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eeddiittoorriiaall  
SSeemm  bbúússssoollaa  nneemm  ccoommppaassssoo  
OO  RRooaadd  MMaapp  ttoo  PPeeaaccee  rruummaa  ppaarraa  aa  vvaallaa  ccoommuumm  ddaa  lleettrraa  mmoorrttaa  
 
Introdução: do opúsculo e crepúsculo de um novo 
traçado 
 

Mapear as características do conflito entre o 
Estado de Israel e a Autoridade Palestina não constitui 
tarefa intelectual das mais árduas. Basicamente, os 
palestinos buscam a condição de Estado que lhes vem 
sendo privada e Israel tem negado 
diplomática, política e militarmente as 
prerrogativas para que os dois povos 
convivam lado a lado em condições de 
igualdade jurídica – ou seja, que ambos 
vivam como Estados mutuamente 
reconhecidos. Há assentamentos 
israelenses consolidados em áreas 
originalmente previstas para os palestinos 
nas resoluções das Nações Unidas e 
demais entendimentos internacionais. 
Inconformados e clamando falar em nome 
da causa palestina, fundamentalistas 
exortam para o terrorismo e o exército 
israelense responde com força geralmente 
desproporcional e aleatória. Civis 
inocentes, palestinos e israelenses, sejam 
árabes, judeus, muçulmanos, cristãos, são 
vitimados. A Autoridade Palestina alega 
não ter ligações com organizações 
terroristas e o Estado de Israel contra-
argumenta, afirmando que suas ações 
“preemptivas” e punitivas estão 
amparadas pelo direito de auto-defesa 
nacional. Qualquer degeneração nas 
condições de segurança em qualquer 
canto do Oriente Médio posta óbices para 
resolver a equação. A ONU diligencia no sentido de 
garantir o direito de auto-determinação dos palestinos 
e, ao mesmo tempo, repudiar qualquer recurso ao 
terrorismo. Os Estados Unidos oscilam suas políticas, de 
acordo com a predisposição e atenção da administração 
corrente, com as pressões do lobby judaico e com a 
disposição das peças na distribuição de poderes na 
região. O impasse entre repressão e terrorismo, 
violência estatal e não-estatal, perpetua um lúgubre 

ciclo vicioso e reflete a assimetria de poder e de 
condições de negociação entre os povos. 
 

Esquadrinhar uma solução para esta 
complicada equação, no entanto, constitui das tarefas 
políticas e diplomáticas mais ingratas no quadro das 
relações internacionais contemporâneas. Dada a 

pluralidade de atores estatais e não, 
de fenômenos permeando a questão, 
o somatório de interesses, questões e 
a própria carga de paixão política 
exigem que a solução permanente 
para a situação - qual seja, a 
fundação de um Estado Palestino 
viável, com fronteiras definidas e 
convivendo pacificamente com Israel – 
seja derivada da vontade dos atores 
engajados e de uma resposta 
sistêmica à altura. Em verdade, a 
fórmula parece ser simples1, 
conturbada é a sua implementação 
quando saímos do papel e passamos a 
lidar com gente de carne, osso e 
paixão. 
    

Ocorreu que, na esteira do 
11 de setembro, da ocupação do 
Afeganistão, da Nova Intifadah e da 
preparação para a invasão do Iraque, 
os Estados Unidos propuseram, 
juntamente com a União Européia, a 
Rússia e a própria ONU, o mais novo 
plano de paz para o conflito. O Road 
Map to Peace constitui-se em um 

esforço de negociação, planejada sua materialização em 
etapas bem definidas, que prevê, em sua conclusão, a 
fundação do Estado Palestino, afinal, em 2005. 
 

                                                 
1 A síntese das propostas diplomáticas para o conflito parece ser a 
fórmula Land for Peace, concebida na Conferência de Madri de 1993, 
que, basicamente, propõe a Israel o retorno às fronteiras de 1967 e 
oferece reconhecimento da soberania do Estado de Israel pelo Mundo 
Árabe e segurança “diplomática” de suas fronteiras. 

FILIPE NASSER  
    editor-executivo            
 
       filipenasser@odebatedouro.com.br 
                        

BRASÍLIA 

“Bem como Oslo, 
Madri, Wye River, 
Mitchell, Sharm El-
Sheik, Tenet, Camp 

David e Taba, o 
Road Map to Peace 

não fundará as 
condições para o 

estabelecimento de 
um Estado 

palestino. À luz do 
retrospecto e na 

cegueira do 
prospecto, a 

resposta parece ser 
que constará 

mesmo do livro das 
propostas 

frustradas.” 
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A principal pergunta que inquieta a 
comunidade internacional é se, nos idos de 2004 e na 
mesma esteira de acontecimentos recentes, o plano em 
questão ainda é viável ou se de fato entrará para o rol 
dos esforços diplomáticos enterrados juntamente com 
os cadáveres de palestinos e israelenses. E se atores e 
sistema internacional estão efetivamente dispostos a 
garantir, por fim, seu sucesso e longevidade.  

 
Pois que, a um ano do prazo estabelecido, é 

factível que o Road Map venha a ser concretizado? 
Comemorarão os palestinos a sua condição de Estado? 
Encontrará, assentado nas circunstâncias vigentes, um 
dos conflitos políticos mais antigos das relações 
internacionais e dos povos afinal o seu epílogo? Teria 
sido o plano (propositadamente ou não) natimorto? 
 
Um infausto exercício de cartografia 
 

“The following is a performance-based and 
goal-driven roadmap, with clear phases, timelines, 
target dates, and benchmarks aiming at progress 
through reciprocal steps by the two parties.”2  De posse 
das diretrizes que visam a nortear a chegada de um 
entendimento, não há como se negar que o Road Map 
está recheado de méritos, sejam técnicos ou 
diplomáticos. Fato é que nunca dantes, nem Israel, nem 
Estados Unidos, nem as resoluções do Conselho de 
Segurança da ONU haviam externado tão claramente a 
aceitação da fundação de um Estado para os palestinos, 
como tem sido feito, de certa forma paradoxalmente, 
pelas conservadoras administrações republicana de 
Bush e do Likud de Sharon. Olhando deste ângulo, um 
analista aponta que: “the goals specified in the roadmap 
are significant. Unlike the Oslo process, the Quartet’s 
roadmap identified the objective of ending the 
occupation, as well as engaging in a negotiating process 
that will create an independent Palestinian state and 
provide for Israeli security.”3   
 

À luz dessa premissa, resta saber se, 
ademais de uma iniciativa louvável, se o plano é factível 
de implementação. Vejamos, portanto, como andam 
suas etapas: a Fase I, a ter se encerrado em maio de 
2003, implicava a cessação de hostilidades, da Nova 
Intifadah e do estabelecimento de condições de 
segurança, baseadas na cooperação entre palestinos e 
israelenses. Os noticiários internacionais denunciam, 
com grande pesar, que a Fase I, ora correndo fevereiro 
de 2004, não encontrou cumprimento; a Fase II 
indicava a tomada de esforços preliminares da criação 
do Estado palestino, com definição de fronteiras, criação 
de instituições governamentais e “atributos de 
soberania”. Deveria ser levada a cabo de junho a 
dezembro de 2003; a Fase III já deveria preludiar um 
acordo permanente para a legação de um Estado, 
desenhado a partir de uma conferência internacional a 
ser congregada, além de oferecer soluções para as 

                                                 
2 Road Map to Peace. O texto completo pode ser encontrado no seguinte 
endereço eletrônico: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/20062.htm 
3 BENNIS, P. Mapping the Road Map In 
http://www.endtheocupation.org/article.php?id=105 

traumáticas questões de refugiados e do status de 
Jerusalém. Fôra planejada para estar sendo conduzida 
neste exato momento e resultar na fundação do Estado 
palestino em 2005. Por força da clarividência dos fatos, 
resta-nos que o insucesso da Fase I transmite uma 
mensagem bastante frustrante quanto ao andamento do 
plano como um todo. 
 

Creiamos que as diretrizes desenhadas na 
carta geográfica sejam até bastante razoáveis do ponto 
de vista técnico-executivo de seu traçado. Entretanto, 
constatada a indisposição e completa falta de 
credibilidade recíproca entre as partes, é bastante 
ingênuo em sua dimensão humana. Não é muito original 
em suas idéias, estando baseado nas fórmulas de paz já 
há décadas negociadas e fazendo residir, 
fundamentalmente, sua viabilidade no volume de 
investimento político que os Estados Unidos desejam 
despejar e, o que parece ser sua maior contradição 
interna, relega à discricionariedade do governo de Tel 
Aviv o juízo sobre a concretização de passos por parte 
dos palestinos para o seguimento do plano4. Há 
deficiências técnicas, mas sobressai-se a inviabilidade 
política, montada, mormente, na crise de percepção 
entre as respectivas lideranças e a disposição de 
Washington em cumprir o papel de fiel da balança na 
efetiva resolução do impasse. Um outro analista parece 
concordar: “A major flaw in the Road Map is the 
absence of mutuality, reciprocity and, sequencing, in 
favor of condionality. (...) It is a rather asymmetrical 
plan, whose calculus of reciprocity is so lopsided as to 
render it unworkable.”5  
 

Nas palavras da metáfora, o mapa não é de 
todo mal riscado, mas não reflete com acuidade a 
realidade que pretende representar, falha ao servir de 
instrumento de navegação e apontar uma saída daquele 
inóspito terreno. 
 
A tal crise de percepção 
 

Nesta linha de raciocínio, observamos que o 
ódio recíproco não é alimentado somente pelas 
sociedades, algozes e vítimas, mas replica-se com tons 
de rancor em ambos gabinetes executivos: Ariel Sharon 
e Yasser Arafat não depositam um átomo de confiança 
um no outro. Se Arafat é efetivamente corrupto e 
terrorista e Sharon um genocida calculista, não nos 
cabe agora julgar; todavia, parecem ser estas as 
percepções que maturam dentro dos dois acerca um do 
outro. Com a farta desconfiança do nome de Arafat em 
muitos círculos políticos e diplomáticos, foi emblemática 
a malograda indicação de Abu Mazen, nome de menor 
rejeição no State Department, para o posto de primeiro-
ministro palestino. O atual ocupante da cadeira, Ahmed 
Qurei, é membro do curral político do velho Arafat. Com 
efeito, a corrente predominância do Likud no Knesset 
(ademais de em toda política israelense) e a 
permanência no poder dos antigos círculos da OLP 

                                                 
4 Cf. ARURI, N. The Road Map: a peace plan or another palliative? In 
http://www.endtheocupation.org/article.php?id=101 
5 ARURI, idem. 
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tornam evidentes as nuanças das políticas domésticas 
que permeiam toda a questão, sobremaneira, 
ressaltando o choque das lideranças e a referida crise 
de percepção. Portanto, se também olharmos este 
conflito por trás dos ombros de gigantes - o dos 
Homens de Estado -, não tardaremos enxergar que as 
dificuldades estruturais em implementar um plano de 
paz vitorioso residem não só no ciclo vicioso terrorismo-
retaliação/ofensiva-terrorismo, mas, outrossim, em 
como os homens que carregam os fardos de tomada de 
decisão se percebem.  
 

Recentemente, em meio à rotina de fogos e 
contra-fogos (beligerantes ou diplomáticos), Sharon 
surpreendeu seus críticos e aliados políticos com a 
declaração de que pretende retirar os 7.500 israelenses 
estabelecidos nos assentamentos ilegais na Faixa de 
Gaza até junho deste ano. A Autoridade Palestina e o 
Partido Trabalhista israelense - dois atores políticos 
(supostamente) comprometidos com o processo de paz 
- aplaudiram reticente e parcimoniosamente a decisão 
unilateral do premiê israelense. O problema dos 
assentamentos ilegais é bastante mais pronunciado na 
Cisjordânia do que em Gaza, todavia, ainda assim, o 
anúncio não deixa de ser auspicioso. Inobstante os 
fogos de artifício, a revista The Economist alerta para o 
fato de que as intenções de Sharon possam estar 
envenenadas por uma tentativa de desviar as atenções 
da mídia, do público interno e de seus adversários: “one 
outraged MP on the [Israel’s] far right suggested 
brazenly what others whispered: that Mr. Sharon is 
concerned above all to shift the spotlight from the police 
inquiries he and his two sons are facing over alleged 
financial offences.”6  Outros analistas apontariam que o 
velho Sharon, já correndo seus 75 anos, estaria vendo 
minguar seu conservadorismo belicista e dando espaço 
para a tentativa de deixar um legado para a História. 
Contudo, se analisada a gestão sharonista de uma 
perspectiva ampla e o desencadeamento de eventos 
recentes desde a Nova Intifadah, faz-se bastante árduo 
acreditar que uma declaração isolada em um momento 
de fragilidade política pessoal logrará alterar as marés e 
conduzir o Road Map para o sucesso.  
 

Ademais, ainda no terreno das percepções, 
cumpre chamar a atenção para a lógica de 
funcionamento dos fundamentalistas terroristas. Quanto 
mais argumentos houver para que líderes e mártires 
inflamem as massas oprimidas, mais adeptos arriscarão 
suas vidas e consciências no fito de atentar contra a 
vida de israelenses e contra a existência do Estado de 
Israel. Cessar as atividades terroristas é uma tarefa que 
talvez perpasse saltar uma geração de revoltados de 
berço. Por outro lado, melhorar a percepção dos 
oprimidos sobre Israel seguramente esvaziará o 
discurso dos líderes (de organizações como Hamas, 
Jihad Islâmica, Al Fatah e Al Qaeda) e desestimulará 
muitos dos infelizes que cegamente devotam suas vidas 
a uma causa cuja resolução depende de boa-fé e 
diplomacia, e não do recurso à barbárie.  
 

                                                 
6 Sharon’s Gaza gambit In The Economist. 07/02/2004. p. 42 

Só uma espiral positiva pode interromper e 
reverter o ciclo vicioso instalado. E para que a solução 
do conflito adentre uma tal espiral positiva é necessário 
que confidence-building measures de ambos lados 
instiguem ações de mesma natureza do outro. Somente 
a partir de sinalizações claras recíprocas da vontade de 
tecer um acordo, uma ambientação propícia permitirá a 
costura de pactos sociais que convençam os 
fundamentalistas islâmicos a cessar a atividade 
terrorista e permita a desocupação das áreas na Faixa 
de Gaza e na Cisjordânia previstas para os palestinos. 
Antes disso, as canhoneiras de ambas lideranças só 
cuspirão mais acusações e incentivos à violência.  
 

Em resumo, os prazos estão absolutamente 
vencidos, ao passo que as condições fundantes não 
estão nem ao menos postas. O Road Map não é uma 
obra atrasada, nem ao menos recém-iniciada. É um 
projeto sem construção, cujos arquiteto, engenheiro, 
investidores, trabalhadores, clientes, autoridades não se 
entendem, não falam a mesma língua, não dão mostras 
de querer sentar à mesa nem tampouco de 
efetivamente levantar a edificação. Muito pelo contrário, 
parecem erguer muros para dificultar sua realização. 
Literalmente. 
  
No meio do caminho, havia uma pedra. Aliás, 
várias delas 
 

A propósito do Muro, há aqui um símbolo 
concreto (e repito, literalmente!) da assimetria de 
poder/capacidade de negociação entre israelenses e 
palestinos e da pouca inclinação da atual administração 
israelense em ceder no processo de negociação e de 
implementação do plano. Poderíamos traduzir a 
iniciativa de construir um muro simplesmente como 
resposta hostil, medida enérgica de segurança ou cabal 
demonstração de intolerância com o terrorismo. Assim 
seria se o Muro não cortasse tratos de terra na 
Cisjordânia, pertencentes a colonos palestinos, cujo 
território é designado palestino nos dispositivos 
internacionais, ou mesmo isolando colonos israelenses 
para fora dos estertores de proteção estatal israelense.  
 

“The farther south the barrier runs, the more 
it starts to swerve and dip eastwards, like a vast 
territorial river, to envelop ten settlements, housing 
19,000 settlers, built on occupied land. It is the extent 
and reach of these detours from the Green Line that 
convinces Palestinians that the barrier is less a project 
for Israel's security, and more a means to realise the 
colonial ambitions of the settler movement and its 
supporters.”7 Com isso em mente, há margem para 
fazer uma leitura pesarosa dos ânimos naquela região: 
usurpação de terras, perpetuação da ocupação ilegal e 
tomada de ações unilaterais só estimularão mais 
atividade terrorista e condenarão o tal ciclo vicioso à 
continuidade. 
   

