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eeddiittoorriiaall  
VVooxx  tteerrrroorriiss,,  vvooxx  Dei 
Como a subversão terrorista mudou os caminhos da política européia 
  

Na antiga Grécia, a deusa grega Atena. 
Segundo a mitologia, deusa da 
sabedoria, símbolo da pureza e da razão. 
Estória curiosa essa da tal Atena: um 
“concurso” foi realizado para presentear a 
capital da Grécia. Atena venceu e, por 
conta do presente ofertado, foi 
reconhecida, desde então, como o 
“retrato” da sabedoria.1 Mais do que isso, 
ela deu origem ao nome da capital grega, 
Atenas.  

 
Na antiga Roma, Atena teve sua 

homóloga: Minerva. Também conhecida 
como deusa da guerra, era protetora dos 
lares e do Estado. Eis, então, o 
significado do termo “voto de Minerva”: 
este é o voto de sabedoria, da razão. Em 
termos práticos, o voto que decide. 

 
Espanha, 11 de março de 2004: 

o terror faz uso do seu voto de Minerva 
mesmo antes das eleições gerais, a 
ocorrer três dias depois, em 14 de 
março. Ali, numa tarde madrileña, 
irradiou-se força suficiente para mudar os 
rumos da política espanhola e, acima de 
tudo, da política européia. Internamente, 
ficou, de uma vez por todas, escancarado 
o pensamento dos 90% da população que 
há muito não aprovavam a adesão 
espanhola ao esforço de guerra no 
Iraque. Do seu lado, Aznar também fez 
sua parte ao culpar imediatamente o 
grupo separatista ETA. Isso apenas alimentou mais a 
oposição de toda uma sociedade às meias-verdades 
sobre as quais foi erigida a coalizão para a guerra. 

                                                 
1 Curiosidade: a imagem da Atena grega apresenta, sobre o seu ombro 
esquerdo, o desenho de uma coruja. Desde então, este animal esteve 
associado à idéia de sabedoria.    

Aznar passaria de apoiador da invasão ao Iraque para 
um dos manipuladores de 
informações. Antipatia, reprovação, 
anulação... ruína. Um novo lugar, 
fora do governo, esperava pelo 
Primeiro Ministro espanhol. 
Externamente, a Espanha 
“transatlântica”, parceira de guerra 
dos Estados Unidos, esvai-se. Toma 
lugar a Espanha “pró-Europa”, 
voltada para dentro, cúmplice e 
sujeito dos caminhos da política 
européia.  

 
Em tempos de combate ao 

terrorismo, de expansão da União 
Européia, de momentos decisivos no 
debate sobre constituição européia e 
de expansão do quadro de 
associados à OTAN, o continente 
entra em clara ebulição e a coalizão 
liderada pelos EUA asfixia-se.  A 
atividade terrorista conseguiu o que 
parece ter planejado: abrir a ferida 
dos descaminhos da guerra no 
Iraque (que a essa altura confunde-
se com toda a luta contra o terror) 
para toda a Europa.  

 
O mass-casualty terrorism 

emerge diante da máquina de guerra 
antiterror como uma arma eficaz. Se 
em um primeiro momento o 11 de 
setembro de 2001 deu margem a 

dúvidas quanto aos seus resultados práticos, o 11 de 
março espanhol foi taxativo: está em curso um 
redesenho nas relações “caça-caçador” de George 
Bush e as redes de terror transnacionais. 
 
 

JOELSON VELLOZO JR. 
        editor-executivo 
 
                                           joelsonvellozo@odebatedouro.com.br BRASÍLIA 

“...planejado ou não 
segundo as 

percepções do 
momento, o 

atentado em Madri 
foi o movimento 

mais politicamente 
sincronizado que se 

poderia ter 
imaginado. Agitação 

social, 
instabilidades 

internas, 
experimentação 
política de uma 

nova constituição, 
expansão da EU e 

OTAN são elementos 
essenciais dentro de 

qualquer 
entendimento sobre 
a atual concertação 

internacional na 
Europa.” 
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Mass-casualty Terrorism: a verdadeira arma de 
destruição em massa do terror global    
 

“Toda verdade passa por três etapas: primeiro, 
ela é ridicularizada; depois, é violentamente 

antagonizada; por último, ela é aceita universalmente 
como auto-evidente.” 

Arthur Schopenhauer 
 

Segundo o “Political Violence Movements 
Project”2, terrorismo é um método de guerra 
psicológica ou, mais exatamente, a “armamentização” 
de um ato de terror comunicável. Comunicável, 
porque há a necessidade intrínseca a esta atividade 
de disseminar os resultados de sua ação. Nestes 
termos, ela precisa ser “comunicável”, ser levada a 
uma coletividade. O terror sem testemunhas 
simplesmente não faz sentido. 

 
Há muito o terrorismo é objeto de estudo nas 

relações internacionais. Tema controverso, o 
terrorismo nunca, entretanto, foi tratado como 
prioridade. Essa tendência foi drasticamente 
interrompida a partir do fim do “bloco” comunista. Os 
anos 90 experimentaram um sobressalto importante 
no tratamento dado ao tema. De um fenômeno 
considerado isolado, cuja interferência diante da 
“vida” internacional era tida como limitada, passou-se 
a uma estrutura complexa e disforme, altamente 
ramificada e de grande impacto para as interações 
entre os Estados. A atividade terrorista evoluiu, 
ganhou novos traços. Isso explica a mudança de 
mentalidade dos governos na hora de avaliar os 
riscos de sua ocorrência. 

 
Oklahoma, 1995; Nova York e Washington, 

2001; Madri, 2004. A cronologia dos fatos prova a 
emergência de um novo modus operandi terrorista. 
Alvos indiscriminados, violência extremada e 
desproporcional, “pirotecnia” da destruição e suicídio 
como meio (material) e fim (espiritual). Não há mais 
a “cultura” do alvo certo e limitado. Qualquer alvo é 
passível de ser usado. O “lugar comum” dos 
terroristas é, hoje, a rua, o centro das grandes 
cidades ou onde mais se possa causar comoção 
generalizada e medo alarmante.  Tudo isso pode dar 
conta do atual “estado da arte” do terrorismo 
internacional. Eis a hora em que os “lunáticos” e 
“criminosos” de ontem deverão ser levados um pouco 
mais a sério. Talvez estejamos entrando 
definitivamente na fase em que o terrorismo será 
aceito universalmente como auto-evidente. 
 
Havia a Al-Qaeda no meio do caminho. No meio 
do caminho, a Europa! 
 

Ano: 2004. Lugar: Europa. As Olimpíadas são 
apenas mais um grande evento no continente. O ano 
é de expansão da União Européia com a entrada de 

                                                 
2 www.fsk.ethz.ch/research/project_isp.cfm?ID=107&area=isp  

dez novos membros (República Tcheca, Eslovênia, 
Eslováquia, Hungria, Polônia, Estônia, Letônia, 
Lituânia, Chipre e Malta), totalizando 25 membros a 
partir de 1.º de maio. Esse é, também, o ano em que 
as discussões sobre a constituição européia têm 
ganhado força, após um longo período de entraves.  

