPES, Dawisson Belém. Para maiores informações, ver O 
Debatedouro, Editorial “Caminhando sobre areia movediça”, 35ª edição. 

desconhece tal lógica. Zombando da 
ultrapassada perspectiva Norte e Sul estampada 
no geoatlas escolar de que se vale, o artista 
demonstra quão diferente pode ser o ponto de 
vista. A expansão de Mickey pela Rússia 
determina o fim da Guerra Fria, o duo caveiras e 
Mickeys na região da China bem indica a 
cautelosa inserção daquele país nas práticas do 
capitalismo, os esqueletos no Caribe (Cuba) e na 
fronteira EUA-México contrastando com os 
Mickeys ao norte lembra a tensão na referida 
região, assim como a caveira com incisivo olhar 
vermelho sobre o Congo lança um alerta sobre a 
periclitante situação naquela região.   
 

Possibilidade e compreensão são os 
elementos básicos da obra. Ao significado 
original dos ícones utilizados acresce-se o 
significado de sua utilização no contexto 
particular dos mapas. O mundo assim pode ser, 
se assim se assemelhar aos olhos do espectador. 
Nas palavras de Dias-Pino, “Quem olha é 
responsável pelo que vê.”46 
 

Dessa maneira parece possível acessar a 
essência desta obra de Leirner, na qual ocultam-
se elementos de economia de mercado, 
democracia liberal e valores do capitalismo 
mundial. Sua geografia cultural indica um nível 
ainda mais oculto na interpretação. 
Contrapondo-se à idéia de clareza apresentada 
anteriormente, percebe-se que aquela foi 
resultado de um apressado e tendencioso desejo 
de compreensão: uma tradução gráfica do senso 
comum. 
 

                                                 
46 DIAS-PINO, Wladimir, in: NAVAS, Adolfo Montejo. Assim 
é... se lhe parece. São Paulo. Galeria Brito Cimino/Grupo 
Takano, 2003  
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A percepção inicial da obra parece, portanto, 
impregnada daquilo que Soljenitzyn denomina ídolos de 
praça pública: “são os erros resultantes da comunicação 
e associação dos homens, uns com os outros. São 
aqueles que o homem comete porque se tornou 
costume usar certas frases e fórmulas para violentar a 
razão. Por exemplo: 'Inimigo do povo!' 'Não é um dos 
nossos!' 'Traidor!'. Acuse assim um homem e todos dele 
se afastarão” 47. Transmitir ou denunciar um 
posicionamento é a lógica inerente à arte política.  
 

No caso de Leirner, valendo-se de uma 
linguagem familiar ao público, ataca os ídolos de praça 
pública, pois basta uma breve consulta à enciclopédia 
para que se perceba que a África sob diversos aspectos 
não é repelente como retratada por Leirner, que os 
Mickeys certamente escondem práticas questionáveis, e 
que, enfim, é difícil encontrar um Papai Noel na 
Antártida. 
 

“Assim é... se lhe parece” aventa uma 
interpretação simplista que naturalmente não procede, 
mas que bem elucida tantas considerações e questões 
levantadas em um âmbito de Relações Internacionais 
marcado pela informação e seu manuseio. E porque se 
trata de compreensão, mantém-se candente.  

                                                 
47 SOLJENITZYN, Alexander. Pavilhão de Cancerosos (2o volume). Rio de 
Janeiro:  Expressão e Cultura, 1971  
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Um ano de O Debatedouro(2002) 
 

Por Carlos Frederico Gama48 
 
 

2002: Em 22 de Outubro, é lançado o primeiro número d’O DEBATEDOURO, periódico luso-latino-
brasileiro em Relações Internacionais, em meio virtual. 