Em termos do processo negociador, a 
edificação do Muro eleva o preço de um acerto para os 

                                                 
7 A safety measure or a land grab? In The Economist, 09/10/2003. 
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palestinos. A questão das porções da Cisjordânia já 
tumultuara um pacto político-diplomático em 
ambientação mais propícia. Poucos anos antes o então 
primeiro-ministro de Israel Ehud Barak fizera uma 
oferta generosa para Arafat, em Camp David e, depois, 
em Taba, cujo ponto mais espinhoso era justamente o 
destino de parte dos territórios ocupados na 
Cisjordânia8. Os palestinos recusaram a proposta, 
almejando controle sobre as porções referentes à Linha 
Verde de pré-1967. A conjugação de outros elementos 
convergiu para a explosão da Nova Intifadah e para o 
estado de coisas que ora testemunhamos. Com o 
advento de um muro recortando a região, plantaram-se 
mais óbices a ser laboriosamente derrubados em uma 
negociação – e, não ineditamente, desfavorecendo a 
posição dos árabes palestinos. 
 
Alô, Alô Bagdá, aquele abraço: o jogo da política 
   

Foi quando preparavam sua campanha 
iraquiana que os Estados Unidos lançaram o Road Map 
to Peace. Frente a uma empreitada militar controversa 
daquele calibre, seguramente um dos propósitos da 
pirotecnia diplomática subseqüente ao lançamento do 
plano de paz em questão era o de garantir que o Mundo 
Árabe, especialmente os bons parceiros comerciais da 
região, não enxergassem a investida contra Houssein 
como frontal confrontação ao arabismo e ao Islã. Boa 
vontade para com os palestinos demonstraria que a 
administração dos Falcões estava efetivamente 
interessada em desalojar um ditador, não alterar a 
disposição das peças no Oriente Médio em desfavor dos 
árabes. 
 

Quase um ano da derrubada de Bagdá, três 
possíveis horizontes surgem no deserto: i) esforços 
diplomáticos, políticos, militares e financeiros no Iraque 
e no Afeganistão consomem por demais as energias dos 
norte-americanos. Comprar uma briga de foices como 
aquela entre palestinos e israelense é, na melhor das 
hipóteses, um derivativo, um negócio para o futuro. 
Ademais, faz-se desnecessário investir em um asset 
político cuja validade e finalidade foram ultrapassadas 
pela corrente da história; ii) livres da ameaça de 
Saddam Houssein contra Israel, Washington poderia 
barganhar com Tel Aviv uma aproximação com o Mundo 
Árabe, inclusive garantindo concessões para palestinos; 
iii) a repercussão sobre a fantasiosa existência de 
Armas de Destruição em Massa (AMD) no Iraque, 
utilizada como mote para a campanha militar, jogou 
lama na credibilidade de George W. Bush e de seu 
aliado Tony Blair. Depositar investimentos reais no Road 
Map poderia abrandar a indisposição dos atores 
chateados com as atitudes ignominiosas da Casa Branca 
e de Downing Street.   
 

Analisando as possibilidades em tela, não 
caiamos no maniqueísmo fácil de acreditar que todas as 
intenções da Casa Branca e de seus asseclas são 
funestas. Contudo, boas intenções contam muito pouco 

                                                 
8 Entrevista de Ehud Barak à revista Primeira Leitura, fevereiro de 2003, 
pp. 42-51. 

em cálculos políticos. Até segunda ordem, a primeira 
alternativa é a mais crível dentre as três. Faz, portanto, 
algum sentido a afirmação de que: “for George Bush 
and Tony Blair, the roadmap became a convenient way 
to try to convince the Arab world that they were still 
concerned about ending the Israeli-Palestinian conflict, 
without having to do anything to make it real.”9  
 
Sem bússola, GPS, nem compasso ou “infinito 
enquanto dure” 
 

Em poucas palavras, o resultado vetorial do 
cálculo geopolítico (o amálgama dos interesses e dos 
recursos de poder), da crise da percepção e da baixa 
disposição de Washington indicam a falência do plano. 
De posse dessas informações, fica mais fácil atestar que 
o Road Map to Peace dá passos largos em direção à vala 
comum dos esforços diplomáticos frustrados e da letra 
morta. Bem como os resultados dos relatórios, 
memorandos e acordos de Oslo, Madri, Wye River, 
Mitchell, Sharm El-Sheik, Tenet, Camp David e Taba, 
não fundará as condições para o estabelecimento de um 
Estado palestino. À luz do retrospecto e na cegueira do 
prospecto, a resposta parece ser que o Road Map to 
Peace constará mesmo do livro das propostas 
frustradas. 
 

Um novo elemento a ser levado em conta no 
desenhar de cenários futuros é a agora mais possível 
derrota de Bush nas eleições de novembro deste ano. 
Até pouco tido como invencível nas urnas, a potencial 
união interna do Partido Democrata e a ascensão do 
Senador John Kerry nas pesquisas demonstram que 
Bush pode empacotar suas malas da Casa Branca um 
mandato mais cedo que o esperado. Ariel Sharon fora 
recentemente questionado na sua permanência no 
gabinete israelense e quiçá anteverá a degradação de 
sua influência. Uma mudança em elementos de política 
doméstica nos Estados Unidos, em Israel e na 
Autoridade Palestina aqui podem ser decisivas no virar 
dos lemes, positiva ou negativamente. 
 

Ao final, há uma sinalização de que o conflito 
não deve perpetuar-se indefinidamente - somente 
aguardará uma conjugação de fatores fortuitos que 
assegure melhor ambiente político. Não é certo se 
devemos colocar fé na conclusão deste analista: “not 
unlike previous US plans ongoing since 1969, the Road 
Map is the latest un-implementable plan. Hence the 
built-in gridlock could guarantee the failure and enable 
Sharon and his successors to negotiate for two or three 
more decades”10; ao passo que não parece mais haver 
espaço nas relações internacionais para tolerar a 
perpetuação de um conflito onde reinem franca 
assimetria de poder, irredutibilidade de posições, 
derramamento a esmo de sangue e prejuízo para 
(quase) todas as partes envolvidas. Mas um olhar no 
mínimo pragmático acompanharia os dizeres 
epigrafados do nosso “poetinha” – será “infinito 
enquanto dure”. 

                                                 
9 BENNIS, idem. 
10 ARURI, idem. 
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CCuullttuurraa  rruussssaa  
 
 
“Prezado Lindolpho, 
 
Leio com muito interesse os seus artigos. Fico admirado com os seus conhecimentos da história alemã. Nem sempre 
concordo com as suas conclusões, mas isso é bom porque se pode conversar sobre o assunto e ampliar os horizontes. Hoje 
venho com um assunto em que também não concordo plenamente: No número 39 você escreveu: 

 
‘... Lato sensu, a única face visível da identidade nacional russa foi externada através da produção literária, cujos 
elementos políticos, compreensivelmente camuflados e sutis, fizeram com que a Rússia fosse interpretada, no Ocidente, 
como uma nação cujo caráter só poderia ser expresso através de manifestações apolíticas, em função da debilidade social 
em reagir ao Estado arbitrário...’ 

 
A meu ver, não foi apenas pela literatura que se manifestou a cultura russa. Os russos tinham, também, uma intensa 
produção na música e nas artes plásticas. O ‘Círculo dos Cinco’, do qual participavam Balakirev, Cui, Borodin, Moussorgski e 
Rimsky-Korsakov, criou uma assim chamada "música nacionalista", (termo de que eu não gosto muito, já que arte é 
universal), que aproveitava elementos tipicamente russos, criando um estilo próprio, bem diferente do centro-europeu. Na 
pintura, foi Ilja Repin o artista de destaque que se distanciou totalmente da pintura de ícones, secularizando a pintura. São 
esses os nomes que me ocorrem neste momento. Todos esses artistas foram tão geniais que não ficaram nada a dever aos 
artistas ocidentais.  
 
Quanto à questão política, que era extremamente complicada na Rússia czarista, também nos outros países europeus, 
excetuando a França e a Inglaterra, os artistas não tinham liberdade irrestrita. Basta acompanhar a vida de Giuseppe Verdi 
para saber que, na Itália, a censura andava solta. Na Alemanha pós-Metternich, muitos poetas acabavam trancafiados nas 
fortalezas, se não escapassem a tempo para o exterior, como, por exemplo, Heinrich Heine. Só que na Rússia, a liberdade 
veio tarde demais, e se é que veio.” 
 
Volker v. Haupt, tradutor público 
São Paulo-SP 
 

  
JJaappããoo  nnoo  ssééccuulloo  XXXXII  
 
 
“O Japão tem que correr muito, mas muito mesmo, para continuar no mesmo lugar! A solução é muito difícil, mas arrisco 
em dar meus palpites: 
 

(1) Embora seja uma questão muito delicada para o Japão, um país etnicamente homogêneo, acredito que ele deverá 
começar a receber uma cota maior de imigrantes para trabalhar em suas pequenas industrias de fornecedores 
(aquelas que integram a cadeia produtiva de gigantes como Sony, Mitsubishi, Toyota, Yamaha, etc); 

(2) Mudar a economia de modo a depender menos da produção de bens finais e mais da produção de tecnologia; 
(3) Indústria cultural. O Japão deve começar a exportar cultura e, por meio de ‘diplomacia cultural’, consolidar sua 

esfera de influência cultural na Ásia, sem deixar de ao menos ‘marcar posição’ no resto do mundo.”  
  
Renato Orozco, gestor público 
Tóquio, Japão 
 
 
“Entendo que [o] engajamento militar japonês não mereça tanta exaltação internacional quanto teve. Tirando a questão da 
constitucionalidade, que é de interesse puramente interno, a mobilização feita é insignificante. As forças armadas japonesas 
são medíocres e, (...), é um país que depende muito do poder bélico norte-americano. Se considerarmos ainda que possui 
como vizinhos a China e a Coréia do Norte, o Japão é um arquipélago completamente dependente, ao menos militarmente.” 
 
Paulo Baccarat, estudante 
São Paulo-SP 
 

Mur@L 
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BBrraassiill  ee  iinnsseerrççããoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  
 
 
“A política externa do governo Lula pode ser qualificada de pragmática, apesar de algumas ações em que se nota grave 
influência ideológica e populista. Em geral, nossa atuação global presente é elogiável. Ao menos, sem dúvida, ao cotejá-la 
com a do passado recente, percebe-se uma evolução positiva. Costumo dizer que, a fim de evitar riscos, o governo 
Fernando Henrique Cardoso evitou muitos avanços nas relações exteriores do Brasil, adotando uma política de ‘contenção 
de progressos’ abalizada por passos seguros em demasia. É procedente concluir que havia uma ‘segurança perigosa’ em sua 
política externa.” 
 
Fabiana Torres Lima, estudante 
Rio de Janeiro-RJ 
 
 

KKoooollhhaaaass  ee  aa  bbaannddeeiirraa  eeuurrooppééiiaa  
 
 
“Excelente artigo. O tema me interessa bastante. De fato, por vezes me parece que o maior interesse institucional da UE é 
barrar o multiculturalismo, e não o contrário. Eis possivelmente o maior entrave para a entrada da Turquia, na fila desde os 
anos 80, no bloco - até mais do que os constrangimentos sobre Direitos Humanos e estabilidade econômica. 
 
Lembremos que a ‘Europa’ é ainda essencialmente intergovernamental. Não possui sociedade civil. Menos de 2% dos 
cidadãos da União Européia moram em algum outro país da UE. Passou tanto tempo desde os tratados de Paris e Roma, nos 
anos 50, que alguma forma de identidade continental surgiu - mas com que força? O pouco que existe me parece não 
apenas complementar, mas efetivamente subordinado à identificação nacional. Poucos dizem ‘sou europeu e italiano’. A 
maioria ainda diz ‘sou europeu por ser italiano’. Dessa forma, não foi minha a escolha; foi do meu governo... 
 
Quanto à bandeira, é interessante notar como é alta a proporção do vermelho!” 
 
Thomaz Napoleão, estudante 
Paris, França 
 
 

EErrrraammooss  
 
 
“Parabéns pelo artigo, Feldman. Porém, queria ressaltar que a União Européia só terá 25 membros a partir de 1º de maio 
de 2004, e não em 1º de janeiro, como está escrito.” 
 
Bernardo Moretzsohn, estudante  
Belo Horizonte-MG 
 
Nota da Editoria: O leitor tem razão. Gratos pela mensagem! 
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nnoottaass  ddaa  eeddiittoorriiaa  
 
 
1) Novas seções: CONVERSAS, CONTRAPONTO e QUIZ 
 
É com grande satisfação que estreamos três novas seções nesta edição. CONVERSAS será, doravante, o canal de 
contato entre O Debatedouro e nomes de interesse das relações internacionais e de seu estudo, sobretudo do Brasil. 
CONTRAPONTO vem a destacar o espírito de debate da publicação, ao facilitar o contraste de opiniões entre 
colunistas e convidados. QUIZ será uma oportunidade de testar seus conhecimentos sobre as Relações 
Internacionais e disciplinas correlatas. Esperamos que apreciem as novidades!  
 
22))  FFÓÓRRUUMM    OO  DDeebbaatteeddoouurroo  
 
Participe já dos debates sobre as grandes questões contemporâneas! Visite o fórum de O Debatedouro, registre-se 
nele, e teça comentários a respeito dos artigos de nossas edições.  Acesse: www.odebatedouro.com.br/forum. 
Esperamos por você! 
 
 
33))  CChhaammaaddaa  ddee  aarrttiiggooss  ppaarraa  aa  IIIIII  EEDDIIÇÇÃÃOO  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  OO  DDEEBBAATTEEDDOOUURROO  
 
Tema: “A América Latina e o Mundo: algumas visões” 
Abordagem: Livre, contanto que se abordem aspectos relevantes das relações internacionais, pretéritas ou 
contemporâneas. 
Data final para a entrega dos artigos: 30/05/2004 
 
 
NORMAS PARA REMESSA DE ARTIGOS 
 
Aos colaboradores que pretendam enviar artigos para a III Edição Especial de O Debatedouro – Tema: “A 
América Latina e o Mundo: algumas visões” –, seguem as instruções: 
 
A) Os artigos, necessariamente inéditos, não deverão ultrapassar o limite superior de 25 laudas de 30 linhas. 

Adicionalmente, deve-se optar pelos padrões de formatação preconizados pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas); 

 
B) Favor incluir resumos do artigo remetido em português e inglês (abstract), assim como palavras-chave (e 

keywords). Informações curriculares sobre o(s) autor(es) deverão constar na primeira página do artigo; 
 
C) As notas deverão contemplar aspectos substantivos do texto ou associados ao texto, sendo inseridas no rodapé 

de página. A bibliografia deverá ser inserida ao fim do artigo. 
 
D) Encaminhar os artigos à Editoria de O Debatedouro, por via eletrônica (odebatedouro@odebatedouro.com.br). 

Fica resguardada a discricionariedade dos editores no tocante à publicação dos artigos.  
 
E) A remessa do artigo para publicação na III Edição Especial de O Debatedouro implica automática cessão de 

royalties porventura incidentes sobre a obra. No que mais for concernente, o artigo estará resguardado pelas 
leis internacionais de propriedade intelectual. 

 
F) Demais esclarecimentos de dúvidas poderão ser feitos pelo nosso e-mail institucional 

(odebatedouro@odebatedouro.com.br) ou pelo fórum de O Debatedouro (www.odebatedouro.com.br/forum - 
Seção “Mural”). 

 
 
Atenciosamente, 
Os editores 
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ccoonnvveerrssaass......  
  
  

EEEMMMBBBAAAIIIXXXAAADDDOOORRR      
PPPEEEDDDRRROOO   MMMOOOTTTTTTAAA   PPPIIINNNTTTOOO   CCCOOOEEELLLHHHOOO   

Chefe da Divisão de África (DEAF) do 
Ministério das Relações Exteriores 

 
 

 
O embaixador Pedro Motta Pinto Coelho percorreu uma trajetória profissional de relevo. Começou 

no Itamaraty ainda no ano de 1973. No curso de sua carreira, esteve ligado às questões multilaterais, 
especialmente na Divisão das Nações Unidas (DNU) do Ministério das Relações Exteriores. Acumulou boa 
experiência nas Américas, trabalhando em Washington, Assunção e Buenos Aires. Chefiou a Divisão da 
América Meridional 2 (países amazônicos), e também a Divisão do Meio Ambiente. Quando em Genebra, 
cuidou da área econômica, chefiando três grupos para a Rodada do Uruguai (serviços, investimentos e 
propriedade intelectual). Teve atuação destacada nos trabalhos de preparação da Conferência Mundial 
da ONU sobre Meio Ambiente, a ECO-92.   
 

Pinto Coelho ocupa hoje a chefia do Departamento de África do MRE (DEAF) – sabidamente, um 
posto de alto valor estratégico na corrente gestão de nossas relações internacionais. O embaixador teve 
a oportunidade de acompanhar o presidente Lula em seu recente périplo pela África. Nas linhas que 
seguem, Pinto Coelho compartilha conosco as suas experiências e visões sobre a cena internacional.  
Tendo como cenário principal a placidez do Palácio do Itamaraty, em Brasília, fomos acolhidos pela 
simpatia, pela acessibilidade e pela presteza do embaixador e de sua equipe. Em seu gabinete, 
conversamos sobre sua experiência diplomática, Brasil, Lula e África.  
 