 
A Organização do Tratado do Atlântico Norte 

– OTAN – também expandirá seus horizontes rumo ao 
leste. Com a “velha Europa” rachada desde o início 
diante da estratégia norte-americana de combate ao 
terrorismo, a “saída pela direita” (a leste) nunca foi 
tão almejada pelos gabinetes de Washington. 
Bulgária, Estônia, Lituânia, Letônia, Romênia, 
Eslováquia e Eslovênia juntam-se, a partir do próximo 
02 de abril, aos antigos membros da organização.3 
Esta seria a história perfeita para o quadro que se 
desenhou desde o começo da operação no Iraque. 
Com França e Alemanha mordendo os calcanhares de 
Bush, engrenar parte do leste europeu aos já 
“engatados” Polônia, República Tcheca, Hungria, 
Itália, Dinamarca, Grã-Bretanha e Espanha, dentro de 
uma organização que respira e vive pelos EUA, é tudo 
o que Bush Jr. e seu grupo de açougueiros neocons 
poderiam querer. Isso seria perfeito não só no sentido 
de oferecer fôlego à coalizão que ora se construía, 
mas também nos termos claros de evitar a 
consolidação de um pensamento pró-política de 
defesa européia, à parte da OTAN. 

 
A história, entretanto, não seria escrita 

assim. O momentum condenaria a seqüência natural 
dos acontecimentos aos efeitos do terror. Havia a Al-
Qaeda no meio do caminho. No meio do caminho, a 
Europa! O terror “das areias”, perpetradores da já 
familiar “jihad global”, veio visitar o velho continente. 
Nestes termos, os países até então engajados na 
guerra antiterror, principalmente Polônia e Espanha, 
agora, inauguram um novo mapa político para a 
Europa.  Antes, o apoio político e militar. Agora, o 
vazio moral. 

 
A reviravolta eleitoral na Espanha parece 

demonstrar-nos diferenças significativas no que toca 
à forma pela qual europeus e americanos reagem a 
atentados terroristas. Parte da explicação, talvez 
mesmo a mais central delas, reside nos seguintes 
fatos: 1) há um claro “diferencial de potência” entre 
os dois países. A reação internacional de cada um é (e 
pode ser), na prática, muito diferente. Os EUA têm 
força política, econômica e militar em excesso. A 
Espanha, por outro lado, pouco pode fazer, já que 
tem capacidade e tradição belicosas inexpressivas; 2) 
ambos possuem histórias muito distintas no que 
tange ao terrorismo. A Espanha lida com tal 
fenômeno há muitos anos e, até pela história da 
formação de sua sociedade, tem uma atitude, 
digamos, mais madura diante da existência de 
atentados. Os EUA, no entanto, afora casos isolados 

                                                 
3 www.nato.int  
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de “terror de conveniência”, nunca tinham sido 
vítimas de tais ações advindas de agentes exógenos. 
“Homeland invadido” é coisa nova para uma vasta 
geração de estadunidenses. Isso tem muito a dizer 
sobre a reação de cada uma das sociedades em 
questão; 3) A reação da opinião pública, nos EUA, foi 
a de avolumar a consistência da retórica de guerra 
antiterror. A sociedade americana internalizou bem 
isso e, segundo muitos estudiosos afirmam, talvez 
seja este o grande ativo do presidente Bush na sua 
corrida eleitoral pela reeleição. Em tempos de crise no 
emprego e na economia, a guerra contra o terror 
talvez seja mesmo a política mais bem sucedida de 
seu governo, aos olhos do povo do norte da América, 
é claro. Alienações à parte, eles têm motivos para 
serem mais “sensíveis” ao tema. Os espanhóis, por 
outro lado, nunca foram convencidos de que a 
invasão ao Iraque (nessa altura, vale relembrar, já 
extremamente associada à guerra contra o terror) era 
um bom negócio. 90% da opinião pública é número 
suficiente para provar isso. Os espanhóis saíram às 
ruas para gritar contra os atentados, mas 
diferentemente dos americanos, a voz que ecoava era 
drasticamente mais maturada, enriquecida pela maior 
amplitude do horizonte de visão de seu povo. A visão 
americana é, por seu turno, mais imediata, voltada 
para o umbigo, apaixonada. De uma forma bem 
resumida, trata-se de distintas percepções quanto ao 
seu lugar no mundo.  

 
A Espanha de Zapatero, vencedor nas urnas, 

fala uma nova língua. Em clara dissonância com o 
discurso pró-Bush de duas semanas atrás, o país 
promete retirar suas tropas do Iraque, a não ser que 
a entrada da ONU na questão seja firme, inequívoca e 
aconteça até o final de junho. Isto reflete, em parte, 
duas grandes consternações: 1) o novo governo, 
pressionado, percebe (ou finalmente admite) que essa 
é uma guerra impopular, calcada em artifícios 
retóricos frágeis e questionáveis; 2) ainda assim, é 
uma guerra que precisa de legitimidade. A 
participação da ONU dilui entre vários países o fardo 
(moral, psicológico, material etc.) da presença e, 
portanto, beneficia a Espanha. Depreende-se daí que 
o problema talvez não tenha sido a guerra em si, mas 
o meio pelo qual se processou todo o seu caminho. A 
sociedade espanhola (e podemos falar da européia 
também) colocou-se em constante choque com a 
idéia de uma guerra unilateral e, claramente, com a 
idéia de ganhos possíveis a partir da associação com 
os EUA.  

 
E se não houvesse os atentados terroristas? A 

relutância espanhola em aceitar a guerra teria tido 
repercussão nas urnas? Resposta: ninguém sabe 
exatamente, mas os números das pesquisas de 
opinião imediatamente anteriores ao atentado 
demonstram que não! Em outras palavras, sem os 
atentados, a população referendaria a presença de 
Aznar por mais um punhado de anos.  Então, foi a 
opção política espanhola ou o atentado per se que 

deu novos caminhos à Espanha e, por conseqüência, 
à Europa? Segundo nosso argumento, as duas coisas. 
Porém, com muito maior grau a segunda. Isso não 
significa que a mobilização antiguerra na Espanha 
tenha sido da boca para fora. Na verdade, houve uma 
mudança, digamos, de perspectiva. Agora, a barbárie 
é logo ali, na esquina ou no metrô. Com toda a 
incoerência da expressão, mesmo assim, é possível 
dizer: essa foi uma tacada de mestre da Al-Qaeda (ou 
seja lá qual for o grupo que esteja associado ao 
atentado em Madri).  
 
...e o tiro saiu pela culatra! 
 

De acordo com os relatos e as análises mais 
recentes, não teria sido por acaso que os atentados 
ocorreram próximos à eleição na Espanha. Se ação 
terrorista em solo europeu significar uma nova tática, 
direcionada às circunstâncias eleitorais de cada país, 
há muito o que temer! Neste sentido, a primeira na 
linha de fogo é, desde o exemplo recente em Madri, a 
democracia ocidental.4  
 

O atentado demonstra, de uma vez por 
todas, que os líderes mundiais terão, cada vez mais, 
que pagar um alto preço, internamente, por apoiar a 
guerra de Bush Jr. ou ações militares unilaterais de 
igual calibre. Espanha e Polônia são os primeiros 
exemplos claros disso. Neste sentido, fica patente a 
necessidade que cada um terá de se justificar, 
justificar suas políticas ao seu eleitorado, à sua base 
de sustentação interna etc. O fato é que é provável 
que a opinião pública européia, no que toca ao 
combate contra o terror, tenha maior peso por toda a 
Europa doravante.  