 
Antecedentes: Em compasso com o dinamismo dos acontecimentos no plano internacional, 
na década de 1990 diversos cursos de Relações Internacionais foram abertos em todo o Brasil, seguindo o 
exemplo pioneiro da UnB (1978).  Paulatinamente, foi-se formando uma comunidade de discentes voltados 
para os diversos sentidos do "internacional", com ramificações que se estenderam para além das fronteiras 
das unidades de nosso país. Tal dinâmica foi sedimentada ao longo de diversos eventos de relevo, verdadeiras 
celebrações rituais dessa comunidade em eterno redescobrir e redefinir a si mesma – ENERIs, AMUNs, MONUs, 
dentre muitos outros. No plano acadêmico, tal dinâmica traduziu-se, ainda, em iniciativas como a criação da 
RELNET e da Revista Fronteira de Iniciação Científica em Relações Internacionais. Tal dinâmica desembocaria 
num novo transpor de fronteiras, quando a própria comunidade discente de Relações Internacionais do Brasil 
passa a almejar “o internacional”. Nesse sentido, eventos como o WorldMun 2002 e os diversos CONESULs 
foram mais do que celebrações rituais de uma comunidade em si já pujante – projetaram-na mundo afora, 
expandindo sobremaneira o escopo das possibilidades.  
 
Outubro de 2002 viu nascer mais um dos frutos desse processo rico, complexo e frutuoso: O DEBATEDOURO. 
Em muitos sentidos um microcosmo de toda a dinâmica predecessora e, com suas características peculiares, 
um indicador do imenso potencial que repousa não somente no seio da comunidade discente acadêmica do 
Brasil, uma vez que, pioneiramente, o periódico já nasce sob o signo do "internacional". Ao almejar constituir 
uma comunidade acadêmica lusófona-latina dedicada às Relações Internacionais (e nos felicita perceber os 
progressos mais que significativos obtidos no curso do primeiro e sempre difícil ano de uma publicação), O 
DEBATEDOURO, reunindo acadêmicos de todo o Brasil e de nossos irmãos lusos e latinos, lança-se na vaga da 
globalização/transnacionalização/mundialização dos dias que correm. Nesse sentido, como expresso por 
Fernando Pessoa, “tudo vale a pena, se a alma não é pequena”.  

 
Desdobramentos: A primeira página da história d’O DEBATEDOURO já prenunciava o 
espírito eclético, multifacetado e, sobretudo, dinâmico do projeto: “ELEIÇÕES, ECONOMIA, IRAQUE, 
MUDANÇA, ?”. Sobretudo no tocante à mudança (e, como o signo de interrogação indica, sempre andando 
sobre a corda bamba de um presente prenhe de significados contraditórios entre si, ensejando cenários 
futuros múltiplos): O DEBATEDOURO, mutante inexorável, no curso de um ano tomaria literalmente no sentido 
mais profundo a máxima “tudo ao mesmo tempo agora”. Voltando os olhos para trás...O que vemos? De 
Antônio Houaiss a Martin Wight. Da caverna de Platão às cavernas de Tora Bora. Da omelete de Lênin à Caixa 
de Pandora. Michelangelo e as Organizações Internacionais. A salsinha e a condição humana. Beethoven e 
Andy Warhol. Química Pagã, Vampirismo e o Teatro das Sombras. Iraque – diversas crônicas de uma “morte” 
anunciada. Hermès vermelhas para o Réquiem Moderno. Heróis, Mártires e Mitos. Leões, Chacais, o novo 
Cavalo de Tróia e o neoconservadorismo dos Falcões. Multilateralismo, cosmopolitismo e unilateralismo. Três 
mosqueteiros, dois duelistas e um juiz. A Velha Europa e a Nova Roma. A África e a tragédia dos Árabes. 
Davos, Porto Alegre e as gangues de Nova York. América Latina e seus constrastes: Post Tenebras Lux? A 
doutrina Monroe e o Edito de Nantes. Barbárie e Civilização. Utopia e Realismo. A república dos mauberes e o 
Indostão, superando o Orientalismo. As memórias de um profeta bávaro num mar de desencontros. Negócios 
da China, os jardins da Babilônia e as trufas de Yorktown. Mutatis Mutandis, esvaindo-se a tinta... Resta a 
certeza de um belo futuro. De debate. Duradouro. DEBATEDOURO! Alea jacta est! 
 
 
 

                                                 
48 Carlos Frederico Gama é membro fundador de O Debatedouro. 
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