 
O Debatedouro: A primeira pergunta, um tanto de 
cunho pessoal, diz respeito à sua trajetória no 
Itamaraty e à própria história da Casa. O senhor 
ocupa a chefia do DEAF em um governo que mostra 
claras evidências de buscar novos caminhos para a 
PEB. Nesse sentido, como é ocupar a mesma cadeira 
do lendário embaixador Ítalo Zappa que, segundo o 
Embaixador Luiz Felipe Lampreia, era “um 
desbravador de novas frentes diplomáticas”? 
 
Pinto Coelho: Muito honroso, obviamente. Ele é mais 
que uma lenda. É uma instituição nessa casa, por 
romper com tradições e abrir novos espaços. 
Devemos, hoje, insistir em caminhos menos 
tradicionais de nossas relações, como se tem tentado 
fazer. A PEB do Lula tem dois norteadores centrais: 
(1) independentemente das relações com os países e 
regiões tradicionais (EUA, UE etc.), temos que ativar 
nosso relacionamento na direção Sul-Sul, seja com a 
África, Oriente Médio, Índia, China etc. Há várias 
oportunidades que não foram aproveitadas, tanto do 
ponto de vista político, econômico, como cultural. 
Temos muito o que ganhar e oferecer na área 
agrícola, na área de saúde e de educação, por 
exemplo. Devemos cooperar! O presidente Lula está 
comprometido com a noção de solidariedade com os 

demais países pobres. Podemos e devemos 
desenvolver uma cooperação intensa com esses 
países. Parte de sua visita à África centrou-se em 
projetos de cooperação. Firmamos vários projetos 
(entendimentos, memorandos) ligados à cooperação 
(combate à pobreza, agricultura, educação, saúde; 2) 
O Brasil quer, deve e pode ter uma participação maior 
na definição da agenda internacional, que é muito 
ditada por países do Norte. Na medida em que nos 
reforçamos através de mecanismos fortes, maduros e 
sérios no Sul (exemplo: Mercosul, G3, G20), unimos 
países com interesses afins, o que nos propicia 
melhores condições de negociação com o Norte. Não 

 

 

“O Brasil quer, deve e pode ter uma 
participação maior na definição da 
agenda internacional, que é muito 

ditada por países do Norte. Na medida 
em que nos reforçamos através de 

mecanismos fortes, maduros e sérios 
no Sul (exemplo: Mercosul, G3, G20), 
unimos países com interesses afins, o 
que nos propicia melhores condições 

de negociação com o Norte.” 
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só nos esforços comerciais e políticos, mas em um 
contexto mais amplo de como essa agenda 
internacional evolui. O ataque ao Iraque é um 
exemplo de como essa agenda pode avançar contra a 
negociação e a legitimação da ONU. De toda forma, a 
política exterior para a África está inserida nesse 
contexto. 
   
OD: Analistas concordam que o governo Lula busca 
aprofundar um processo histórico de política exterior 
brasileira de afirmação do país como líder e porta-voz 
dos países em desenvolvimento. O senhor também 
diria que existe uma vontade política doméstica para 
exercer essa liderança internacional, e que o cenário 
internacional parece hoje mais receptivo a essa 
postura brasileira? 
  
PC: Não sei se podemos falar de liderança. O que o 
Presidente Lula e a PEB buscam, no presente 
momento, é dar objetividade, concretude a uma série 
de aspirações, reivindicações que têm sido próprias 
dos países em desenvolvimento, ao longo de décadas. 
É claro que elas evoluem, mas desde a formação da 
UNCTAD, por exemplo, essas aspirações são: direito 
ao desenvolvimento, igualdade entre os Estados, 
estabilidade política internacional, acesso a crédito e 
financiamento. O presidente busca meios e formas de 
tornar essas aspirações mais “realizáveis”. Quando o 
Presidente fala em criar um Fundo de Combate à 
Pobreza, ele não fala algo novo. É só uma forma 
concreta para idéias que ficaram perdidas no plano 
abstrato ou no plano de negociação sem seguimento. 
Queremos que essas propostas sejam efetivamente 
concretizadas na realidade internacional. Estamos 
trabalhando nesse sentido, o que não significa 
necessariamente liderança. Queremos mostrar que 
um país em desenvolvimento tem como chegar nos 
foros e dialogar de igual para igual.  

 
OD: Como o senhor entende e analisa a "cruzada" 
internacional do Brasil pela reforma da ONU, em 
especial a do Conselho de Segurança? Ainda que 
saibamos que esse é um argumento recorrente em 
toda a história da PEB, a atual propaganda de "fala 
fácil", por vezes verborrágica, e os pequenos gestos, 
que provam muito maior simbolismo do que real 
capacidade de atuação do país, podem ajudar ou, 
ainda, podem comprometer o Brasil nessa campanha? 
 
PC: A questão do CSNU é parte de um processo mais 
amplo, em primeiro lugar. Diz respeito à forma como 
nos colocamos diante do sistema internacional. O 

CSNU, como reflexo dos defeitos que são 
apresentados hoje pelo sistema internacional, é 
datado do final da [II] Guerra, com todas as 
conseqüências que isso provoca em termos de 
organização e de poder dentro desse sistema. Basta 
você se referir aos princípios tradicionais de PEB que 
você verá que esses princípios se confrontam com 
essa organização, tal como ela está estruturada 
atualmente. A universalidade das relações, a 
igualdade, a não-ingerência são princípios que muitas 
vezes não são cultivados, em função das falhas em 
sua estrutura. Esse é o quadro básico. Devemos 
tratar dentro de um contexto mais amplo, entretanto. 
O Brasil, na medida em que amadurece seu 
relacionamento no plano internacional e se fortalece 
no contexto político interno de democracia, sente-se 
mais capacitado a trabalhar pela melhoria, pelo 
aperfeiçoamento do sistema internacional e a reforma 
do CSNU insere-se nesse esforço. Cremos que, da 
forma como está, o CSNU não é representativo da 
realidade internacional e do jogo de interesses que 
hoje está moldando as relações internacionais. A 
questão de se falar muito ou pouco sobre isso, cada 
governo/gestão tem sua perspectiva. O importante é 
que nós falemos. Eu acho que a PEB hoje é mais 
transparente, que pretende estar de acordo com 
aquilo que é o sentimento da sociedade, devemos 
falar mais claramente e abrir esse debate ao público, 
interno e externo. Ninguém tem o dom de deter a 
verdade. Portanto, é fundamental propiciar o debate! 
As relações internacionais afetam cada vez mais a 
vida diária do cidadão, e isso tem sido notado aqui no 
Brasil. O turning point foi, por exemplo, a questão da 
Bombardier com a Embraer. De um momento para 
outro, problemas internacionais que estão vinculados 
a determinados compromissos assumidos pelo Brasil 
passam a ter implicação direta para o cidadão 
brasileiro. O caso mais claro atualmente é o da ALCA.  
 
OD: O senhor esteve na comitiva presidencial à 
África. O senhor poderia nos dar um relato pessoal e 
profissional de como foi essa viagem com o 
presidente, como experiência diplomática? 
 
PC: Acho que foi muito boa. Foi sua primeira 
experiência na África como presidente. Ele deu 
prioridade, naturalmente, aos países da CPLP, na 
África Austral. Esse dado é importante, porque há 
uma forte afinidade. Temos raízes históricas e, como 
o próprio presidente afirma, uma dívida social. A 
nossa identificação com os países lusófonos é um 
dado importante e daí a ênfase nos projetos de 
cooperação, na disponibilidade do Brasil em transferir 
tecnologia, dispor-se a construir uma fábrica de 
remédios em Moçambique, trabalhar com São Tomé e 
Príncipe na área de educação. Enfim, em todos os 
países, essa agenda social de cooperação em saúde, 
combate à pobreza e educação foi privilegiada. A 
Namíbia e a África do Sul são países de formação 
diferente, mas com quem podemos desenvolver uma 
parceria importante. Com a Namíbia, na área de 
cooperação naval; com a África do Sul, hoje temos 
um leque amplo de possibilidades de cooperação, 

“O que o Presidente Lula e a PEB 
buscam, no presente momento, é dar 
objetividade, concretude a uma série 
de aspirações, reivindicações que têm 

sido próprias dos países em 
desenvolvimento, ao longo de 

décadas.” 
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desde assuntos de defesa à agricultura. Pode-se ver 
que a viagem teve planos diferentes com os diversos 
países, mas no conjunto ela mostrou a posição do 
Brasil de estar presente na África. Gerou 
internamente no Brasil uma dinâmica importante 
também, porque o processo preparatório foi 
importante, já que tivemos que trabalhar com outros 
ministérios, empresas e organizações. Nas 
universidades, nos movimentos negros, no congresso, 
todos estão ligados ao debate, ao plano de trabalho 
conjunto com a África.  
 
OD: A viagem do presidente Lula ao Oriente Médio foi 
a primeira visita oficial de um chefe de Estado 
brasileiro à região. Pode-se interpretar o vigor político 
e de promoção comercial demonstrados pela comitiva 
presidencial como a viabilização de um novo horizonte 
de possibilidades no relacionamento comercial e de 
inserção internacional brasileira? O senhor acredita 
que a excursão guarda o mesmo grau de pioneirismo 
da histórica visita do presidente Figueiredo à África 
em 1983, sobretudo se pensarmos em termos de 
diplomacia presidencial e de uma abordagem 
universalista em política exterior? 
 
PC: Eu acho que não devemos ver a PEB sem a 
continuidade. Por exemplo, hoje a PEB confere 
prioridade aos países africanos, por motivos inclusive 
históricos. Mas nunca deixou de existir [a prioridade]. 
Ela evolui conceitualmente, muda de perspectivas, 
mas sempre foi um foco de preocupações no sentido 
de desenvolver uma política prioritária por parte do 
Brasil. Se você voltar na história, na década de 60 e 
70, o Brasil apoiou os movimentos de independência 
na África, inclusive no período militar brasileiro. 
Graças a esse apoio, temos bons relacionamentos. 
Um grande exemplo é a Namíbia, Angola, Zimbábue 
etc. De toda forma, temos uma boa presença, uma 
boa imagem, um bom reconhecimento de parcerias 
na África, não pelo o que fazemos hoje, mas pelo que 
representamos historicamente para o continente. 
Evidentemente, houve momentos em que se deu 
menos prioridade às relações com os países africanos, 
por exemplo, no governo Fernando Henrique. Isso, na 
verdade, é uma questão de perspectiva. É muito 
importante que hoje o Brasil esteja trabalhando em 
conjunto com os países africanos. Na década de 70, 

na criação da nova agenda econômica internacional e 
nos foros específicos de produtos de base, a PEB foi 
muito ligada à abertura comercial, à entrada de 
produtos brasileiros na África. Hoje não queremos 
fazer só isso, queremos facilitar o acesso aos 
produtos africanos ao Brasil. Estamos trabalhando 
com uma perspectiva de ampliação de relações, 
inverter o processo (não só vender, mas também 
comprar). Não é que estejamos fazendo coisas novas, 
mas estamos trabalhando sob perspectivas mais 
atuais, quem sabe mais amplas.  
 
OD: A CPLP consolidou-se como o “espaço comum” 
de um grupo de países que carregam identidade 
cultural, lingüística, histórica. Historicamente, há, 
nela, um valor mais simbólico do que prático. No dia 
11/07/2003, em discurso proferido na ocasião de sua 
visita à sede da CPLP, o presidente Lula afirmou: 
“Diante do ciclo tragicamente previsível de miséria, 
desespero e violência [em Guiné-Bissau], a CPLP tem 
uma responsabilidade especial em mobilizar a 
indignação internacional e os recursos políticos e 
financeiros necessários para reverter a situação”. Dito 
isso, como o senhor percebe as potencialidades dessa 
comunidade doravante? Há, nessa organização, 
espaço e capacidade operacional para efetivos 
resultados na resolução de crises em países assolados 
pela frágil situação econômica, política e social? 
 
PC: Existe sim. A CPLP é uma instituição nova. Ela 
ainda está se conformando! Nesse período, no 
entanto, o que ela já criou e já desenvolveu é uma 
coisa espantosa. O problema é que dificilmente vem 
ao conhecimento do público, mas são processos de 
cooperação importantes. O Brasil, assim como 
Portugal, têm uma contribuição importante a dar. 
Temos projetos de cooperação que são desenvolvidos 
dentro da CPLP. Ela é um instrumento adicional, 
porque aglutina países díspares do ponto de vista 
econômico e político, mas ao mesmo tempo congrega 
países em função de objetivos claros e comuns: 
cooperação técnica, concertação política e difusão da 
língua portuguesa. Também ajuda-nos a trabalhar a 
cultura brasileira na dinâmica de vida africana, assim 
como queremos ter a cultura africana aqui! Os 
recursos existem graças a uma atenção muito clara 
do Congresso Nacional, que está atento e promove, a 
cada ano, emendas no orçamento, com vistas para 
favorecer a cooperação entre os países de língua 
portuguesa. A CPLP é nova, mas já está se firmando 
internacionalmente. 

 
  

“temos uma boa presença, uma boa 
imagem, um bom reconhecimento de 
parcerias na África, não pelo o que 

fazemos hoje, mas pelo que 
representamos historicamente para o 

continente.” 
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GGeeooppoolliittiikk  
OO  ppeennssaammeennttoo  ggeeooppoollííttiiccoo  aalleemmããoo  --  ppaarrttee  II  
 

 
O período entre guerras (1919-1939), descrito por 

Eric Hobsbawm como “intervalo” entre o primeiro e o 
segundo tempos da grande guerra mundial de 31 anos que 
marcou a primeira metade do século XX (1914-1945), teve 
importância decisiva na construção do pensamento 
geopolítico. Outra constatação de Hobsbawm explica tal 
influência – até 1914 o mundo não conhecera guerras 
mundiais, nem jamais presenciara tamanha mobilização de 
recursos, materiais ou não, para sustentar 
esforços de guerra tão monumentais. A 
Geografia e as disciplinas a ela relacionadas, 
como a Geopolítica, foram recursos 
mobilizados e, pois, passaram por 
transformações, mais ou menos profundas, 
dependendo do fato de estarem ao lado dos 
vencedores ou dos derrotados no conflito. No 
que toca à “Geopolitik” alemã, o colapso do 
projeto nazista pode explicar em parte a sua 
total perda de prestígio nos anos 
subseqüentes à guerra – mesmo não tendo 
sido ela a geopolítica de Hitler, apesar da 
comprovada ligação de vários de seus 
expoentes com o Partido Nazista.  
 

A “escola geopolítica alemã”, ou 
“Geopolitik”, forma-se através da união de 
dois fatores num determinado contexto. Por 
um lado, geógrafos seguidores de Ratzel, 
como Otto Maul e Ernst Obst; do outro, o 
singular personagem Karl Haushofer, general-
geógrafo dotado de grande capacidade 
persuasiva, larga bagagem cultural (incapaz, 
porém, de ser sistematizada de forma 
coerente), possuidor de estreitos laços com o 
Partido Nazista. O contexto é o do período 
entre guerras, quando uma Alemanha 
vencida, privada de recursos e territórios, tentava se 
reerguer como potência, sob os olhos temerosos de uma 
França isolada politicamente (mas empenhada com todas 
as suas forças em solapar os esforços de reerguimento 
alemães); de um Império Britânico declinante, ainda 
senhor dos mares, mas cada vez menos eficiente na 
administração das colônias e próximo de se tornar 
economicamente dependente dos Estados Unidos; e dos 
Estados Unidos, pujante potência emergente que, no 
entanto, adota uma posição radical de isolacionismo frente 

aos conflitos europeus, relutando em assumir uma posição 
explícita de liderança mundial. Havia também o “fantasma” 
da União Soviética socialista, parcial responsável pela 
condescendência com que as democracias liberais trataram o 
regime nazista alemão. Esse contexto de tensão e crises não 
limitou sua influência apenas aos geopolíticos alemães, 
porém nestes se mostrou mais presente do que nos demais – 
a Geopolitik chegou mesmo a sacrificar a metodologia 
científica em prol do projeto grandioso de um poderoso Reich 

alemão. Em nenhuma obra desse 
período isso se apresenta tão 
nitidamente quanto na de Haushofer. É 
dele que devemos partir para 
compreender a Geopolitik – suas 
características e sua relação complexa 
com o Nazismo. 
 
Karl Haushofer:  
o cerne da Geopolitik 
 

A Geopolitik foi constituída por, 
entre outros, Ewald Banse, Johan Ulrich 
Folkers, Richard Hennig, Otto Maul, 
Oskar Von Niedermayer, Erich Obst, 
Hermann Lautenscah. Seu maior 
expoente foi Karl Haushofer, fundador 
da revista Zeitschrift für Geopolitik em 
1924, considerado a “eminência parda” 
por trás das estratégias adotadas pelo 
governo nazista alemão antes e durante 
a Segunda Guerra Mundial. Sua suposta 
influência sobre Hitler trouxe 
notoriedade internacional a esta escola 
geopolítica. 
 