 
Como já foi dito, o atentado mudou a “cara” 

das eleições na Espanha, não só por que mudou o seu 
resultado, mas, principalmente, por que tirou de 
dentro de suas casas inúmeros “não-eleitores” que, 
do contrário, não compareceriam às urnas. Foi um 
aumento significativo e, acima de tudo, repentino no 
número de votantes. Coisas que só o medo e a 
insegurança podem explicar.  

 
O efeito não se limitou às fronteiras 

espanholas. Um incipiente efeito dominó tem 
“varrido” a Europa. Na Polônia, as inúmeras queixas 
de corrupção, ineficiência dos serviços públicos e 
desemprego não são de hoje. O atentado, como 
percebemos, foi decisivo para a mudança de rumos lá 
também. Somou-se à impopularidade do Primeiro 
Ministro, Leszek Miller, a antipatia pelo apoio polonês 
à invasão do Iraque, que fez do sentido populista 
“anti-Europa” um ativo dos menos desejáveis para 
um país que está prestes a entrar para o “clube 
europeu”.  O governo polonês cedeu, mesmo que em 

                                                 
4 Independente do que isso signifique, falamos aqui da defesa que se fez 
do modelo democrático dentro do mundo ocidental na guerra contra os 
regimes próprios ao “eixo do mal”. 
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menor grau que o espanhol. Na verdade, o próprio 
Primeiro Ministro polonês acaba de anunciar sua 
renúncia para o dia posterior à entrada da Polônia na 
União Européia (02 de maio). Em maior ou menor 
grau, esta é, agora, uma Polônia mais “européia”.  

 
Isso tudo pode estimular mais fortemente a 

ocorrência de atentados terroristas, inclusive por 
ocasião de outras campanhas eleitorais (entre elas, a 
norte-americana em 2004 e a britânica em 2005). 

 
Ficou, então, a trágica lição: as redes 

terroristas apreenderam de todos os recentes 
acontecimentos que, de uma forma ou de outra, elas 
podem usar a democracia, que é fogo inimigo, a favor 
delas mesmas! O voto de Minerva está na mão dessas 
organizações.  
 
No horizonte, uma nova Europa (?) 
 

Há pouco mais de duas semanas, duas 
“Europas”: a “nova” e a “velha”. Agora, a divisão é 
dentro do grupo de países da nova Europa. Britânicos, 
espanhóis, poloneses, holandeses, dinamarqueses 
etc. não se entendem, como até recentemente era 
possível observar. Alemanha e França, a velha 
Europa, ganharam, até onde os olhos podem ver, 
novos “velhos” parceiros. A força da “Carta dos Oito”5 
foi gravemente dissipada. Neste exato momento, há 
rumores de que importantes figuras do serviço 
diplomático de parte dos países signatários desta 
carta já assumem, “à boca pequena”, que foi um erro 
tê-la assinado e, portanto, ter concordado com os 
termos do apoio à guerra. Não há dúvidas de que o 
peso moral da coalizão é frágil e tende ao maior 
declínio. Os países pouco a pouco foram caindo na 
realidade inerente aos custos do apoio aos EUA. 
Talvez só a ONU mesmo para dissipar o mal-estar de 
apoiar uma causa que, até esse momento, tem sido 
unilateral, descabida, violenta e muito pouco 
eficiente.  

 
Quem ganha é, em primeiro lugar, o 

terrorismo transnacional. No nível “micro”, ganha a 
Europa de França e Alemanha. Com tudo o que vem 
ocorrendo, é possível que o debate europeu, tanto em 
termos da nova constituição como em termos da 
expansão da EU, ganhe maior organicidade, maior 
espírito de corpo, maior desenvoltura.  

 
As discussões sobre a lei máxima européia 

podem ganhar novo fôlego e ritmo. A última cúpula 
em Bruxelas, realizada no último final de semana, foi 
tomada pelas discussões sobre as estratégias de ação 
antiterrorismo na Europa. Idéias como uma “cláusula 
democrática” de mútuo apoio entre os Estados-
membros foram postas à mesa. Abriu-se, da mesma 

                                                 
5 Documento de apoio à causa norte-americana no Iraque assinada em 
2003 por Grã-Bretanha, Itália, Portugal, Hungria, Polônia, Dinamarca, 
República Tcheca e Espanha . 

forma, grande expectativa sobre uma política exterior 
e de defesa comuns ao bloco. Baseados em um 
espírito de lealdade e de mútua solidariedade, os 
europeus tentam, agora, andar com as próprias 
pernas pelo campo da política exterior e da defesa. 
Leve o tempo que for, esse parece ser um ponto até 
certo ponto consensual na Europa de “hoje”. Um 
último ponto nevrálgico de desacerto entre velha e a 
nova Europa – o peso dos votos no Conselho de 
Ministros da UE – tomou novos rumos. Espanha e 
Polônia, opositoras ao chamado sistema “double 
majority”6 de tomada de decisão, têm demonstrado 
clara re-orientação em suas posições. Com um 
pequeno esforço de memória, é possível lembrar o 
deprimente resultado da reunião em Bruxelas ao final 
de 2003: divisão, divisão e mais divisão. Nenhum 
indício mais forte poderia apontar para esse novo 
caminho que se rascunha hoje.   

 
Enfim, planejado ou não segundo as 

percepções do momento, o atentado em Madri foi o 
movimento mais politicamente sincronizado que se 
poderia ter imaginado. Os homens por trás disso 
acertaram em cheio. Agitação social, instabilidades 
internas, experimentação política de uma nova 
constituição, expansão da EU e OTAN são elementos 
essenciais dentro de qualquer entendimento sobre a 
atual concertação internacional na Europa. Os 
terroristas perceberam isso, ou pelo menos parecem 
ter percebido com relativa clareza. Talvez o próprio 
ETA esteja envolvido, talvez não; talvez seja a Al-
Qaeda, talvez não. O terror, independente de sua 
“encarnação”, tomou conta das possibilidades da 
Europa e, quem sabe, de toda a alta cúpula ocidental. 
Vox terroris, vox Dei. Amém. 
  

                                                 
6 Segundo esse sistema, defendido por alemães e franceses, uma decisão, 
para ser aprovada, precisaria de 50% de aprovação dos membros da UE, 
representando, por sua vez, 60% da população total do bloco.  
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Introdução 

 
 

 
  
Palavras, boas palavras 
 
“Meus parabéns pela qualidade do site.” 
 
Ricardo Seitenfus, professor e autor de diversas obras sobre Relações Internacionais, leitor 
 
“Tenho acompanhado O Debatedouro desde meados de 2003. Considero os artigos em geral deveras interessantes e 
agradáveis à leitura. A diversidade de temas torna a revista cada vez melhor e intrigante, e todos os temas são vinculados à 
área de política e de Relações Internacionais, o que torna os textos originais e atrativos.” 
 
Joana Ricarte, leitora  
 
 
Ruanda: 10 anos de barbárie 
 
“Parabéns pelo artigo, Luiz. Brilhante e sucinto, como sempre. Estava aqui em casa a ler [Hedley] Bull, quando me deparei 
com a parte em que ele descreve as sociedades primitivas sem Estado. Ao que parece, um antropólogo britânico concluiu 
que somente um governo centralizado tem sucesso ao juntar culturas diferentes e misturá-las.” 
 
Lucas G. Freire, leitor e colaborador  
 
 
O Haiti não é aqui? 
 
“(...) creio que de fato o Haiti é aqui quando vêm à tona nossos vergonhosos bolsões de pobreza e miséria. É tentador 
tentar transpor tal semelhança para outros níveis de comparação. Mas que se pare por aí. No que tange às instituições 
políticas e sociais, não, o Haiti não é aqui.” 
 
Danilo Limoeiro, colunista  
 
“Ao que parece, o artigo - cuja abordagem se centra na, digamos, 'falência empírica' da democracia haitiana - desvela (nas 
entrelinhas) uma crítica de cunho cultural a africanos e haitianos, extensível aos países da América Central e até mesmo a 
nossa querida Pindorama. Alguns leitores podem pensar se haveria algum fundamento, digamos, cultural em construções 
sociais como o conceito de democracia? E, em seguida, se perguntar: não seria hora, digamos, de um movimento 
'civilizador', uma mudança cultural? Entendo que esta não é uma posição defesa no artigo, mas uma interpretação desse 
cunho pode dele derivar sem dúvidas.” 
 
Carlos Frederico Gama, colunista e ombudsman do fórum 
 
 
Brasil, estabilidade e competitividade internacional 
 
“Vários países conseguem conciliar baixíssimas taxas de juros com estabilidade. O que está faltando ao Brasil senão um 
choque na competitividade e produtividade? Enquanto estivermos carregando este gigante ineficiente do Estado teremos 
que continuar aumentando os juros para pagar os crescentes débitos que este monstro gera, tanto interna como 
externamente.” 
 
Henrin, leitor  
  

Mur@L 
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nnoottaass  ddaa  eeddiittoorriiaa  
 
 
11))  EEssttrrééiiaa  ddee  nnoovvaa  ccoolluunniissttaa  
 
Fazendo justiça ao seu profundo envolvimento com o projeto e atendendo a uma antiga e justíssima reinvidicação, 
nesta edição estréia como colunista d’O Debatedouro a FABIANA TORRES LIMA. Estudante da Universidade 
Estácio de Sá (UNESA-RJ), Fabiana é a primeira mulher a compor nossos quadros.  
 
22))  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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OO  tteerrrroorriissmmoo  ttrraannssnnaacciioonnaall::  
ffrraattuurraass  mmúúllttiippllaass  nnoo  EEssttaaddoo  mmooddeerrnnoo  
LLiiççõõeess  eessppaannhhoollaass  

 
  
  

 

O filme se repete ad infinitum nas 
Relações Internacionais contemporâneas. Ações 
terroristas cada vez mais freqüentes provocam 
reações nos Estados nacionais atingidos – 
que buscam, por sua vez, ocupar e 
desbaratar os “ninhos do Terror” mundo 
afora, sejam eles o Afeganistão em 2001, o 
Iraque (?) em 2003, a Líbia na década de 
1980. Por vezes tal reação estende-se a 
“não-Estados” como a Palestina (se 
consideramos, obviamente, a versão 
reducionista dos governos de Israel, 
empenhados em deitar por terra o 
movimento nacional de emancipação 
palestino). Os resultados de tais reações 
são por demais dúbios, merecedores de 
toda a atenção dos analistas da disciplina e 
afins – mais do que nunca, no calor das 
explosões em Madrid e do “assassinato 
seletivo” do sheik Yassin, ex-líder do 
Hamas (note-se o emprego não casual do 
termo seletivo, para diferenciar a ação 
israelense do “assassínio indistinto”, 
bárbaro, associado a atos terroristas).  

 
Farei, a seguir, uma breve 

reflexão sobre o “problema do Terrorismo” 
nas Relações Internacionais. Adianto que 
este problema é deveras mais complexo do 
que aparenta, uma vez envolve o 
questionamento e a re-significação de 
conceitos e categorias que conformam nossa “visão 
do mundo”, não apenas como analistas de Relações 
Internacionais, mas como “habitantes da 
Modernidade”. Mais do que, digamos, buscar 
respostas para perguntas como “como desbaratar a 
Al-Qaeda”, minha reflexão enseja elucidar o 
“desafio ontológico” em que o Terrorismo 
transnacional nos lança, bem como lançar luz sobre 
o porquê do profundo fracasso da “guerra ao 

Terror” baseada na lógica da soberania e numa 
determinada configuração do Espaço e do Tempo na 
Modernidade. 

 
Segundo Robert Walker: 
 
“A resolução de todas as 

relações espaço-temporais, no 
início da Modernidade, expressa no 
princípio da Soberania estatal, 
implica uma distinção fundamental 
entre um lócus de Política autêntica 
no interior dos Estados e um mero 
espaço de relações entre estados.” 
7 

 
A Modernidade, pois, 

confere determinado sentido às 
categorias do Espaço e do Tempo, 
confinando o “universal” ao 
invólucro espacial, particularista, 
do Estado soberano, para além do 
qual não há tempo (História). 
Opera-se uma dupla “acomodação” 
– a diferença é reprimida no seio 
dos Estados, amoldando-se a 
“identidades soberanas 
consolidadas”; o discurso do 
“universal” acomoda-se às 
fronteiras estatais, inexistindo para 
além delas (Walker critica o 

cosmopolitismo kantiano que mantém a Soberania 
como ideal regulador do discurso8).  

 

                                                 
7 WALKER, Robert B.J. Inside/Outside: International Relations as 
Political Theory. Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p.20 
8 WALKER, Robert B.J. “Polis, Cosmopolis, Politics”. Alternatives: 
Global, Local, Political, 28:2, 2003, pp.267-286 

CARLOS FREDERICO GAMA 
            colunista 
 
                                               carlosgama@odebatedouro.com.br RIO DE JANEIRO 

“A Espanha, longe 
de 'amarelar', 

deu o sinal 
vermelho para a 

articulação 
pretendida pelo 
governo George 
W. Bush entre 

'guerra ao 
Terror' e 

episódios como a 
invasão iraquiana, 
evidenciando as 

profundas 
contradições e 

desafios levadas 
ao Estado 

Moderno por 
fenômenos como 

o Terrorismo.” 
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A tentativa de “enraizar” o Terrorismo 
transnacional – fenômeno por vezes associado a 
alguma forma de política “bárbara” pré-Moderna – 
é, pois, melhor entendida como uma desesperada 
tentativa de resgate da configuração espaço-
temporal da Modernidade, fundada na soberania 
dos Estados Nacionais, em contraponto à 
articulação através das fronteiras nacionais de 
grupos que empregam a força com propósitos 
específicos. Para além desta constatação, vale notar 
que o “discurso do fundamentalismo islâmico”, 
transcendendo (e muita vezes combatendo) as 
fronteiras nacionais, configura uma ideologia que 
confere à categoria Espaço um caráter 
indiferenciado, longe de se apropriar deste da 
maneira apresentada pela tradição nas Relações 
Internacionais (especialmente no caso do 
Realismo), qual seja, ocupando-o. 