Haushofer, general (lutou na 
Primeira Guerra Mundial) e geógrafo, 

possuía grande capacidade persuasiva, larga bagagem 
cultural e produzia artigos num ritmo febril, o que pode 
explicar sua proeminência sobre os criadores da Geopolitik, 
bem como a repercussão desta escola geopolítica; Haushofer 
era, entretanto, incapaz de sistematizar seu pensamento, 
bem como de fundamentá-lo em bases minimamente 
coerentes. Apropriava-se com freqüência de idéias alheias, 
notadamente as de Mackinder, Kjellen e Ratzel. Não é por 
outra razão que a produção da Geopolitik não foi considerada 
científica por críticos nos Estados Unidos, França e Grã-

CARLOS GAMA                                                          
         colunista 
 
                          carlosgama@odebatedouro.com.br 

RIO DE JANEIRO 

“Haushofer não 
construiu um 
pensamento 

coerente, sistemático 
e original – nem tal 
era sua intenção. 

Suas idéias formam 
um emaranhado 

complexo, no qual 
conceitos de origens 
as mais diversas se 

fundem num eclético 
conglomerado, 

almejando articular a 
Ciência Política e a 
Geografia Política, 

fornecendo insumos 
para a ação eficiente 

dos Estados-
Maiores.” 
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Bretanha; essa crítica se estendeu, posteriormente, à 
própria disciplina da Geopolítica, dada a imensa influência 
que seu precursor, Ratzel, e que seu fundador, Kjellen, 
tiveram sobre Haushofer.  
 

Segundo Haushofer, “a Geopolítica é a ciência que 
estuda os vínculos que prendem os processos políticos ao 
solo (terra). Ela se assenta sobre o largo fundamento da 
Geografia, principalmente da Geografia Política como 
doutrina e sua estruturação. A essência dos espaços 
terrestres abraçada pela Geografia fornece o pano de fundo 
contra o qual a Geopolítica deve realizar a evolução da 
Política prática, se se buscam resultados duradouros. Os 
agentes da vida política por vezes ultrapassarão esse 
quadro, porém cedo ou tarde os vínculos do solo acabarão 
se impondo. No sentido desse conhecimento, a Geopolítica 
quer fornecer os instrumentos para a atividade política, 
sendo o guia na vida política. A Geopolítica se torna uma 
ciência que da técnica passa para a prática política. A 
Geopolítica deve se tornar a consciência espacial do 
Estado”11.  
 

Como evidenciado no parágrafo anterior, 
Haushofer não construiu um pensamento coerente, 
sistemático e original – segundo o próprio, tal nem era sua 
intenção. Suas idéias formam um emaranhado complexo, 
no qual conceitos de origens as mais diversas se fundem 
num eclético conglomerado, visando a articular a Ciência 
Política e a Geografia Política para fornecer insumos para a 
ação eficiente dos Estados-Maiores. Nisso ele se aproxima 
de Ratzel (autor, porém, de sofisticação conceitual 
infinitamente maior). O grau de determinismo é alto – 
Haushofer menciona, porém, que o “desejo dos homens de 
Estado” pode fazer as estratégias adotadas contrariarem 
frontalmente as prescrições da Geopolítica. Para realizar tal 
articulação, Haushofer busca compreender as relações 
políticas, definindo-as como relações de poder entre 
Estados Nacionais. Tal visão seria, posteriormente, 
aprofundada e sistematizada pela escola do Realismo 
Político, na figura basilar de Hans Morgenthau, tendo pois 
influência posterior no campo das Relações Internacionais. 
Não era, entretanto, uma visão nova ou original – o próprio 
Morgenthau localizou suas referências remotas no livro 
“História da Guerra do Peloponeso”, do general ateniense 
Tucídides, escrito há cerca de 2500 anos... 
 

Mas o que Haushofer entendia por Estado? Como 
diversos pensadores alemães, ele era partidário de uma 
visão de sociedade que privilegia o “todo social”, a Nação, 
em detrimento dos indivíduos. Tal visão romântica, surgida 
da decepção dos filósofos alemães de finais do século XVIII 
com os rumos que a liberal e individualista Revolução 
Francesa tomara (especificamente após a ascensão de 
Napoleão Bonaparte), não é universal – cada nação possui 
um modo de vida próprio e inconfundível – nem considera 
a sociedade como mero agregado de indivíduos. A Nação é 
uma “comunidade mística”, dotada de um “espírito” próprio 
(o Zeitgeist de Hegel), na qual o bem-estar temporal e a 
realização espiritual dos indivíduos se torna possível. Nos 

                                                 
11 SANTOS, Sydney M.G. dos Santos. A cultura opulenta de Everardo 
Backheuser: conceitos e leis básicas da Geopolítica. Rio de Janeiro: Editora 
Carioca de Engenharia S.A, 1989, p. 254.  

séculos XVIII e XIX era inconcebível uma Nação existir sem 
um Estado, através do qual a autonomia nacional (soberania) 
fosse afirmada no plano internacional; os conceitos de Estado 
e Nação, assim, se tornam interdependentes. Haushofer 
possuía uma visão organicista do Estado nacional; seguindo 
as concepções de Kjellen, vê o Estado como organismo vivo 
(biológico), firmemente enraizado no solo – a ligação entre 
solo e Estado torna-se fundamental na Geopolitik. Tal 
posição kjelleniana diferia do pensamento de Ratzel – para 
quem o Estado era um organismo espiritual e moral (para 
além da biologia), articulando o elemento invariante – solo – 
e o elemento variante – povo (blut und boden). No entanto, 
Haushofer e Ratzel compartilham uma matriz conservadora e 
autoritária (o Estado “acima” da sociedade), bem como uma 
aversão ao liberalismo e ao individualismo. 
 

Partidário de uma concepção geodeterminística da 
Geopolítica, Haushofer considera o espaço um conceito geral, 
metafísico, abstrato, o principal determinante da ação 
humana (“...o espaço rege a história da Humanidade” ). Esse 
espaço abstrato é moldado pela ação dos Estados nacionais, 
em constante busca pelo “espaço ideal” para o progresso de 
seu povo. As justificativas para a busca do “espaço ideal” são 
o crescimento populacional e a necessidade de aumentar a 
produção de alimentos – seguindo uma linha de pensamento 
malthusiana e em total acordo com sua concepção 
organicista-biológica do Estado. O “espaço ideal” de 
Haushofer equivale ao espaço vital (Lebensraum) 
prenunciado por Ratzel e defendido por Kjellen. Relacionando 
Geopolítica com busca por “espaços vitais”, Haushofer 
inviabiliza a existência de uma Geopolítica universal ou 
neutra – haveria uma geopolítica para cada Estado, com 
objetivos e estratégias díspares.  
 

Haushofer, portanto, defende a necessidade da 
construção de uma geopolítica alemã, que colocasse seu país 
em pé de igualdade com as demais potências européias. 
Defende a idéia de uma “consciência da dinâmica das 
fronteiras” que existiria entre os povos da Europa Central (as 
pretensões alemãs na região não seriam infundadas); de 
forma complementar, filia-se à corrente nacionalista 
denominada Drang nach Osten (corrida para o Leste), para a 
qual o Leste Europeu, terra natal do povo germânico, torna-
se “espaço vital” legítimo do Estado alemão – as populações 
de sangue alemão dispersas pelo Leste Europeu deveriam ser 
reunidos sob a égide do Reich. Nesse ponto, a Geopolitik e as 
idéias do Mein Kampf de Hitler coincidem. Partindo da 
situação alemã no período entre guerras, Haushofer 
desenvolve uma estratégia política para a consecução do 
“espaço vital” tão necessário ao pleno desenvolvimento do 
povo alemão – “...a correspondência ideal entre a densidade 
populacional, os projetos de plena realização econômica e 
cultural da nação e a base territorial...”12.  Aponta a “injusta” 
distribuição de terras do globo. Países como Estados Unidos, 
União Soviética e Brasil não sofrem pressões populacionais e 
detêm imensos territórios, a Alemanha se encontra 
“asfixiada” com imensa população e território exíguo, 
limitada por países pequenos e de pequenas populações. 
Cria-se a justificativa perfeita, para o expansionismo alemão 
no Leste Europeu, efetivado logo em seguida por Hitler. 

                                                 
12 HAUSHOFER, Karl. “Power and Space" in DORPALLEN, A, The World 
Of General Haushofer, N.Y.: Farrah and Rinehard. 1998, p.90. 
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Haushofer, em seguida, revela sua imensa dívida 

para com Mackinder. Este último considera que conjuntos 
de forças de caráter diferente se opõem desde a aurora 
dos tempos – os “poderes terrestres” e os “poderes 
marítimos”. A Alemanha e a União Soviética, no início do 
século XX, correspondem aos grandes “poderes terrestres”, 
enquanto que a Inglaterra é obviamente o grande “poder 
marítimo”. Mackinder introduz na Geopolítica o conceito de 
Heartland ou pivô continental, conjunto de terras (entre o 
Leste Europeu e o Extremo Oriente) limitadas ao norte pelo 
frio ártico, ao sul e a leste pelo deserto, mas com saída 
total para o oeste (Europa Oriental). Ao longo dos séculos, 
tal região vedada a ataques por mar (visto que seus rios 
não desaguam em “águas quentes”) foi o ponto de partida 
de todas as invasões européias vindas da Ásia; é a região 
do mundo que conta com a maior área contínua de 
planícies, favorecendo o deslocamento de exércitos ou 
populações nômades. Mackinder dá grande relevo ao 
Heartland – para ele, a única área do globo capaz de gerar 
um poder terrestre equivalente ou potencialmente superior 
ao da maior potência marítima. Torna-se compreensível o 
temor de Mackinder de que, em algum período histórico, 
alemães e russos/soviéticos (quase a totalidade da 
Heartland) estabeleçam uma aliança tal que gere um 
gigantesco “império continental”, com saída para os mares 
“quentes”, capaz de se tornar também uma potência 
marítima, estendendo seu poder por todo o mundo – 
“quem governa a Europa Oriental governa a Heartland; 
quem governa a Heartland governa a ‘Ilha-Mundo’; quem 
governa a ‘Ilha-Mundo’ governa o mundo”13.  A Ilha-Mundo 
corresponde à Europa, Ásia e África.  
 

Haushofer se apropria desses conceitos de 
Mackinder, porém invertendo o ponto de vista. 
Fervorosamente antibritânico, propõe o estabelecimento da 
“aliança continental” entre Alemanha e União Soviética, tão 
temida pelo geopolítico inglês. Ao alemão pouco importa 
que os russos defendam a ideologia socialista – por razões 
pragmáticas (acesso aos “mares quentes”) os russos não 
teriam porque recusar uma proposta alemã. A Alemanha 
deveria se aliar ao Japão, ambos países populosos e de 
territórios insuficientes; ao “espaço vital” japonês 
corresponderiam a China e a península da Coréia. Criado o 
“império continental”, o passo seguinte seria a anexação 
dos territórios de sangue alemão no Leste Europeu – 
alcançando o “espaço ideal” do Estado alemão. 
Posteriormente, com a derrota britânica, o mundo seria 
dividido em “pan-regiões” (áreas de influência), cabendo à 
Alemanha o domínio da “Euráfrica” (Europa e África), aos 
Estados Unidos a “Pan-América”, ao Japão a “Pan-Ásia” e à 
União Soviética a “Heartland”.  
 

Haushofer progressivamente se aproximou do 
regime nazista, principalmente através de Rudolf Hess, seu 
amigo e um dos homens mais próximos de Hitler. Daí 
surgiriam as lendas sobre a influência direta da obra do 
pensador alemão sobre a “bíblia” do Nazismo, Mein Kampf. 
O pacto Anti-Komintern (entre Alemanha e Japão) e o 
Pacto Molotov-Ribbentrop (entre Alemanha e União 

                                                 
13 COSTA, Wanderley Messias da. Geografia Política e Geopolítica: 
Discursos sobre o Território e o Poder. São Paulo: EDUSP, 1992, p.139. 

Soviética), assinados próximos ao eclodir da Segunda Guerra 
Mundial, pareciam confirmar a tese de que Hitler era uma 
“marionete” nas mãos do grupo de Haushofer, ao menos na 
visão dos ocidentais. Com o desenrolar da guerra, porém, 
tais impressões foram se desanuviando. Rechaçado pela 
resistência heróica da Royal Air Force, Hitler não pôde invadir 
a Inglaterra em 1941, voltando suas atenções para o Leste – 
como Haushofer havia defendido –, porém tendo como alvo a 
União Soviética, invadida sem uma declaração formal de 
guerra – o que destroçou os sonhos de Haushofer de uma 
“aliança continental”. O ataque à União Soviética se revelaria 
desastroso para os alemães (com os mesmos fatídicos 
resultados da invasão napoleônica em 1814), forçados a lutar 
em duas frentes de batalha simultaneamente, enfrentando 
um adversário de colossal disponibilidade de recursos e 
acostumado às inóspitas condições climáticas da Heartland. 
Ao ataque alemão se somou o ataque japonês a Pearl 
Harbor, trazendo os Estados Unidos para a guerra e 
possibilitando uma inusitada aliança entre Grã-Bretanha, 
Estados Unidos, Rússia e a Resistência Francesa (essa última 
enfrentando o governo colaboracionista de Pétain), todos 
combatendo os alemães (o combate aos japoneses seria 
responsabilidade dos Estados Unidos e, em menor grau, de 
chineses – a China então estava ocupada pelo exército 
nipônico – e de soviéticos). 
 

Hitler, com efeito, não era seguidor fiel das idéias de 
Haushofer. Suas ações, por sinal, não pareciam estar 
embasadas por nenhum conhecimento sistemático e 
organizado de Geopolítica. O Führer aproveitou os pontos da 
Geopolitik que justificassem pretensões suas (o Leste 
Europeu como “espaço vital” do Reich), revelando imenso 
pragmatismo. Os pontos nos quais Haushofer discordava das 
teses expostas no Mein Kampf foram solenemente ignorados 
– o expansionismo não se deu somente em direção às áreas 
onde existiam minorias de sangue alemão, e o Pacto de Não-
Agressão com os soviéticos não era a ponta-de-lança de uma 
“aliança continental”, mas uma forma de Hitler ganhar 
tempo, vencer a guerra com a Grã-Bretanha e a França na 
Frente Ocidental e aí se voltar para a conquista do Leste. 
Hitler, inclusive, considerava que o principal inimigo da 
Alemanha não era a Grã-Bretanha de Mackinder, como 
defendia Haushofer, mas a França. O descompasso entre a 
estratégia do governo nazista alemão e as prescrições 
“neutras” da Geopolitik revelam que o “desejo dos homens 
de Estado”, nesse caso, teria prevalecido... Com a derrocada 
do exército alemão em 1945, ruíram as esperanças que 
Haushofer nutria quanto à hegemonia alemã. A Geopolitik 
desaparece – seus líderes são presos ou morrem, a escola 
passa a ser vista, no meio geográfico, como o “período 
negro” da disciplina. A própria Geopolítica perde sua 
credibilidade no meio acadêmico – não obstante a 
monstruosa influência das idéias de Mackinder na 
configuração do sistema internacional da Guerra Fria. 
 
As fontes do pensamento geopolítico alemão 
 

Podemos considerar como as principais fontes do 
pensamento geopolítico alemão a obra de três geógrafos: o 
alemão Friederich Ratzel, o inglês Halford Mackinder e o 
sueco Rudolf Kjellen. Todos os três marcaram profundamente 
o pensamento do principal nome da Geopolitik, Karl 
Haushofer. Mas em qual ordem de importância? Terão tido os 
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três o mesmo grau de influência sobre a Geopolitik? Dos 
três, seguramente pode-se afirmar que Ratzel foi o mais 
influente, num sentido amplo, dado que Kjellen partiu de 
Ratzel para construir seu arcabouço conceitual e que 
Mackinder, embora não adotasse os conceitos de Ratzel, 
compartilhava com o autor alemão uma mesma visão 
“Realista” da política internacional. Porém, num sentido 
estrito, a Geopolitik não utilizou os conceitos ratzelianos 
senão de forma deturpada, muitas vezes contradizendo-os 
frontalmente; Ratzel era muito menos determinista do que 
Kjellen, por exemplo. Kjellen e Mackinder tiveram os seus 
conceitos aplicados pela Geopolitik de forma muito mais 
direta e literal. É entre esses dois últimos, portanto, que 
devemos encontrar o autor “mais influente”, ou a fonte 
“primária”. 
   