 
Além da peculiaridade da “lógica 

geopolítica”9 que informa o fenômeno do 
Terrorismo, faz-se mister mencionar o curioso efeito 
que o fundamentalismo opera na configuração 
espaço-temporal moderna ao ensejar uma visão de 
mundo teleológica – operando, pois, um virtual 
“retorno da História”. Autores como Samuel 
Huntington traduziram essa problemática como 
“conflito civilizacional”10 (por exemplo, entre o 
Ocidente “laico” e o Islã “fundamentalista”). 
Enquanto muitos analistas esperam, pois, que “o 
Ocidente reaja” ao Terrorismo (que seria, numa 
visão etnocêntrica e reducionista, associado quase 
que exclusivamente ao Islã), salta aos olhos a 
constatação de que o Ocidente não é nem uma polis 
aristotélica nem tampouco uma Res Publica 
Christiana rediviva (haja vista a miríade de cursos 
de ação divergentes entre Estados europeus e 
Estados Unidos, à guisa de exemplo, não apenas 
em relação ao Terrorismo). Não querendo concordar 
com Robert Kagan quando este afirma que 
“estadunidenses são de Marte, europeus são de 
Vênus”11, porém, entendo que o Terrorismo traga à 
tona questionamento geral acerca das fundações do 
Estado Moderno e do trato conferido ao Espaço nas 
abordagens em Relações Internacionais (nesse 
sentido, europeus e estadunidenses, como todos 
nós, estamos a vagar pelo mar tempestuoso da 
Modernidade tardia à procura de respostas). 

 
Grupos terroristas problematizam o 

Espaço nas Relações Internacionais não apenas por 
serem capazes de se “evadir” do controle dos 
Estados Nacionais (pois, questionando a primazia 

                                                 
9 FORSBERG, T. “Beyond Sovereignty, Within Territoriality: Mapping 
the Space of Late Modern (Geo)Politics”. Cooperation and Conflict 314: 
355-386 
10 HUNTINGTON, Samuel. The Clash Of Civilizations. Foreign Affairs. 
Summer 1993, v72, n3, p22(28) 
11 KAGAN, Robert “Americans are from Mars, Europeans from Venus” in 
KAGAN, Robert, Of Paradise and Power, America and Europe in the New 
World Order Alfred A Knopf, New York, 2003. 

destes, manifesta em boa parte das teorias da 
disciplina, e criando um problema verdadeiramente 
“global”, em consonância, por exemplo, com os 
escritos dos teóricos da Interdependência 
Complexa12). O efeito mais pronunciado da 
problematização do Espaço (e da Política no Espaço) 
ocorre com a quebra, no plano doméstico dos 
Estados, do proverbial “contrato social”. Uma vez 
incapazes de prover a segurança dos indivíduos que 
os constituem (uma das pouquíssimas coisas a 
respeito das quais autores tão diversos quanto 
Hobbes, Kant, Rousseau e Locke concordariam, em 
suas abordagens canônicas13), os Estados nacionais 
têm sua legitimidade colocada na berlinda. E os 
governos têm que prover alguma forma de 
resposta. Esta, via de regra, tem sido traduzida 
como a ocupação de territórios “inimigos” (uma 
determinada forma de apreender o Espaço), em 
consonância com a forma tradicional de solução de 
conflitos entre Estados Nacionais. Resta-nos 
perguntar se esse “enraizamento” do Terrorismo via 
práticas de intervenção armada que ocupam 
territórios mostra-se satisfatório ou não.  

 
 Cynthia Weber, a este respeito, 

aborda a problemática da constituição das 
comunidades políticas – (Estados e sociedade dos 
Estados). Análises tradicionais14 relacionam tal 
constituição com a existência de normas e de uma 
comunidade interpretativa para avaliar práticas à 
luz destas (normas e comunidade interpretativa 
precedem as práticas). A prática estatal é uma 
performance carente de justificação. Análises 
tradicionais, porém, não abordam a criação das 
normas e tomam agentes e comunidades 
interpretativas como existentes a priori. Weber 
afirma terem as práticas estatais efeitos 
constitutivos (reconstituem identidades de Estados 
e comunidades interpretativas) – questionando o 
suposto de um Estado constituído previamente 
como “identidade soberana” (representante de seus 
cidadãos). O conceito de Soberania revela-se, 
assim, o bastião de uma clivagem “artificial”, 
relativa à construção de um self autônomo. Ela é o 
fundamento de uma lógica representacional – na 
qual a comunidade política doméstica é tida como 
referência e o Estado como seu indicador 
(Soberania como elemento mediador). 

 
Para a autora, a lógica da representação 

é cada vez mais inadequada e inaplicável num 
mundo de “fronteiras móveis e porosas”. Insiders e 
outsiders tornam-se crescentemente indistinguíveis, 

                                                 
12 KEOHANE, Robert & NYR JR, Joseph S. Power and 
Interdependence: World Politics in Transition,. Boston: Little, Brown, 
1977. 
13 A respeito de abordagens não-canônicas destes autores, vide 
WALKER, Robert B.J. Inside/Outside: International Relations as 
Political Theory. Cambridge, Cambridge University Press, 1993 
14 Vide BULL, Hedley. The Anarchical Society. New York: Columbia 
University Press, 1977. 
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aliados a fluxos transnacionais massivos, tornando 
difícil precisar a comunidade doméstica à qual o 
Estado “se referiria”. Uma vez questionadas as 
fundações do Estado nacional (como operado, por 
exemplo, pelo Terrorismo), a lógica de 
representação cessa de funcionar, entrando em 
ação a lógica da simulação. Não havendo uma 
referência (“âncora” da Soberania) clara, ela será 
criada (do contrário, a própria autoridade política 
estará em xeque). Como as tradições de Eric 
Hobsbawm15, os referentes da Soberania são 
“invenções”. As intervenções armadas (invasão do 
Afeganistão e Iraque, por exemplo) são momentos 
oportunos para a “renovação dos referentes”, 
implicando uma “re-escrita” do Estado (por via da 
violência). Isso pode ser traduzido tanto em termos 
de invasão do Afeganistão para “caçar Bin Laden” 
quanto nas incursões do exército israelense nos 
territórios “autônomos” palestinos.  

 
 Mais de uma batalha está em jogo 

quando a identidade dos Estados está sendo re-
escrita e nessa batalha a estigmatização do “Outro” 
(por exemplo, “construindo” sua imagem como 
sendo a de um bárbaro irracional, caso do construto 
do “palestino terrorista” propagado por Israel) 
ocupa papel central. David Campbell16 afirma ser a 
Modernidade (e as Relações Internacionais, como 
fruto desta) organizada a partir de “princípios 
primordiais”. O mundo é apreendido via 
diferenciação e normatização da contingência em 
termos de uma compreensão hierárquica de 
clivagens duais (Logocentrismo), por exemplo 
opondo “civilização” e “barbárie”. A Soberania é 
uma presença transcendental – é o centro de 
decisão que preside um “self” uno e consolidado. À 
Anarquia corresponde tudo aquilo que não pode ser 
assimilado a este “self” preexistente. Este curso de 
ação, por vezes, deságua, como na ex-Iugoslávia, 
na eliminação do “Outro”, por exemplo, via 
genocídio, “limpeza étnica”, “eliminação 
sistemática” (de indivíduos ou coletividades). 