Haushofer considerava a obra de Mackinder “a 
maior de todas as concepções geográficas”14 , afirmando: 
“nunca vi nada mais grandioso do que estas poucas 
páginas de uma obra-prima geopolítica”15.  Porém, já ficou 
claro, no decorrer dos parágrafos anteriores, o quão 
desinteressado Haushofer se revelou em construir um 
pensamento científico minimamente rigoroso, privilegiando 
um pensamento eclético e não-sistemático, mais útil para a 
construção de um Estado alemão forte e poderoso. 
Devemos, portanto, escolher Kjellen como “fonte primária” 
da Geopolitik; o pan-germanismo do autor sueco o coloca 
bem próximo de Haushofer, em termos do objetivo 
primordial de fazer do Reich alemão uma potência 
hegemônica, através da estratégia geopolítica mais 
eficiente possível. Trataremos de Mackinder e Ratzel, pois, 
na segunda parte deste artigo. 
 
Rudolf Kjellen: a fonte “primária” da Geopolitik 
 

O pensador sueco Rudolf Kjellen é considerado o 
fundador da Geopolítica. Seu interesse na área, entretanto, 
começou com estudos de cunho pseudo-jurídicos – Kjellen 
buscou estabelecer o que chamou de “espírito”, ou caráter 
nacional, da constituição sueca. Posteriormente, 
acompanhando a situação política do início do século XX 
(luta das grandes potências por colônias e/ou áreas de 
influência), graças à sua formação em Ciência Política, 
passou a analisar o Estado sob uma perspectiva 
organicista, transpondo conceitos da Biologia para a 
Ciência Política – um dos livros mais conhecidos do sueco 
denomina-se precisamente “O Estado como uma forma de 
vida” – pouco tendo, portanto, a ver com o organicismo de 
Ratzel ou dos filósofos idealistas alemães. O Estado de 
Kjellen é um organismo biológico vinculado ao solo, 
governado por leis naturais, em perfeita harmonia 
(homeostase). Haushofer utilizaria essa definição em suas 
obras. O pensador sueco equivocadamente afirmava que 
seu organicismo biológico derivava diretamente de Ratzel. 
Para este último, organismos biológicos não deviam ser 
modelos para os Estados, mas contra-exemplos. 
   

                                                 
14 MACKINDER, HAROLD “Democratic Ideals and Reality”, 
Geographical Journal, 23, p.150. 
15 WEIGERT, HW Geopolítica: generales y geógrafos. México: Fondo de 
Cultura Econômica, 1943, p. 152-159. 

Kjellen, em seguida, dedica-se à construção de um 
sistema lógico para analisar o comportamento do Estado 
como ser vivo, baseado nos modelos das ciências naturais. 
Desse seu sistema constam as seguintes subdivisões: 
Etnopolítica, Ecopolítica, Demopolítica, Sociopolítica, 
Cratopolítica e Geopolítica (somente esta última sobreviveu, 
com sentido alterado). Kjellen é um sistematizador, no que 
encontramos um abismo entre ele e Haushofer. Percebe-se, 
no entanto, que nenhum deles demonstrou pretensões de 
construir um arcabouço conceitual próprio, o que seria 
extensível à própria Geopolitik como um todo... O pensador 
sueco articula as bases da pesquisa geográfica com a Ciência 
Política, criando a Geopolítica (vinculada mais à Ciência 
Política do que à Geografia); seus objetivos serão “...explicar 
a Política feita em função do condicionamento do ambiente 
físico (geo)”16.  Seria, por definição, uma ciência dinâmica. A 
Geografia Política seria eminentemente estática. Haushofer 
adotou o conceito de Geopolítica de Kjellen, mas de forma 
confusa – introduzindo uma inexistente vinculação com a 
Geografia Política, originadora de considerável confusão 
conceitual. 
 

A Kjellen interessa sobremaneira o conceito de 
“espaço vital” (Lebensraum) surgido nas obras tardias de 
Ratzel – este deveria ser buscado pelos Estados, à medida 
que suas populações crescem e aumentam a demanda por 
alimentos. O pensador sueco articula o Lebensraum com o 
pan-germanismo – o “espaço vital” corresponderia aos 
territórios habitados por minorias de origem germânica; 
havendo um desequilíbrio nessa relação (artificial, provocado 
pelas potências rivais da Alemanha), seria necessária uma 
“correção” – o expansionismo alemão seria legítimo, senão 
necessário. Haushofer encontra em Kjellen o grande 
precursor de suas pseudo-teorias expansionistas e pan-
germanistas. Kjellen, entre outras coisas, possui o duvidoso 
mérito de ter prenunciado a ascensão de Hitler. Através de 
uma teoria “darwinista” dos sistemas de governo, o sueco 
acredita que, após o “cesarismo”, o absolutismo, o 
“constitucionalismo”, a democracia, surgirá um sistema de 
governo chamado “principado”, no qual um líder carismático, 
surgido do seio do povo, governa com o apoio total, 
independente de eleições...  

 
De Kjellen, enfim, podemos ressaltar a 

sistematização e a conceituação, sem, no entanto, exagerá-
las – o pensador sueco calcou muitos de seus conceitos em 
enunciados de Ratzel, mal interpretados ou distorcidos. Não 
esquecendo o fato de que o pan-germanismo de Kjellen o 
fez, por diversas vezes, privilegiar linhas de raciocínio 
tortuosos, mas favoráveis aos interesses expansionistas do 
Estado alemão, podemos compreender a extensão da 
influência dele sobre a obra de Haushofer. 

                                                 
16 Ibidem, p.129. 
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AA  hhiissttóórriiaa  ccoonnttrraa  JJoohhnn  KKeerrrryy  
Bom para o BBrraassiill 
 

Com o forte antiamericanismo que ganhou 
fôlego durante a administração de George W. Bush, 
muita gente tem olhado com esperança as vitórias 
do candidato democrata John Kerry nas prévias do 
seu partido. Kerry vive hoje o que os americanos 
chamam de big mo: um grande momento, e pode 
alavancar sua candidatura com novas 
conquistas nos pleitos de amanhã. 
Apesar da euforia, o senador de 
Massachussets tem poucas chances 
numa disputa contra o atual 
ocupante da Casa Branca e isso, para 
o Brasil, pode ser motivo de alívio. 

Para tentar vencer Bush, 
Kerry ou qualquer outro candidato 
democrata vai ter que mudar a 
história. Desde a Segunda Guerra 
Mundial, nove presidentes 
disputaram, nas urnas, a 
possibilidade de um segundo 
mandato em Washington. Seis deles 
venceram: Truman, Eisenhower, 
Johnson, Nixon, Reagan e 
Clinton.Três foram derrotados: Ford, 
Carter e George Bush pai. 

O que a história ensina? Os 
seis vencedores tiveram algo em 
comum. Todos foram reeleitos em 
tempos de crescimento econômico e 
índices baixos de desemprego e 
inflação. Com uma exceção apenas, 
nenhum presidente americano foi 
derrotado nas urnas em época de 
expansão econômica. Da mesma 
forma, foram épocas de recessão que derrotaram 
Carter e George Bush. 

Gerald Ford é a exceção. Ford assumiu a 
Casa Branca depois da renúncia de Nixon e, 
manchado pelo impopular perdão público que deu às 
falcatruas do seu antecessor, perdeu a eleição para o 
democrata Jimmy Carter (48% a 50% dos votos), 
mesmo em época de crescimento do PIB e taxas 
declinantes de desemprego e inflação. 

Se a história é algum parâmetro, a expansão 
recorde da economia americana de 8,2% nos últimos 
três meses, o crescimento de 10% dos lucros nas 
empresas nos EUA, no mesmo período, e a tendência 
de queda no desemprego (6% em outubro passado) 
devem garantir, nas eleições de novembro, mais 

quatro anos à atual administração. 

Para o Brasil, isso pode não ser 
de todo mal. Kerry segue a linhagem 
democrata de relacionar negócios 
internacionais com direitos trabalhistas 
e meio ambiente. Isso significa que, se 
eleito, o senador deve fazer pressão 
nos países para uma uniformização (de 
fora) na legislação referente a estes 
dois campos. A moeda de troca 
certamente será o acesso ao mercado 
americano, disparado o maior do 
mundo. Por outro lado, uma aceitação 
de princípios externos mais rígidos de 
meio ambiente e trabalho significa um 
aumento no custo dos bens produzidos 
fora dos EUA, aumentando a 
competitividade dos produtos 
americanos. 

 

De resto, as diferenças entre 
Bush e Kerry para assuntos de política 
externa se resumem a uma menor ou 
maior tendência ao multilateralismo, 
algumas divergências sobre o 
envolvimento na construção de nações 
(nation-building), sobre guerra 

preventiva e com relação ao alcance do poder 
americano. Nada de substancial. Kerry, como 
senador, votou a favor da guerra contra o Iraque. 
 
 
Arthur Ituassu é jornalista, professor de Relações 
Internacionais do IRI/PUC-Rio e coordenador do 
Laboratório de Estudos da Conjuntura Internacional 
da PUC-Rio. 
  

ARTHUR ITUASSU 
            convidado 
 

        RIO DE JANEIRO 

“as diferenças entre 
Bush e Kerry para 

assuntos de política 
externa se resumem 

a uma menor ou 
maior tendência ao 
multilateralismo, 

algumas 
divergências sobre o 

envolvimento na 
construção de 
nações, sobre 

guerra preventiva e 
com relação ao 

alcance do poder 
americano. Nada de 
substancial. Kerry, 

como senador, 
votou a favor da 
guerra contra o 

Iraque.” 
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AA  ppoollííttiiccaa  eexxtteerrnnaa  ee  aa  qquueessttããoo  nnuucclleeaarr  
  

A política externa do atual governo parece 
estar cada vez mais orientada por uma estratégia de 
confrontação com as grandes potências, em 
particular com os Estados Unidos. Apesar das 
afirmativas em contrário, as iniciativas 
e atitudes tomadas por diversos 
setores da administração federal 
deixam transparecer, por um lado, um 
forte sentimento anti-americano e, por 
outro, uma ambição explícita de 
colocar o Brasil no clube dos poderosos 
da política internacional. 

 
Não é segredo que há, tanto 

no Itamaraty quanto no Planalto, 
figuras em altos postos que nutrem um 
antagonismo explícito em relação à 
hegemonia dos Estados Unidos. O 
ministro José Dirceu deixou claro, em 
palestra em São José dos Campos, que 
o governo encara aquele país como a 
principal fonte de ameaças à segurança 
do Brasil no futuro próximo. Há bons 
motivos, é claro, para encarar a política 
externa norte-americana com graves 
restrições. As críticas às medidas 
unilaterais e agressivas da 
administração Bush partem de quase 
todos os continentes, inclusive de 
velhos aliados americanos. 

 
O problema se torna mais 

complicado, porém, quando a essa postura se soma 
uma visão que defende a participação ativa do Brasil 
na redefinição da ordem mundial, ou seja, no desafio 
à hegemonia americana. Aqui existem sérios riscos 
de  cairmos numa política aventureira. Sinais disso 
vêm transparecendo nas posições dúbias de setores 
do governo quanto à questão nuclear.  Em matéria 
recente no New York Times, o (então) ministro da 
Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, disse que o 
Brasil não permitira inspeções da Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA) ao 
programa de enriquecimento de urânio no qual estão 

sendo investidos cerca de 100 milhões de dólares.  
Trata-se do mesmo ministro que, no início de sua 
gestão, defendeu o controle da tecnologia para 
fabricação de armas nucleares pelo Brasil. 

 
Meses depois, veio o anúncio 

do programa de urânio que, segundo 
o ministro, se justificaria em nome 
de uma economia anual de 11 
milhões de dólares para a União.  
Ora, para economizar uma quantia 
tão pequena no conjunto do 
orçamento, não é preciso um 
investimento tão grande – e para um 
fim tão duvidoso. Basta cortarem 
algumas despesas de viagem de 
ministros. Sabe-se que o 
enriquecimento de urânio é um 
elemento central na produção de 
armas nucleares, hoje o principal 
objeto da política de segurança dos 
EUA. 

 
Considerando que o Brasil 

exportou urânio para o Iraque nos 
anos 80, talvez não seja este o 
melhor momento para despertar, 
gratuitamente, a desconfiança da 
comunidade internacional, recusando 
acesso de inspetores de uma agência 
idônea e isenta como a AIEA às 
instalações do programa brasileiro.  

Caso contrário, ficará a impressão de que o anseio 
do Brasil de alcançar o status de potência mundial 
passa, também, pelo ingresso no igualmente seleto 
clube das potências nucleares.  
 
 
João Pontes Nogueira é professor de Relações 
Internacionais do IRI/PUC-Rio e coordenador do 
Laboratório de Estudos da Conjuntura Internacional 
da PUC-Rio. 

JOÃO PONTES NOGUEIRA 
                       convidado 
 

“A política externa 
do atual governo 
parece estar cada 
vez mais orientada 
por uma estratégia 

de confrontação 
com as grandes 
potências, em 

particular com os 
Estados Unidos. (...) 
Ficará a impressão 
de que o anseio do 
Brasil de alcançar o 
status de potência 

mundial passa, 
também, pelo 
ingresso no 

igualmente seleto 
clube das potências 

nucleares.” 

RIO DE JANEIRO 
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ccoonnttrraappoonnttoo  
 

DDeevvee--ssee  pprroosssseegguuiirr  ccoomm  aa  iiddeennttiiffiiccaaççããoo  ddee  cciiddaaddããooss  
eessttaadduunniiddeennsseess  eemm  aaeerrooppoorrttooss  bbrraassiilleeiirrooss??  

 

 

SSIIMM::::::  
 
 
UUmmaa  qquueessttããoo  ddee  ssoobbeerraanniiaa  nnaacciioonnaall  ee  ddiirreeiittooss  hhuummaannooss    
 
 
Dayse Coelho de Almeida  

 
 
Após o 11 de setembro, os Estados Unidos adotaram uma espessa camada de restrições em relação à entrada 

de imigrantes no país. Esta medida é perfeitamente aceitável juridicamente, já que os Estados Unidos são soberanos 
para adotar a forma de ingresso interno que julgarem necessária, sendo tal prerrogativa inerente à sua soberania. 

 
As medidas adotadas surtem efeitos econômicos, em razão da quantidade de pessoas que preferem mudar de 

curso a adaptar-se às novas condições de ingresso e aos perigos de atos terroristas, como demonstram as recentes 
pesquisas realizadas. 

 
Não constituem novidade os relatos de humilhação e vexame a que estrangeiros se submetem nos aeroportos 

dos EUA – e com os quais mais e mais brasileiros se indignam. A reação ao tratamento parece natural. Quando vamos 
à casa de um amigo, esperamos ser cordialmente recebidos, bem tratados e, principalmente, esperamos a presunção 
de nossa honestidade e retidão. 

 
Os EUA adotaram o programa “US VISIT” como forma de garantir a proteção dos americanos, argumentando 

ser esta uma medida de segurança nacional. Não discordamos de que o programa seja necessário, principalmente 
diante do Iraque ocupado. Entretanto, a situação dos Estados Unidos nada tem a ver com o Brasil; nem mesmo há 
indícios de que há terroristas brasileiros dispostos a perturbar a dourada “liberdade americana”, de forma que se trata 
de um ato xenofóbico, agressivo, ultrajante e atentatório aos direitos humanos, explicitados na dignidade da pessoa 
humana, objeto de inúmeros tratados ratificados pelo Brasil e pelos Estados Unidos. 

 
Cumpre observar que a negativa do visto não é um ato ofensor aos direitos humanos, pois se trata de uma 

concessão; mas o modo de tratar o imigrante é relevante ao campo dos direitos humanos. Nenhum país é obrigado a 
receber um imigrante que não deseje, mas agindo assim, assume o ônus de submeter-se às mesmas condições. O 
bom tratamento gera cordialidade, ao passo que o mau trato gera animosidade. 

 
O Brasil repeliu os tratamentos humilhantes ou degradantes até mesmo para os segregados, de forma que 

gozamos de tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana, ao menos em tese, ao que estendemos aos 
estrangeiros que queiram ingressar em nosso país. A dignidade da pessoa humana e os direitos humanos devem ser 
perseguidos pela União, sendo seu dever constitucional lutar para sua manutenção internacional. 

 
O grande problema é que a forma de tratamento dos nossos nacionais nos EUA é inaceitável do ponto de vista 

da nossa soberania nacional. Estamos sendo tratados como se bandidos fôssemos. Tratamento este incompatível com 
o que destinamos aos imigrantes americanos. Revistas e negativas injustificadas de ingresso no país - mesmo em 
relação a portadores do visto - são comuns aos turistas ou estudantes brasileiros, de forma que os tratados 
internacionais que impunham o tratamento digno recíproco estão flagrantemente sendo violados. 
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O dado mais afrontador é que nem todos são tratados da mesma forma: os europeus têm a prerrogativa da 

presunção de idoneidade, sendo presumidamente “não-terroristas” e uma “não-ameaça”, principalmente pelo peso 
econômico de uma retaliação maciça aos países da Europa e pela riqueza crescente da União Européia. Enquanto isso, 
os brasileiros são presumidamente perigosos e potencialmente terroristas. De onde surgiu esta presunção, não 
sabemos, mas conhecemos seus efeitos nefastos em nossa moral subjetiva. Podemos afirmar que estamos sofrendo 
uma discriminação internacional, um preconceito infundado e inaceitável para nossa soberania nacional. 

 
A partir de 01.01.2004, primeiro dia do ano, iniciou-se a paridade de tratamento para com os americanos, ou 

seja, adotamos o nosso plano “BRAZIL VISIT”, que certamente é inspirado no plano deles. E, já que o tratamento que 
os EUA destinam aos brasileiros é para garantir sua segurança, podemos afirmar que o tratamento que daremos a eles 
também nos irá assegurar mais segurança, porque os americanos são alvo de ataques e do ódio de muitos povos, 
sendo inseguro recebê-los em nosso território sem rigoroso controle. 

 
Esse novo tratamento está assegurado pela liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 

Ação Cautelar proposta pelo Ministério Público Federal. O juiz federal Julier Sebastião da Silva embasa-se na assertiva 
de que enquanto durarem os atos de discriminação aos brasileiros, uma vez que os europeus recebem tratamento 
diferenciado, o Brasil estará autorizado a impor aos americanos o mesmo tratamento. 

 
O tratamento é a identificação fotográfica e papiloscópica (impressões digitais) de todo americano que deseje 

ingressar no país. Certamente os americanos não irão gostar da medida à exata proporção que os brasileiros sentiram-
se ultrajados. Desta forma, os EUA poderão reavaliar o tratamento dados aos brasileiros, uma vez que, além da 
humilhante identificação, ainda passam os brasileiros por revistas, entrevistas, imensas filas nos consulados e 
triagens, onde, sem explicação, são recusados e deportados. Tudo isso após ficarem detidos como se criminosos 
fossem.  

 
Diante da omissão do Governo Brasileiro, o Ministério Público foi em defesa da dignidade dos brasileiros e da 

soberania nacional, como era de se esperar. O Direito Internacional Público rege-se pelo princípio da reciprocidade, 
muito utilizado para questões tributárias não regulamentadas, e que serve em demasia para solucionar a questão. Por 
este princípio, existe o direito de impor o mesmo tratamento recebido, seja em que seara for, o que poderá resultar na 
retirada do Brasil da lista dos países perigosos, ou então os americanos terão de acostumar-se a sofrer as mesmas 
humilhações por que os brasileiros passam em seu país. 

 
A Polícia Federal é o órgão responsável pela execução da medida e iniciou os trabalhos sem maiores alardes. O 

mais incrível é que seja necessária uma decisão judicial para o Governo Brasileiro atentar para o que de longa data já 
acontecia. A omissão governamental chega a ser entendida como subserviência, submissão ao que não se coaduna 
com a idéia de soberania do Brasil. 

  
A reação do Ministério das Relações Exteriores foi tímida e reservada, de forma que podemos esperar, até 

mesmo, que o Governo Federal recorra da decisão. Fato que não irá passar incólume pela mídia. O recurso, se 
interposto pela Advocacia Geral da União, tem pouca chance de prosperar, porque não há argumentos fáticos para 
justificar uma recusa do nosso governo em agir nesta questão, principalmente diante do tratamento dado a Celso Lafer 
(ministro das Relações Exteriores de Fernando Henrique Cardoso), que teve de retirar os sapatos para adentrar em 
solo americano. Na época, Lula era candidato à presidência e disse que “em seu governo, tamanho desatino não teria 
acolhida e seria repelido de imediato”. Retroceder agora seria uma recuada de posição desmoralizante para o nosso 
Presidente. 

 
 
Dayse Coelho de Almeida é advogada. Egressa da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe (ESMP/SE). 
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NNÃÃOO::::::  
 

 
IIrrrraacciioonnaalliiddaaddee  ddiipplloommááttiiccaa  
 
 
Fabiana Torres Lima 
 
 

Desde o princípio da identificação dos nacionais norte-americanos na entrada do território brasileiro, que 
constitui uma reação ao sistema de identificação de visitantes estrangeiros dos Estados Unidos (US-VISIT), as 
manifestações midiáticas e populares têm sido intensas no Brasil. E, surpreendentemente, a origem dessa controvérsia 
foi uma sentença judicial.17 
 

Apesar de reputar o sistema estadunidense “absolutamente brutal, atentatório aos direitos humanos, violador 
da dignidade humana, xenófobo e digno dos piores horrores patrocinados pelos nazistas”, o juiz federal Julier da Silva 
determinou a submissão dos nacionais norte-americanos a um processo semelhante no Brasil. Ao tomar tal decisão, 
ele ainda asseverou que compete ao Brasil, de acordo com a Constituição Federal, zelar pela aplicação do princípio da 
“dignidade da pessoa humana”. Ora, considerando seus próprios argumentos, ele “legalizou inconstitucionalmente” a 
identificação dos norte-americanos, porquanto sua deliberação implica a execução, por parte do Brasil, de um sistema 
que transgride a norma constitucional por ele aludida, a da “prevalência dos direitos humanos”, e provavelmente 
outras. Todavia, para o juiz, aparentemente, o “princípio da reciprocidade” é súpero.  
 

Sua sentença só foi contestada quando o governo Lula quis restaurar sua autoridade sobre decisões de política 
externa. Destarte, por meio de uma portaria interministerial, a “identificação” foi mantida como um ato interino do 
executivo. A decisão definitiva do governo seria tomada pouco tempo depois. 
 

O “fichamento recíproco” seria justificado pelo caráter discriminatório do US-VISIT, do qual vinte e oito países 
estão isentos, e pelo tratamento indigno, humilhante dos brasileiros, que é uma visão exagerada. Mas se a percepção 
do governo sobre o sistema é essa, sua pretensão é humilhar os norte-americanos também? Devemos copiar uma 
conduta indigna? 
 

Tendo em vista os princípios da soberania nacional e da igualdade jurídica dos Estados, a “reciprocidade 
diplomática” tem grande valia às relações internacionais e deve ser empregada em circunstâncias diversas. Decerto, é 
compreensível que países optem por essa via para expressar insatisfação com ações externas que lhe causem danos. 
Mas a sua adoção automática constitui um grave equívoco. A defesa dos interesses nacionais é a primazia dos Estados 
no plano internacional, à qual, portanto, a aplicação desse preceito deve estar condicionada. Por conseguinte, um 
exame meticuloso de todas as conseqüências potenciais de seu uso e da ação externa considerada nociva deve 
anteceder uma reação dessa natureza para evitar claudicações de interpretação e não prejudicar os próprios interesses 
que se quer proteger. 
 

Lamentavelmente, após aproximadamente um mês de avaliação da “identificação”, o governo brasileiro 
decidiu mantê-la nos aeroportos, fazendo uso do “princípio da reciprocidade” (que já tinha sido endossado pela maioria 
dos brasileiros quando a medida judicial citada anteriormente ainda vigorava) para manifestar seu descontentamento 
com os Estados Unidos e premir seu governo a isentar os brasileiros do US-VISIT. O êxito dessa ingênua “estratégia”, 
porém, é inverossímil. 
  

A falta de prudência e realismo da petição brasileira de isenção é revelada por uma simples observação de 
fatos axiomáticos. No Brasil, a criminalidade e o antiamericanismo são altos; a presença ilícita de brasileiros nos 
Estados Unidos é expressiva; segundo a polícia federal brasileira, nossos passaportes são facilmente falsificados; e 
uma quantidade elevada de requerimentos de visto de viagem aos Estados Unidos de brasileiros é negada. Assim, a 
despeito da tradição, diversidade e intensidade das nossas relações com os Estados Unidos e da inexistência de 
“cultura de terrorismo” no território nacional, não somos candidatos admissíveis à referida exclusão.  
 

 
 

                                                 
17 Professor defende identificação de turistas norte-americanos. RegionalNews, 07 jan. 2004. Disponível em: 
http://www.regionalnews.com.br/notnow_txt.php?idtiponoticia=4&idnoticia=7548  
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Pelos mesmos motivos, é improvável que os Estados Unidos aceitem a proposta brasileira de “dispensa de 

visto Brasil-EUA18”, que eliminaria também os sistemas recíprocos de identificação. E após o “show de 
antiamericanismo” incitado pela controvérsia da identificação e acalorado pelos atos desrespeitosos de dois pilotos 
norte-americanos, a probabilidade da nossa exclusão diminuiu ainda mais.  Além disso, se os Estados Unidos nos 
isentassem, outros países poderiam copiar nossa “estratégia”, a fim de colher análogo resultado; naturalmente, os 
norte-americanos evitariam tal risco.   
 
 Inversamente ao que muitos pensam, o terrorismo não é o único critério à inclusão de países no US-VISIT. Se 
o fosse, o sistema seria discriminatório demais e engendraria problemas diversos aos Estados Unidos. Para evitar isso, 
então, seria necessário haver uma generalização do programa. Assim, outros critérios foram adotados, o que resultou 
na inclusão de mais de cento e cinqüenta países e na exclusão de vinte e oito.  
 

Contudo, essa generalização, por ser parcial, constitui um equívoco político e de segurança dos Estados 
Unidos. Primeiro, porque nutre o legítimo argumento da discriminação, causador de constrangimento a países e 
pessoas. Segundo, porque há vários países onde grupos terroristas poderão fazer recrutamento a fim de atingir esse 
país sem grandes óbices. Logo, a aplicação seletiva reduz a eficácia do sistema. Os mais prejudicados pela 
discriminação são, então, os países isentos e os Estados Unidos. O Brasil e os outros inclusos tornaram-se territórios 
menos interessantes ao recrutamento de terroristas, e a emigração ilegal de seus nacionais aos Estados Unidos deverá 
diminuir. Àqueles que queiram distância de atos ilícitos e terroristas, a inclusão é mais vantajosa do que uma primeira 
análise denota. 
  

Ainda que o US-VISIT seja, em alguma medida, desconfortável a muitos visitantes adventícios, é preciso 
atentar à sua raison d’être. Nitidamente, a segurança. Refutar isso é refutar a realidade. Ainda que o governo Bush 
explore politicamente os ataques de 11/9, o US-VISIT não é fruto disso; sua proficuidade e congruente conexão com 
aqueles atentados são patentes. Em geral, o incômodo dos estrangeiros é diminuto em paralelo com o que se estará 
potencialmente prevenindo. 
 

A insensibilidade política do presidente Lula e do chanceler Celso Amorim no tratamento dessa circunstância é 
inquietante. E não basta que declarem a compreensão da situação quando suas ações exprimem o inverso. 
Categoricamente, o sistema estadunidense não é um ataque ou ofensa ao Brasil. E a inapropriada reação brasileira, 
que já causou prejuízos ao turismo nacional, poderá afetar também (se já não afetou) a imagem do país no exterior, à 
qual toda a nossa atuação externa está relacionada, e as relações diplomáticas com os Estados Unidos, que têm óbvia 
relevância ao Brasil. 
 

Deve-se atentar às “mensagens” que ações desse tipo transmitem ao mundo. Outras nações definem-nos pelo 
que sabem sobre nós. A singular resposta do Brasil, majoritariamente veiculada pela imprensa internacional como uma 
insensata retaliação fortemente apoiada pela população, é uma propaganda negativa de que, decerto, não precisamos.  
 

O atual governo brasileiro tem logrado avançar as relações diplomáticas com os Estados Unidos, apesar de sua 
grande oposição à guerra ao Iraque, queixas veementes sobre o protecionismo norte-americano, dentre outras 
posições desfavoráveis aos interesses estadunidenses. Em se tratando do governo Bush, a manutenção das boas 
relações é uma surpresa. Embora os Estados Unidos já tenham manifestado sua insatisfação com a identificação 
somente de seus nacionais no Brasil, para nossa sorte, atualmente, é mais conveniente a George Bush não prestar 
muita atenção a essa questão – há problemas mais críticos. Entretanto, quem pode garantir que essa situação não 
poderá somar-se a outras e acarretar retrocessos nas relações brasileiro-estadunidenses se ele for reeleito? E caso 
haja uma percepção de afronta à nação norte-americana e não especificamente ao atual governo, as relações poderão 
ser lesadas mesmo se a reeleição não ocorrer. Se, por um lado, o Brasil não deve alinhar-se aos Estados Unidos, por 
outro, não deve gastar seu “capital político” com oposições inúteis a Washington.  
 

A identificação dos nacionais estadunidenses no Brasil não é procedente nem benéfica às relações exteriores 
brasileiras e à nação em sua totalidade. Os Estados Unidos precisam proteger-se. Às vezes, isso implica 
inconveniências a estrangeiros e aos seus próprios cidadãos, mas quando essas são pequenas e inevitáveis por razões 
de segurança, deve-se compreendê-las. O atual governo norte-americano, com efeito, comete muitos abusos. 
Entretanto, o US-VISIT não é um desses. O Brasil, mediante sua “pseudo-reprodução” desse sistema, não logrará a 
isenção tencionada, está desperdiçando capital e força policial, criou uma desavença gratuita e avigorou impressões 
arriscadas. 
 

                                                 
18 Proposta de Acordo de Dispensa de Vistos Brasil-EUA. Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: 
http://www.mre.gov.br/portugues/destaques_home/vistos-eua/vistos-eua.asp  
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Se o governo Lula quiser que o Brasil tenha credibilidade e respeito na comunidade das nações, terá de ser 

mais prudente; logo, precisa: defender firmemente os interesses nacionais, ainda que, por vezes, isso requeira ações 
impopulares; saber resistir e ceder conforme as circunstâncias requisitarem; ser cauteloso ao interpretar ações 
externas para não transfigurar controvérsias, que são normais, em tensões; ter cuidado para não confundir “amizades 
presidenciais” com as relações externas do país; não tomar decisões de política externa com base em posições de 
quem desconhece com profundidade esse tema; examinar minuciosamente suas ações, considerando os seus 
(possíveis) efeitos internos e externos, de curto e longo prazos; e não recear a correção das próprias erronias, pois 
persistir no erro é mais custoso. 
 

Como Celso Lafer ponderou recentemente, “a utilização da política externa para efeitos internos é sempre 
perigosa”.19 Um governo não pode usar a política externa para benefício próprio, para auferir vantagens políticas 
domésticas. Sua responsabilidade é conduzir e conciliar as políticas interna e externa ao bem geral nacional. E 
conquanto “paixões” sejam relevantes à política, muitas vezes, podem ofuscar a verdade e levar a caminhos errados. 
Na esfera da política internacional, em virtude de sua grande complexidade, a predominância da razão é 
imprescindível. Mas no Brasil, infelizmente, no que concerne ao “imbróglio da identificação”, sob o pretexto da 
“reciprocidade”, é a irracionalidade que está sendo triunfante. 

 
 

 
Fabiana Torres Lima é bacharelanda em Relações Internacionais pela Universidade Estácio de Sá – Rio de Janeiro 
(UNESA/RJ).  

                                                 
19 LAFER, Celso. O quem e o como. O Estado de São Paulo, 15 fev. 2004. Disponível em: 
http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/nacional/selecao_detalhe.asp?ID_RESENHA=35347  
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AARRSS  
  

CCHHEERRNNOOBBYYLL  ppeellaass  lleenntteess  ddee  PPOOLLIIDDOORRII  
 
 
por Luiz Feldman 
 
 

“Não há retorno. Adeus. Pripyat, 
28 Abril 1986. Dois dias depois que 
explosões na usina nuclear de Chernobyl 
lançaram ao ar toneladas de materiais 
radioativos, esta mensagem foi escrita em 
um quadro negro de uma escola primária 
das redondezas. A mensagem lá está até 
hoje”.20 O texto, do livro “Zones of 
Exclusion: Pripyat and Chernobyl”, deixa 
claro, desde logo, o enfoque através do 
qual o acidente nuclear é tratado pelo 
fotógrafo canadense Robert Polidori. Não 
são questionadas as falhas humanas e 
instrumentais ocorridas na madrugada de 
26 de abril na usina. Busca-se averiguar o 
que aconteceu no palco da tragédia com o 
correr do tempo após o desastre. O cenário 
se divide entre a usina nuclear em si e a 
cidade de Pripyat, situada nas imediações 
daquela, moradia de cinqüenta mil pessoas, 
cujo propósito geográfico era basear os 
trabalhadores do complexo. 
 