 
 A “lógica geopolítica” de 

intervenção/reescrita do Estado, conquanto seja 
oportuna para governos em apuros “refundarem a 
Nação” em seu favor (caso do assassínio de Yassin 
pelo governo Ariel Sharon, este na iminência de 
uma moção de censura do Knesset derivada de 
denúncias de corrupção), não consegue entretanto 
desbaratar o Terrorismo transnacional. A soberania 
pode ser uma “hipocrisia organizada”17 e violá-la 
por vezes é um recurso útil aos Estados nacionais 

                                                 
15 HOBSBAWM, Eric & RANGER, Terence. A Invenção das Tradições. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997 
16 CAMPBELL David. “Political Prosaics, Transversal Politics, and the 
Anarchical World”. Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial 
Identities. SHAPIRO, M & ALKER, H.. Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1996 
17 KRASNER, Stephen. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton: 
Princeton University Press, 1999. 

(claro que menciono aqui violações da soberania 
alheia, caso de Afeganistão e Iraque). Mas digamos 
– essas intervenções tornaram o mundo “um lugar 
mais seguro” (bordão predileto dos neocons do 
governo George W. Bush)? Tal não pode ser dito 
sequer a respeito do Afeganistão e do Iraque, cuja 
situação oscila entre o limbo da anomia e o controle 
precário de bolsões pelas potências ocupantes e 
seus títeres. A respeito, ainda, da soberania dos 
Estados nacionais modernos, não se percebe como 
esta será, digamos, “re-implantada” em solo afegão 
e iraquiano. Afeganistão e Iraque saltam aos olhos, 
hodiernamente, como exemplos cabais do que Jean 
Baudrillard qualificou de “simulacro do simulacro” – 
Estados simulados a partir de uma intervenção 
externa, ela mesma fruto de uma tentativa de re-
escrever o Estado. 

 
O chamado “Combate ao Terror”, como 

outros fenômenos das Relações Internacionais, tem 
lugar na interface entre política doméstica e política 
exterior.18 A legitimação dos públicos internos é um 
dos fatores que incide sobre os ditames da power 
politics (com maiores efeitos, comparativamente, 
Estados democráticos). O Terrorismo motivou a 
criação de linhas de fratura entre as ações de 
política externa dos governos e a resposta 
doméstica a estas – visível, por exemplo, na 
desaprovação maciça da participação espanhola 
relativa à invasão do Iraque, que culminou na 
eleição espanhola. Para além da burlesca 
culpabilização pública do ETA pelo governo 
conservador de Aznar quando abundavam 
evidências em contrário, cabe notar, o cidadão 
espanhol, a duvidosa relação custo-benefício 
associada à aventura iraquiana de George W.  Bush 
(vidas espanholas colocadas sob a mira dos ataques 
erráticos em Bagdad e a Espanha como “alvo 
preferencial” do terrorismo fundamentalista islâmico 
em troca de, digamos, o que Raymond Aron 
qualificaria como “prestígio”19 internacional do 
governo espanhol, baluarte na “Guerra contra o 
Terror” associado a uma grande potência, alem de 
obter parte dos despojos do Iraque ocupado). Difícil 
perceber como o espanhol médio se sentiria “mais 
seguro” com seu país mergulhado até o pescoço na 
chamada “Guerra ao Terror” do que em situação 
contrária (esta questão, por sinal, já chegou à 
Polônia). O Terrorismo implica, nesse momento, a 
ruptura da “lógica das alianças” entre os Estados 
nacionais, tornados “reféns” de seus públicos 
internos.  

 
Não é algo gratuito que a retirada das 

tropas espanholas do Iraque tenha sido pedra de 

                                                 
18 Vide por exemplo MARTIN, L. L. and B. A. SIMMONS (1998). 
“Theories and Empirical Studies of International Institutions”. 
International Organization 52(4): 729-757. 
19  ARON, Raymond. Paz e Guerra Entre as Nações. Brasília: Editora da 
UnB, 1986 
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toque do programa de governo dos socialistas 
desde o início da campanha eleitoral (não foi uma 
“manobra eleitoreira” como querem fazer ver os 
mais afoitos). A democracia impele os governantes 
a fazerem sérias considerações acerca de seus 
“passos” no plano externo, se querem manter-se 
nos seus postos (conferindo novo sentido ao que 
Hans Morgenthau qualificou de “prudência dos 
homens de estado” 20). Não é por outra razão que o 
governo de George W. Bush tenta de todas as 
formas “abafar” as denúncias do ex-responsável 
pelas políticas de “contra-terrorismo” nos Estados 
Unidos, Richard Clark, as quais delineiam um 
governo hesitante e leniente, que não tomou as 
providências possíveis frente à informação de que 
atentados de monta estavam em adiantado estágio 
de preparação – além de, antes mesmo do 11 de 
Setembro, ter o Iraque na “alça de mira” como alvo 
preferencial (um olhar detalhado sobre o “grupo de 
poder” que acompanhou a chegada de Bush à Casa 
Branca é eloqüente a este respeito). A eleição 
estadunidense se aproxima e os resultados 
desanimadores do “projeto Iraque” (especialmente 
no tocante aos ganhos obtidos para a “guerra ao 
Terror”) constituem fardo cada vez mais pesado 
para um governo já vergado pelas dificuldades no 
plano econômico.  

 
Enquanto autores como John 

Mearsheimer se preocupam em nos alertar que 
“cedo ou tarde teremos de acertar nossas contas 
com a Guerra Fria”21 (traçando cenários de guerras 
hegemônicas no futuro próximo via projeções de 
recursos de poder – por exemplo, entre russos e 
alemães, caso a OTAN se retire definitivamente do 
continente), curioso notar que estamos já estamos 
às voltas com os últimos espasmos da Guerra Fria, 
caso de Osama Bin Laden, aliado crucial dos 
Estados Unidos em sua luta contra a ocupação 
soviética do Afeganistão nos anos 80 do século 
pregresso. A resposta dos analistas (especialmente 
daqueles afeitos ao Realismo) é comparativamente 
menos enfática quanto à “Guerra ao Terror”, graças 
a todas as problemáticas que se nela entrelaçam. 
George W. Bush e os Realistas jogam o mesmo jogo 
quando defendem a manutenção da lógica 
“ocupacional” do Espaço (a lógica da simulação de 
Cynthia Weber, a resolução espaço-temporal 
moderna expressa na soberania estatal de Robert 
Walker).  

 
Os espanhóis, nesse sentido, se 

incumbiram da nada modesta (por isso mesmo, tão 
mal compreendida e vilipendiada) tarefa de 
“ruptura paradigmática” indicando que problemas 
de Segurança Internacional, nos dias que correm, 

                                                 
20 MORGENTHAU, Hans. Política Entre las Naciones – La lucha por el 
poder y la paz. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1986. 
21 MEARSHEIMER, John J. “Why We Will Soon Miss the Cold War,” 
The Atlantic Monthly 266, 2 (August 1990), p. 35-50. 

são mais prementes na seara transnacional, 
implicando um novo trato do Espaço (e, igualmente, 
Tempo) nas Relações Internacionais, implicando 
dentre outros efeitos o reforço da interface política 
doméstica-política externa. A atitude dos espanhóis 
(por sinal, principal motivadora de uma vigorosa 
mobilização da União Européia para levar a cabo 
alternativas no combate ao Terrorismo) lança 
questionamentos severos às vetustas análises e 
políticas interestatais que se têm provado 
insuficientes, não por não terem sido adotadas 
pelos “apaziguadores” (como nos afirmam os 
neocons), nem tampouco por lidarem com 
terroristas “fanáticos pré-modernos” (não custa 
lembrar que grupos nacionalistas israelenses como 
o Irgun do futuro premier Begin se notabilizaram 
por atos terroristas previamente à constituição do 
Estado de Israel – e orientados para esta 
constituição). O problema é, sobretudo, ontológico.  

 
Em suma: a Espanha, longe de 

“amarelar”, deu o sinal vermelho para a articulação 
pretendida pelo governo George W. Bush entre 
“Guerra ao Terror” e episódios como a invasão 
iraquiana, evidenciando as profundas contradições e 
desafios levadas ao Estado Moderno (em especial, 
no relativo à utilização do Espaço) por fenômenos 
como o Terrorismo.  
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SSaaddddaamm  HHuusssseeiinn::  
oo  ““ááss””  ddaa  ssoorrttee  rreeppuubblliiccaannaa??  
AA  ccaappttuurraa  ddoo  eexx--ddiittaaddoorr  iirraaqquuiiaannoo  ee  aa  rreeeelleeiiççããoo  ddee  GGeeoorrggee  WW..  BBuusshh  
 
 
Introdução 
  
 Depois da criticada exibição da faixa de “missão 
cumprida”, logo após a queda de Bagdá e de outras 
escolhas equivocadas de seu governo atinentes à guerra 
ao Iraque, inicialmente, George Bush foi 
cauteloso e realista ao falar publicamente 
sobre a prisão do “ás de espadas”. 
Embora tenha declarado que Saddam 
Hussein merece receber o “ultimate 
punishment” (a pena de morte), 
salientou que isso ficará a critério do 
povo iraquiano. Ele ainda reconheceu que 
sua prisão não significaria o fim da 
violência no Iraque – pensamento 
concordante com a previsão majoritária 
de analistas políticos e militares àquela 
época e que foi corroborado pelos fatos 
nos últimos três meses. 
 
 Houve, ao menos, uma 
significativa redução do número de 
ataques de insurgentes e/ou terroristas 
desde a captura. Tal tendência, 
entretanto, não chegou a ser considerada 
muito promissora nem por militares 
norte-americanos. Segundo suas 
declarações, no cômputo geral, em 
função da alteração e sofisticação das 
táticas dos perpetradores, não houve 
importante minimização dos efeitos dos 
ataques, a despeito de sua diminuição 
numérica. De início, o número de 
fatalidades da coalizão, por exemplo, manteve-se em 
nível similar ao de meses anteriores: em outubro, 
quarenta e cinco soldados morreram; em dezembro, 
quarenta e oito; e em janeiro, cinqüenta e dois (o mês 
de novembro, em que o total chegou a cento e dez, foi 
uma exceção desde o fim das “grandes operações 

militares”)22.  E conquanto seja notável o arrefecimento 
de fatalidades das forças de coalizão em fevereiro (vinte 
e três) e em março (até o dia 10, cinco no total), o 
mesmo não aconteceu com os iraquianos, que 
continuam morrendo em grande número. Os atentados 

mais agudos até o momento, que mataram 
mais de cento e quarenta pessoas e feriram 
mais de quatrocentas – majoritariamente, 
iraquianos xiitas – tiveram lugar no começo 
deste mês. Logo, o Iraque pós-captura 
continua em estado de grande desordem e 
insegurança. 
   
 Não obstante os desafios da 
ocupação respeitantes à reconstrução e à 
pacificação do país, a prisão do ex-ditador 
iraquiano tem grande valor para os norte-
americanos e, destarte, ao governo Bush. A 
sensação real de “missão cumprida” nas 
guerras ao Afeganistão e ao Iraque sempre 
esteve associada ao “fim” de Osama bin 
Laden e Saddam Hussein, respectivamente. 
Para os norte-americanos, a partir de sua 
prisão ou eliminação, as ameaças 
relacionadas a ambos são reduzidas, faz-se 
justiça ao puni-los por suas atrocidades e, 
decerto, o orgulho de tê-los pego per se já 
é muito relevante. Agora, entre os dois 
“grandes”, só falta um, o principal entre 
ambos, “the most wanted man” da guerra 
contra o terrorismo. E por mais alógico que 
pareça, somente agora, dois anos e meio 
após os ataques de 11 de setembro, está 

havendo um engajamento expressivo dos norte-
americanos, com auxílio do Paquistão, para encontrá-lo. 
O timing disso, porém, corresponde à “lógica” 
republicana. 
 
 

                                                 
22 Iraqi Coalition Casualty Count. Disponível em: 
http://lunaville.org/warcasualties/Summary.aspx 
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ser o momento da 
‘cartada final’ do 
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A efêmera ascensão após “a grande prisão” 
 
 A proximidade da eleição presidencial dos 
Estados Unidos torna capital ao governo Bush, além dos 
avanços econômicos domésticos, que são sempre 
relevantes à população estadunidense, todo êxito militar 
e político concernente às guerras ao Iraque e ao 
Afeganistão – no sentido mais amplo, à “guerra ao 
terror” –, uma vez que a campanha republicana está 
centrada em “tempos de guerra”. No caso específico do 
Iraque, que incitou enormes dissonâncias e 
controvérsias internacionais e implica custos humanos e 
financeiros predominantemente norte-americanos, a 
sensibilidade da população e a importância de 
progressos são ainda maiores. 
 
 Naturalmente, a captura de 13 de dezembro do 
ano passado tem um significado político de relevo ao 
atual presidente dos Estados Unidos: aumentou sua 
popularidade em curto prazo; será realçada 
reiteradamente pelos republicanos até a eleição 
presidencial, associando-a à competência de seu 
governo nas políticas externa e de defesa nacional; e é 
uma realização que nem os seus oponentes conseguem 
menosprezar com sucesso. O melhor exemplo disso é 
Howard Dean, que argumentou que a prisão de Hussein 
“não tornou os Estados Unidos mais seguros”. Após isso 
e com a agregação de outros fatores, ele perdeu 
credibilidade e apoio continuamente, teve derrotas 
consecutivas nas eleições primárias do partido 
democrata e acabou desistindo da disputa pela 
candidatura à presidência. 
  
 No momento imediato após “a grande prisão”, o 
apoio a George Bush, que estava em declínio, seguiu a 
direção oposta: a maioria das pesquisas indicou 
aumento de sua aprovação e redução de sua reprovação 
de cinco a dez pontos percentuais. Em um país tão 
polarizado ideologicamente, essas mudanças são muito 
valiosas, mesmo 11 meses antes da eleição, porquanto 
denotam a margem ao aumento de apoio a Bush, não 
obstante alterações ao longo de 2004, ou seja, 
evidenciam uma parcela do eleitorado que, se for 
perdida nos próximos meses, poderá ser reconquistada 
até novembro.  
 