 O acidente em Chernobyl, causado 
por complicações derivadas de um teste de 
segurança realizado pelos engenheiros do 
complexo, ganhou proporções de desastre ambiental internacional porque explosões em um dos reatores nucleares da 
usina, a qual não atendia a níveis de segurança condizentes com seu porte, foram capazes de romper seu teto, 
permitindo a emissão de elementos altamente radioativos no ar. Estes elementos atingiram desde a vizinha Bielorússia 
até diversas localizações da Europa Ocidental e da Ásia e também porções da América e África. Nos dias após a 
explosão, todos os residentes de Pripyat e de vilas e cidades dentro de um raio de trinta quilômetros da área do 
acidente foram removidos para outras localizações consideradas seguras, o mesmo valendo para algo em torno de 
duzentas mil pessoas de outras regiões afetadas. Esta área diretamente em torno de Chernobyl se transformou na 
“zona de exclusão”, que intitula a obra de Polidori. 
 
 Ali, quase duas décadas depois do acidente, não houve retorno. É certo que tímidas iniciativas de antigos 
moradores para voltar ao antigo lar não foram sistematicamente suprimidas pelas autoridades locais, mas, regra geral, 
é uma zona de exclusão, onde crianças são banidas e o acesso é controlado. Ainda haverá que se esperar algumas 
gerações até que jovens cresçam brincando nos campos ora contaminados por isótopos de Estrôncio-90 e Césio-137, 
entre outros cem elementos radioativos liberados no acidente. As construções na cidade de Pripyat sustentam-se 
criando uma atmosfera um tanto fantasmagórica, enquanto a usina nuclear resiste como pode: logo depois do acidente 
construiu-se um “sarcófago” de concreto em torno do reator explodido, que visava a proteger o meio ambiente das 
emissões radioativas das toneladas de urânio e plutônio remanescentes e demais perigos postos pela ruína. Uma 

                                                 
20 Tradução livre de Culbert, Elizabeth. Em: POLIDORI, Robert. Zones of Exclusion : Pripyat and Chernobyl. Göttingen: Steidl, 2003.  
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década depois, entretanto, a camada de proteção já não oferece resistências a correntes de vento e animais que 
espalham a radiação de dentro para fora. Lembrando a candência da questão, uma autoridade da Organização das 
Nações Unidas recentemente expressou preocupação diante do fato de que “the humanitarian consequences are still 
there, the suffering is still there, the humanitarian drama is still there - it is just that our political and social and media 
attention is gone”, notando o fato de que as pessoas nas áreas afetadas sentem-se como que esquecidas pelo 
mundo.21  
 
 Esta consideração lança luz ao fato de que Chernobyl representa um extremo dentro de um espectro que se 
estende por países do antigo bloco soviético, como a Bulgária e a própria Federação Russa. Em ambas, usinas 
nucleares em condições de alta periculosidade operam, caso da usina nuclear de Kozloduy, no país que tem Sófia por 
capital, e da usina nuclear de Kola, na península de mesmo nome ao norte da Rússia européia. Reatores antiquados, 
sistemas de segurança precários, se existentes, e construções condenadas por padrões internacionais configuram uma 
situação de grave preocupação que, passados tantos anos desde o acidente em Chernobyl, parecem ter esmorecido, 
ao menos, nas considerações de seus próprios administradores. 
 
 A questão das usinas nucleares se associa diretamente à problemática de resíduos nucleares, que envolve 
políticas ambientalistas e a inerente incapacidade de integração das sobras de atividades atômicas ao meio ambiente. 
A situação russa oferece insumos para uma rica discussão sobre o lixo atômico: depara-se, naquele país, com o 
problema de estocagem/tratamento dos resíduos, que advêm tanto da área militar – por exemplo, da enorme frota de 
submarinos nucleares russos, muitos dos quais em alguma fase do processo de desativação - como do próprio setor de 
energia, com as usinas. Mais recentemente, embrenhando-se na prática de estocagem de resíduos nucleares, a 
Federação Russa têm recebido materiais desta sorte de outros países, esperando benefícios ocidentais pelo 
acolhimento. Qualquer que seja o ganho de tal negociação, este certamente não é capaz de superar a intratabilidade 
do material que, aos poucos, vai se acumulando na Federação Russa e em outros pontos do globo, abrindo espaço 
para a necessidade de um regime efetivo de disposição de resíduos nucleares. 
 
 “Não há retorno”, adverte-nos o quadro negro de Pripyat.  
 

Neste sentido, a Agência Internacional de Energia Atômica têm buscado “international agreement on 
procedures for the safe termination of practices involving the use of radioactive material, including the 
decommissioning of nuclear facilities, and to provide advice and assistance in applying the procedures”.22 Se, por um 
lado, há uma tal propensão na arena internacional, por outro é fundamental a consideração sobre o impacto do 
“decomissioning of nuclear facilities” proposto pela Agência. A situação da usina de Kozloduy na Bulgária é ilustrativa 
desta contraparte: ao passo que seu fechamento é pré-condição para a entrada búlgara na União Européia, sua 
produção é importante para o país em termos energéticos e sensível para sua região em termos sócio-econômicos.  
 
 Adicionalmente, no campo dos resíduos nucleares, atenta-se à pertinência da consideração sobre sua relação 
com um tópico candente da agenda internacional, qual seja, o uso dual de tecnologias nucleares. Alegando 
precisamente o desenvolvimento de tecnologia nuclear com fins pacíficos, países como a Coréia do Norte e o Irã, os 
párias do atual governo americano, envolvem-se em negociações dos mais diversos caracteres em busca de tais 
materiais. Ao passo que a Coréia do Norte optou por denunciar o Tratado de Não-Proliferação Nuclear evidenciando 
suas intenções ambivalentes quanto à manipulação do urânio sob seu controle, o Irã defende seu programa como legal 
por sua condição tecnológica e energética. Em Bushehr, russos e iranianos cooperam no que é a reativação do 
programa de energia nuclear iraniano, enquanto em Viena a Agência Internacional de Energia Atômica desvela planos 
de mísseis balísticos estratégicos iranianos fundamentados no desenvolvimento de ogivas nucleares cujo histórico 
científico remonta a laboratórios paquistaneses.23 A necessidade de se demarcar um claro limite entre o uso de 
tecnologia nuclear para desenvolvimento tecnológico e uso nuclear para fins bélicos parece ser evidente para a 
comunidade internacional nestas circunstâncias. Neste contexto, insere-se a discussão sobre o controle dos resíduos 
nucleares do ciclo de utilização do urânio com propósitos energéticos, caso levantado pela comunidade internacional, 
em particular pelos Estados Unidos da América,  em razão da cooperação russo-iraniana na usina de Bushehr, vez que, 
declara-se, todo o material atômico residual no Irã será reprocessado na Federação Russa e será por esta controlado. 
 

                                                 
21 “UN relief official seeks to spotlight overlooked suffering in Eastern Europe”, United Nations News Center, 12/02/2004 
Disponível em: http://www0.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=9648&Cr=chechnya&Cr1=  
 
 
22 Disponível em: http://www-rasanet.iaea.org/programme/waste-safety/residual.htm. 
23 Em tempo hábil, notam-se  os acontecimentos recentes no Paquistão, cujo principal cientista nuclear diz  ter cooperado com projetos balístico-nucleares de 
países como Irã, República Popular Democrática da Coréia e Líbia. 
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 Tal qual o acidente de Chernobyl, em que as autoridades da União Soviética nada declararam ao mundo, até 
que níveis de radiação na Suécia apresentaram tais alterações, forçando a publicização dos acontecimentos, o estado 
de coisas no campo da energia atômica e dos dejetos nucleares parece indicar uma misteriosa harmonia. Talvez seja 
necessário algum grande impacto para que se persigam políticas e soluções mais efetivas, particularmente no quesito 
da segurança de usinas nucleares, instalações e depósitos de material radioativo. É certo, entretanto, que, se não há 
retorno, como sustenta o quadro negro em Pripyat, com ou sem grandes impactos o problema levantado deverá ser 
abordado de maneira tão sustentável quanto possível.  
 

Passados anos desde o acidente em Chernobyl, as imagens de Polidori dizem, sem mostrar. Em um lugar onde 
se teme um inimigo invisível, as imagens são aquilo que melhor pode relatar os fatos. A obra lança luz naquele 
extremo do espectro, permitindo também uma consciência sobre o que mais aconteceu desde então. A fotografia de 
Polidori torna-se uma contundente linguagem: diz a crítica Elizabeth Culbert que “se na superfície de suas fotografias 
há prédios, suas lentes estão focadas nas reminiscências e traços de vida”, “não é um fotógrafo de arquitetura, e sim 
um fotógrafo de habitat”.24 Em Chernobyl, habitat perde seu aspecto eco-lógico para ganhar contornos radioativos, 
irreparáveis. A exclusão de Pripyat indica, à sua veemente maneira, um aspecto traumático da relação estabelecida 
entre o homem e seus desenvolvimentos nucleares. 

                                                 
24 Ambos excertos: tradução livre de Culbert, Elizabeth. Em: POLIDORI, Robert. Zones of Exclusion : Havana. Göttingen: Steidl, 2001.  
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eeffeemméérriiddee  

  

OOss  2255  aannooss  ddaa  RReevvoolluuççããoo  IIrraanniiaannaa  ((11997799))  
 

por Dawisson Belém Lopes 

 
“I am an Iranian. A descendent of Cyrus The Great. The very emperor who proclaimed at the pinnacle of power 2500 years ago that 
‘... he would not reign over the people if they did not wish it.’ And [he] promised not to force any person to change his religion and 

faith and guaranteed freedom for all.”25 
Shirin Ebadi, Oslo, 2003 

 

1979.  
 

Em fevereiro daquele ano, em uma das grandes manifestações da história humana, mais de 3 milhões de 
iranianos foram às ruas de Teerã para saudar o retorno de seu líder religioso, o aiatolá Ruhollah Khomeini, exilado em 
Paris desde 1963. Na semana prévia ao acontecimento, assistiu-se a barricadas e, para a surpresa geral, a uma 
impensável associação entre os trabalhadores locais e o exército iraniano. Em cenas que mais pareciam reminiscências 
da Revolução Bolchevique de 1917, os mesmos soldados, incumbidos de velar pelo regime do xá, juntaram-se à 
multidão, aos gritos de “nós estamos com o povo”. Caía, naquele momento, o xá Reza Palhevi, membro da dinastia 
que regera o país desde os alvores de 1925. Depunha-se, não obstante, um dos grandes aliados dos Estados Unidos (e 
do “mundo ocidental”, como um todo) no Oriente. 
 

antecedentes.  
 

Em 1921, Reza Khan, comandante da força cossaca iraniana, derruba a decadente dinastia Kajar, vindo 
estabelecer, já em 1925, a dinastia dos Palhevi. Durante o seu reinado, iniciou-se um processo de ocidentalização. Em 
1941, Inglaterra e  União Soviética ocupam várias áreas do país para proteger os campos de petróleo de uma possível 
intervenção alemã. Com a presença dos Aliados em solo iraniano, Reza Palhevi, antes bastante amigável às potências 
do Eixo, abdica. Seu filho, Muhammad Reza Palhevi, o sucede no trono, adotando uma política pró-Aliados. Em 1946, 
como decorrência da mudança de rumos políticos, todas as tropas estrangeiras abandonariam o território iraniano. 
 
 Nos anos 1950, crises políticas relacionadas com a indústria do petróleo tomam conta do Irã. Em 1953, após 
dissensões entre o primeiro-ministro, Muhammad Mossadegh, militante nacionalista, e o xá, os “realistas” reafirmam-
se no poder, e o primeiro-ministro é condenado à prisão. Um acordo entre o governo iraniano e oito das grandes 
empresas mundiais exploradoras de petróleo garante ao Irã uma margem de lucro maior do que a de qualquer outro 
país do Oriente Médio. Seguindo a linha do tempo, em 1961, o xá dissolve o Parlamento. Apesar da crescente 
prosperidade econômica (em boa parte advinda da exploração dos poços de petróleo), a oposição ao seu governo é 
crescente. Os xiitas conservadores reivindicam que a nação seja governada pela Lei Islâmica. O maestro deste 
movimento opositor é ninguém menos que o aiatolá Khomeini. 
 
 À medida que o regime do xá, apoiado pelos Estados Unidos, tornou-se crescentemente repressor, protestos 
em 1978 transfiguraram-se em um verdadeiro estado de guerra civil. Em 1979, a oposição do povo leva o xá a deixar 
o país. Centenas de homens leais ao xá são julgados e executados; outros tantos são levados a fugir do país. Khomeini 
triunfa, nos braços do povo, qualificando-se a estabelecer uma genuína República Islâmica. 
 

 

                                                 
25 EBADI, Shirin. “In the name of the God of Creation and Wisdom”.  The Nobel Peace Prize 2003 Lecture. Oslo, 10 de dezembro de 2003. Disponível em: 
http://www.nobel.se/peace/laureates/2003/ebadi-lecture-e.html. 
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desdobramentos. 
  

Em novembro de 1979, depois de ao xá ter sido concedida a entrada nos Estados Unidos para tratamento 
médico, militantes iranianos invadem a embaixada dos Estados Unidos em Teerã, tomando 66 cidadãos americanos 
como reféns. O saldo desta trágica empreitada terrorista é conhecido: oito mortes de estadunidenses – quando, em 
1981, o avião de resgate enviado ao Irã pelo presidente Carter choca-se contra as areias no meio do deserto. 
 
 Em setembro de 1980, num outro episódio ainda fresco nas páginas dos livros de História, o Iraque tenta se 
aproveitar das turbulências internas em seu vizinho para invadir-lhe o território. A sangrenta e extensa guerra, que 
levou oito anos até o seu cessar-fogo, reduziu sensivelmente a produção de petróleo iraniana, ferindo a economia 
daquele país. 1 milhão de mortos foi contabilizado pelas partes. Clivagens étnicas assolaram a população. Khomeini 
falece em 1989, ao que lhe sucede, como líder supremo do Irã, Hojatolislam Said Ali Khamenei. Doravante, melhoram 
de forma considerável as relações com o Ocidente.  
 

Desde 1997, com a eleição do reformista Muhammad Khatami para presidente, o Irã tem passado por um 
conflito bastante representativo do mundo islâmico: a luta entre duas tendências, a da democracia laica contra a 
teocracia.26 25 anos depois da “revolução”, uma “nova velha bandeira” é empunhada por líderes oposicionistas 
iranianos: a das liberdades civis. Neste contexto, insere-se o pleito da advogada e militante dos direitos humanos, a 
senhora Shirin Ebadi, recentemente galardoada com o Nobel da Paz. Nas entrelinhas, uma mensagem é enviada ao 
mundo pelo comitê de notáveis de Oslo: que viceje, no mundo de amanhã, um novo Irã, com mais liberdades e menos 
autoritarismo. Um Irã regido pelo incondicional e irrestrito respeito aos direitos humanos. 

 

                                                 
26 “Khatami é uma espécie de Gorbachev iraniano. Bem educado e culto, ele tenta melhorar as relações de seu país com a Europa ocidental e os Estados 
Unidos, ao mesmo tempo em que, internamente, procura reformar  um sistema que já não é mais apoiado pela população. Como o último líder soviético, 
Khatami também não deseja reformas radicais, eliminar por completo e subitamente a teocracia, mas ir mudando-a aos poucos, convencendo os próprios 
clérigos da necessidade de reformas”. In: Pravda Online, 24/10/2003. Disponível em: http://port.pravda.ru/editorial/2003/10/24/3322.html. 
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RREELLeeiittuurraass  
 

A OBRA:  
SARAIVA, José Flávio Sombra (ed.). Foreign Policy and 
Political Regime. Brasília: Instituto Brasileiro de Relações 
Internacionais, 2003, 363 pp. 

 
por Guilherme Stolle Paixão e Casarões 
 

 
Que relação se estabelece entre a formulação da política externa de um país e o regime político por ele 

adotado, caso de fato haja alguma relação? Essa é a pergunta que traz à tona o profícuo debate entre historiadores e 
teóricos, brasileiros e estrangeiros, compondo a obra “Foreign Policy and Political Regime”, editada por José Flávio 
Sombra Saraiva, historiador da Universidade de Brasília (UnB), e publicada pelo Instituto Brasileiro de Relações 
Internacionais (IBRI). 
 

O volume tem sua introdução pelo professor José Flávio Sombra Saraiva e é dividido em duas partes: a 
primeira, “Foreign Policy and Political Regime: Theory and History”, conta com três interessantes artigos cuja função 
primordial é, nas palavras do próprio Saraiva, “to open the debate, listening to historians and theoreticians, to consider 
the problems involved in the theme through the new approach adopted in the way to treat the relationship between 
the two concepts [foreign policy and political regimes]” (p. 8). A segunda parte apresenta uma série de estudos de 
caso, abordando desde regimes autoritários da primeira metade do século (Fascismo, Nazismo, Estado Novo 
brasileiro), até aspectos mais recentes das ex-repúblicas soviéticas, Europa, América Latina e África do Sul, avaliando 
mudanças de regime político no decorrer da História e seus impactos sobre política externa. 

 
Para que se tenha uma idéia mais precisa do conteúdo da publicação, faz-se necessária uma breve introdução 

aos três primeiros artigos nela contidos – que apresentam o tema sob uma interessante ótica teórico-histórica geral –, 
captando, sumariamente, seu problema central e conclusões. 
 
 O editor da obra, José Flávio Sombra Saraiva, abre o debate justamente no tema que permeia todos os 
artigos, isto é, a tentativa de se estabelecer um “nexo causal” entre política externa e regimes políticos, de forma a 
entender tanto a história política dos Estados quanto a construção das Relações Internacionais contemporâneas (p. 
13). O autor argumenta que não há um vínculo causal universal entre os dois conceitos, reconhecendo, ao mesmo 
tempo, que demais conexões entre ambos não podem ser descartadas. Saraiva promove uma abordagem histórica da 
origem dos conceitos trabalhados, demonstrando a importância de tais definições para diferentes correntes teóricas e 
diferentes escolas de pensamento em RI. Adiante, o autor faz uma crítica ao que ele denomina as “três tentações 
reducionistas” no estudo do campo, quais sejam, tomar como irrelevantes as conexões entre os dois conceitos; não 
dar atenção à inclusão dos conceitos de uma forma apropriada dentro do pensamento da disciplina; e o reducionismo, 
em certas visões predominantes nas RIs, da concepção de política externa à dicotomia “paz e guerra”. Ao fim e ao 
cabo, três conclusões são vislumbradas por Saraiva: 1 – há, de fato, a dificuldade de se estabelecer um nexo 
automático, ou mecânico, entre política externa e regimes políticos a título de abstração geral; 2 – o estudo 
aprofundado do tema proposto exige uma “nova atitude metodológica” (p. 27) e a necessidade de se formular uma 
agenda comum para historiadores e teóricos das RIs; 3 – regimes políticos não se resumem a ser função da esfera 
doméstica, sendo também permeados pelos fenômenos da arena internacional. 
 
 Andrew Hurrell, docente da Nuffield College (Oxford University), introduz seu artigo argumentando que 
diversas correntes teóricas em Relações Internacionais se recusam a tratar de regimes políticos ou política externa de 
forma detida, uma vez que suas metas são a análise da política internacional, não de conceitos que dependem, 
primariamente, de fatores domésticos. Hurrell menciona autores de peso como Waltz, Keohane e Wendt, cujo objetivo 
teórico principal é avaliar o impacto de interações entre Estados – e não motivações de atores específicos –, para 
lembrar-nos de que excluir os conceitos em questão de estudos teóricos não é tarefa simples, nem salutar. Na 
segunda parte de seu artigo, o autor traz diferentes definições de regimes políticos e política externa, de forma a 
elencar aquelas que se encaixam e estabelecem, assim, uma relação entre os dois conceitos. A seção seguinte de seu 
artigo procura explorar relações causais entre tipos específicos de regimes (autoritário/militar, revolucionário, 
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democrático) e a formulação de política externa. A quarta parte do artigo pretende analisar o estabelecimento de 
regimes como produtos das relações internacionais, aproximando as esferas doméstica e externa. Por fim, Hurrell 
conclui que não se pode desconsiderar a influência externa para se compreender a formação de políticas domésticas, 
colocando que o maior desafio para os estudiosos da área é “to reincorporate the interpenetration of external and 
internal but without repeating the overly deterministic or overly functionalist accounts of the past” (p. 63). 
 
 “Tentar compreender em que casos a ligação entre o tipo de regime político e a definição da política externa é 
um elemento secundário, fundamental, episódico ou estrutural” (p. 66) é o objetivo do terceiro artigo da obra, de 
Robert Frank. Para tanto, o autor se vale tanto do marco realista, para o qual o tipo de regime é pouco importante – 
uma vez que o interesse nacional do Estado está acima da natureza de suas instituições – e do marco liberal, que 
advoga que a ideologia influencia a diplomacia e, conseqüentemente, a formulação da política externa de um país. 
Robert Frank realiza um meticuloso estudo das atitudes dos Estados no que tange à guerra e à paz ao longo da 
História, estabelecendo uma diferenciação de postura por regimes democráticos, totalitários e autoritários, tomando 
como “turning points” as guerras mundiais e as guerras da Iugoslávia. Conclui, ao final, que 1 – “reality is too complex 
to fall into a single grid of interpretation” (p. 82); 2 – “it is obvious that an international democratic logic has been 
taking shape and being reinforced during the twentieth century” (p. 82) e, finalmente, 3 – “the victory of democracies 
does not automatically lead to international democracy or to the end of history” (p. 83, grifo no original). 
 
 Os demais artigos, não menos importantes apesar do menor zelo com que vou tratá-los nesta resenha, 
apresentam estudos de caso em que é realizado o cruzamento dos conceitos de política externa e regimes políticos, 
validando ou refutando a existência do “nexo causal” entre os mesmos.  
 

Didier Musiedlak traça um paralelo entre as duas grandes nações cujo regime autoritário foi produto do fim da 
Primeira Grande Guerra, Itália e Alemanha, enfatizando os valores e a identidade no estabelecimento, em certa 
medida, de uma “política externa fascista”.  

 
Vladimir Kulagin, da Universidade de Moscou, examina traços de continuidade de política externa nas ex-

repúblicas soviéticas, dividindo as quinze em três grupos distintos definidos por indicadores quantitativos: regimes 
“livres”, “parcialmente livres” e “não-livres” (p. 106), atribuindo diferentes formulações de política externa a cada um 
destes grupos. Para tanto, o autor se vale da idéia da conexão entre o grau de democratização e a estabilidade da 
política exterior, demonstrando que, mesmo sujeitos a fatores internos e externos semelhantes, Estados pertencentes 
a cada grupo adotam uma postura externa particular e identificável.  
 
 A continuidade da política externa dos Estados Unidos no século XX é o ponto central da análise de Cristopher 
Coker. As maiores influências para tal continuidade, segundo o autor, são o presidente Woodrow Wilson e seu 
idealismo – segundo o qual os EUA criaram sua nação “not to save ourselves but to save mankind” (p. 150) – e o 
historiador Jackson Turner, grande responsável pela construção do mito fundamental estadunidense – o “mito da 
fronteira” – e, com ele, de uma forte ideologia nacional. Adiante, utiliza o trabalho do sociólogo Talcott Parsons para 
tentar explicar o caráter de modernidade que permeia o mito e a ideologia americanos, e finaliza seu trabalho 
questionando a durabilidade da aliança dos EUA com os europeus, que vêm recorrentemente criticando o moderno e 
peculiar modelo em que se estrutura a sociedade estadunidense. 
 
 Para Mario Rapoport e Claudio Spiguel, em se tratando do caso argentino, a relação mecânica entre uma 
política externa “errática” e a falta de continuidade institucional, tão evocada ao longo de sua história, é superficial. 
Selecionando diversos períodos e conjunturas essenciais para compreender a relação entre os dois conceitos – 
formação do Estado argentino, o contexto das guerras mundiais, o período militar, a questão das Malvinas e a crise 
dos anos 1990 –, os autores apontam para a conexão com potências hegemônicas ao longo da História – Grã-Bretanha 
e, mais tarde, os Estados Unidos – como um dos fatores determinantes na construção da inserção internacional 
argentina. 
 

Ainda dentro do tema da América Latina, Raúl Bernal-Meza realiza uma análise comparativa entre as políticas 
externas dos três “grandes” do Cone-Sul: Brasil, Argentina e Chile. Estabelecendo o foco do artigo na história recente 
de tais países, com a passagem de regimes militares de direita para regimes democráticos de transição em meados 
dos anos 80, o autor mostra que a continuidade/mudança de política externa nessa tríade “não se relacionam 
essencialmente com (...) trocas de regime político”, mas às “modificações substanciais dos modelos nacionais de 
desenvolvimento e inserção internacional” (p. 272, tradução minha) e às lógicas hegemônicas. 
  
 Wolfgang Döpcke apresenta o caso sul-africano, nação cuja experiência “seems to confirm, at first sight, the 
existence of a strong relationship between the political regime on the one hand and foreign policy on the other” (p. 
277), mostrando notáveis quebras de política externa decorrentes do fim do apartheid. Um exame mais detido da 
conduta externa africana desde os anos 90 demonstra, no entanto, que muitas das mudanças que se tornaram 
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evidentes após a troca de regime já se encontravam em curso, e que houve uma série de continuidades no pós-
apartheid decorrentes da inserção econômica do país na região como potência local. 
 
 Com vistas a reexaminar a idéia de que regimes democráticos são mais capazes de responder a estímulos do 
ambiente internacional do que os autocráticos, Thomas Skidmore realiza uma revisão histórica do período republicano 
brasileiro, procurando traçar uma linha de ação correspondente ao pensamento externo do Brasil desde 1889 até a 
Revolução de 1930 e focando na chamada Era Vargas (1930-1945). Skidmore conclui que a intensa mudança de 
regimes dos quinze primeiros anos de Vargas – de um governo provisório a uma ditadura pessoal, passando por 
quatro anos de república constitucional – não se colocou como fator significativo para a conduta da política externa 
durante o período, muito em parte pela falta de interesse do povo brasileiro com relação aos assuntos externos. 
 
 Ao apresentar a hipótese de que “the change of foreign policy and of the ‘model’ of international insertion 
occurs under the influence of specific factors, which may be related, or not, to the change of regimes or to the 
succession of regimes within the same regime” (p. 341), Amado Luiz Cervo busca examinar a relação entre política 
externa e regimes políticos ao longo da história brasileira, adotando duas diferentes metodologias: a análise de causas 
múltiplas, proposta por Jean-Baptiste Durosselle, e a análise paradigmática. Ambas as teorias permitem o isolamento 
de variáveis que explicam tanto a mudança da política externa dentro de um regime contínuo quanto a continuidade 
da primeira durante trocas de regime, demonstrando que, no limite, não há necessariamente um vínculo entre os dois 
conceitos. 
 

Um fato curioso salta aos olhos do leitor: dos treze artigos, incluindo a introdução, onze foram escritos em 
inglês e dois em espanhol. Num contexto em que a escassez de publicações consistentes em língua portuguesa ainda 
assola a comunidade brasileira de RIs, os três autores locais (José Flávio Sombra Saraiva, Wolfgang Döpcke e Amado 
Luiz Cervo) não fariam mal em publicar suas pesquisas em português. Isso não compromete, no entanto, a qualidade 
da edição, valiosa para quem se atrai pelos debates sobre política externa. 

 
Enfim, eis uma publicação imponente, realizada por renomados historiadores nacionais e estrangeiros para o 

apreço daqueles que se interessam pelas Relações Internacionais e pelo “vasto laboratório” que a História a elas 
proporciona. 
 
 
Lista de artigos: 
 
 

• Is it Possible to Establish a Causal Nexus Between Foreign Policy and Political Regime?, por José Flávio Sombra 
Saraiva 

 
• Political Regimes and Foreign Policies: An Introduction, por Andrew Hurrell 

 
• Political Regimes and Foreign Policies: Attitudes towards War and Peace, por Robert Frank 

 
• Fascism, Fascist Regimes and Foreign Policies, por Didier Musiedlak 

 
• In Search of a Causal Nexus Between Political Regimes and Foreign Policy Strategies in the Post-Soviet 

Environment, por Vladimir Kulagin 
 

• Political Regimes and International Relations in the Twentieth-Century: is There a European Specificity?, por 
Denis Rolland 

 
• The Continuity of American Foreign Policy, por Christopher Coker 

 
• Modelos Económicos, Regímenes Políticos y Política Exterior Argentina, por Mario Rapoport e Claudio Spiguel 

 
• Política Exterior de Argentina, Chile y Brasil: Perspectiva Comparada, por Raúl Bernal-Meza 

 
• Foreign Policy and Political Regime: the Case of South Africa, por Wolfgang Döpcke 

 
• Brazilian Foreign Policy under Vargas, 1930-1945: a Case of Regime Type Irrelevance, por Thomas Skidmore 

 
• Political Regimes and Brazil’s Foreign Policy, por Amado Luiz Cervo 
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Teste  aqui  seus  conhecimentos ! 
 
 
1. Nas Relações Internacionais, a Teoria da Interdependência 
Complexa tem como seu fundamento a idéia: 
 

a) De que todos dependem de todos num mundo anárquico; 
b) Da Globalização; 
c) De que as ações de um agente interferem nos resultados 

das ações de outros agentes; 
d) De que relações assimétricas estabelecem-se entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento; 
e) De que uma complexa trama de fluxos tem lugar entre os 

agentes do sistema internacional, sejam ou não estados. 
 
2. O Tratado de Verdun (843) tornou-se famoso: 
 

a) Por formalizar a criação do Sacro Império Romano-
Germânico; 

b) Por ter unido os filhos do Imperador Carlos Magno contra 
seu pai; 

c) Por ter criado o Reino de França; 
d) Por ser considerado o primeiro texto escrito em francês 

arcaico; 
e) Por ter dado origem ao I Reich alemão. 

 
3. Não é considerado um ente soberano, de acordo com o 
Direito Internacional Público: 
 

a) A Santa Sé; 
b) A Ordem de Malta; 
c) O Principado de San Marino; 
d) A Groenlândia; 
e) O Uzbequistão. 

 
4. A proposta que tornou célebre o economista James Tobin 
em 1972 consiste: 
 

a) No recolhimento de uma taxa no valor de 0,1% de toda 
transação de “capital volátil” transnacional (hot money) 
para criação de um fundo de reserva; 

b) No perdão integral da dívida externa dos países 
considerados cronicamente endividadas (em inglês, LDCs); 

c) Na criação de um fundo mundial contra a pobreza através 
da taxação do comércio internacional de armas, 
recentemente retomada pelo presidente brasileiro Luiz 
Inácio Lula da Silva; 

d) No re-escalonamento das dívidas externas dos países 
latino-americanos, tornada realidade no final dos anos 
1980; 

e) Na criação de um convênio entre empresas multinacionais 
e a Organização das Nações Unidas (o chamado global 
compact). 

 
 
 
 
 

 
 
 
5. Durante a Guerra Fria, a visão de um casal de 
namorados provindos de lados opostos da cidade de Berlim 
a se encontrar periodicamente num posto de fronteira no 
famoso muro inspirou qual obra clássica do rock ‘n’ roll da 
década de 1970? 
 

a) “Berlin”, Lou Reed; 
b) “Heroes”, David Bowie; 
c) “Another Brick In The Wall”, Pink Floyd; 
d) “Wind of Change”, Scorpions; 
e) “War of Hearts”, Sade. 

 
6. “Uma borboleta bate suas asas no Mar da China e 
provoca, por sua vez, um furação em Tóquio”. Essa célebre 
frase é considerada o mais perfeito sumário de qual teoria 
grandemente influente nas ciências sociais hodiernas? 
 

a) Holismo; 
b) Teoria da Interdependência Complexa; 
c) Lei de Murphy; 
d) Teoria do Interacionismo Simbólico; 
e) Teoria do Caos. 

 
7. A frase "Orçamento é uma conta que o governo faz para 
saber onde vai investir o dinheiro que já gastou” pertence: 
 

a) Ao economista austríaco Friedrich Von Hayek; 
b) À ex-Primeira Ministra britânica Margareth Tatcher; 
c) Ao megainvestidor George Soros; 
d) Ao jornalista Boris Casoy; 
e) Ao economista brasileiro Mario Henrique Simonsen. 

 
8. Por que Martin Wight não considera Immanuel Kant um 
autor pertencente à tradição racionalista? 

 
a) Por causa de sua obra Crítica da Razão Pura; 
b) Por causa de sua obra Crítica da Razão Crítica; 
c) Por causa da Paz Perpétua, que seria irracional; 
d) O Homem kantiano seria “bom por natureza”; 
e) Kant conteria em si as raízes das revoluções francesa e 

soviética, sendo, pois um revolucionário. 
 
9. O famoso dito “O Brasil não é um país sério” foi 
proferido por: 
 

a) General Charles de Gaulle, presidente francês em visita 
ao Brasil, 1963; 

b) Maurício de Nassau, enviado holandês ao Brasil, 1624; 
c) Carlos Alves de Souza, embaixador brasileiro em Paris, 

1962; 
d) Solano López, ditador paraguaio invadindo o Brasil, 

1865; 
e) Washington Luís, ex-presidente brasileiro exilado em 

Paris, 1935. 
 
10. Os maiores exportadores de café do planeta são, pela 
ordem: 
 

a) Brasil, Colômbia, Panamá; 
b) Colômbia, Brasil, Equador; 
c) Vietnã, Alemanha, Colômbia; 
d) Brasil, Vietnã, Colômbia; 
e) Brasil, Colômbia, Equador. 

 

QQQuuuiiizzz!!!   

Nota: a chave do Quiz encontra-se ao final da última página. 

por Carlos Frederico Gama 
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