 À fortuna de Bush, outros acontecimentos 
subseqüentes e virtualmente conexos à guerra ao 
Iraque e à prisão de Hussein aumentam sua vantagem 
nos campos de política externa e de defesa, quais 
sejam: (I) o perdão de uma parcela das dívidas 
iraquianas por parte da França e da Alemanha, apesar 
de sua exclusão da lista de países cujas empresas 
poderiam concorrer a contratos bilionários de 
reconstrução do Iraque; (II) o acordo do Irã com a 
Agência Internacional de Energia Atômica, que permite 
inspeções-surpresa nas instalações nucleares do país; e 
(III) a grande mudança de conduta da Líbia, que decidiu 
desmantelar seus programas de armas de destruição 
em massa (ADM) e aceitou submeter-se a inspeções 
internacionais após meses de “quiet diplomacy” do 
governo Bush – as negociações diplomáticas com o 
governo Qadhafi encetaram pouco antes da invasão ao 

Iraque. Todos esses eventos, que ocorreram na semana 
da prisão, são regularmente assinalados pelos 
republicanos como prova da competência diplomática de 
seu governo e de que a ação preventiva no Iraque foi 
uma opção acertada. 
 
Fraquezas do poder 
 
 Mas ao contrário do que muitos pensavam há 
alguns meses, o “grande momento” de Bush pós-
captura acabou beneficiando os democratas. Uma 
reviravolta que os republicanos certamente não 
esperavam. Eles acreditavam que o crescimento 
econômico, a prisão de Hussein, os êxitos diplomáticos 
ulteriores e a escolha de Howard Dean à candidatura 
democrata acarretariam uma vitória relativamente fácil 
ao seu presidente. Todavia, a percepção da força de 
Bush resultou na escolha de um oponente com maiores 
chances de vencê-lo, John Kerry.  
 
 A “elegibilidade do candidato” passou a ser um 
fator determinante à grande parte dos eleitores nas 
eleições primárias do partido democrata. Uma pesquisa 
do início de fevereiro (USA Today/CNN) indicou que 
John Kerry venceria George Bush com uma vantagem 
de 7% dos votos – de 53% a 46% – se a eleição 
presidencial ocorresse naquele momento23.  Outras 
pesquisas anteriores e posteriores a essa corroboram tal 
tendência, não obstante pequenas variações 
percentuais. Kerry, portanto, firmou-se como o 
“candidato viável”, logrou consecutivas vitórias nas 
eleições primárias e será nomeado oficialmente como o 
candidato democrata à presidência na convenção do 
partido, que será realizada em julho. 
 
 A queda da popularidade de Bush e o aumento 
da chance real da eleição de seu rival em novembro são 
eventos compreensíveis. Entre as razões a isso, 
algumas das mais relevantes são as seguintes: 
 

I) Baixo crescimento dos empregos: a despeito 
do crescimento do PIB de 2.2% em 2002 e 
3.1% em 2003, entre dois e três milhões de 
empregos foram perdidos durante o governo 
Bush, e o atual crescimento dos empregos nos 
Estados Unidos está moroso e diminuto24.  Em 
dezembro, mil postos de trabalho foram 
criados; em janeiro, cento e doze mil; e em 
fevereiro, vinte e um mil. Todos os resultados 
ficaram muito abaixo das expectativas do 
governo e grande parte corresponde ao 
acréscimo no setor público25;  
 

II) Déficit fiscal elevado: Bush transformou o 
superávit fiscal gerado durante o governo 

                                                 
23 Kerry leads Bush in new poll. CNN, 03 fev. 2004. Disponível em: 
http://edition.cnn.com/2004/ALLPOLITICS/02/02/elec04.poll.prez/    
24 GONGLOFF, Mark. GDP weaker than expected. CNN/Money, 30 jan. 
2004. Disponível em: 
http://money.cnn.com/2004/01/30/news/economy/gdp/ 
25 HERBERT, Bob. The Unrecognizable Recovery. The New York Times, 
08 mar. 2004. Disponível em: 
http://www.nytimes.com/2004/03/08/opinion/08HERB.html?hp 
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Clinton em um déficit que se aproxima de US$ 
500 bilhões e que deverá exceder meio trilhão 
de dólares no final deste ano, consoante o 
orçamento que a Casa Branca enviou ao 
Congresso. Incoerentemente, no discurso do 
“State of the Union” de 2003, Bush declarou 
que “the best way to address the deficit and 
move toward a balanced budget is to encourage 
economic growth, and to show some spending 
discipline in Washington, D.C.”26.  Embora essa 
questão não costume influenciar a decisão de 
eleitores, o fato de o déficit possivelmente 
colocar em risco recursos destinados a áreas 
fundamentais, como educação, saúde e 
seguridade social, poderá aumentar sua 
importância na próxima eleição; 
 

III) Aparente inexistência das armas de 
destruição em massa iraquianas: apesar das 
longas inspeções norte-americanas, as ADM 
iraquianas não foram encontradas, a 
probabilidade de sua descoberta é cada vez 
menor e a controvérsia a esse respeito não 
parece arrefecer. Bush só aceitou uma 
investigação da inteligência sobre as ADM 
utilizadas para justificar a guerra ao Iraque ao 
perceber-se sem outra alternativa e após 
certificar-se de que sua conclusão não 
precederia a eleição presidencial. 
Adicionalmente, ele continua expressando a sua 
grande confiança no diretor da CIA, George 
Tenet, e nos dados da agência sobre o Iraque. 
Ele também afirmou que, com ou sem 
“stockpiles” de ADM, a guerra foi justificada. 
Nas palavras de Bush, “If he (Hussein) were to 
acquire weapons, he would be the danger”. 
Contudo, previamente à guerra, Bush não falou 
em possibilidade de posse das armas e de 
perigo; de forma categórica, ele afirmara que 
Saddam era uma ameaça aos Estados Unidos 
porque possuía ADM27; 
  

IV) Obstáculos à investigação dos atentados de 
11 de setembro: a comissão que investiga os 
ataques de 11/9 tem tido seu trabalho obstado 
pela Casa Branca, que tem demorado a 
entregar documentos solicitados e permitir que 
seus funcionários sejam inquiridos pelos 
membros da comissão. Somente agora, após 
muita resistência e com a pressão eleitoral, 
Bush resolveu aceitar a extensão do prazo para 
o término das investigações. Além disso, ao ser 
convocado para comparecer à comissão, 
inicialmente, Bush disse que “ficaria feliz em 
visitá-los” e estipulou o tempo de uma hora a 
sua “visita”. As circunstâncias, porém, 
compeliram-no a mudar de idéia. Segundo o 

                                                 
26 President delivers “State of the Union”. Disponível em:  
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030128-19.html 
27 War justified despite no WMD: Bush. THE AGE, 17 dez. 2003. 
Disponível em: 
http://www.theage.com.au/articles/2003/12/17/1071337009059.html?from
=storyrhs 

porta-voz da Casa Branca, Scott MClellan, “He's 
going to answer all the questions they 
(membros da comissão) want to raise” e 
“nobody's watching the clock”28; 
  

V) Osama bin Laden permanece em liberdade: 
o grande responsável pelos ataques de 11/9 
ainda está livre e continua fazendo ameaças 
aos Estados Unidos, direta ou indiretamente 
(por meio de outros membros da Al-Qaeda e de 
grupos terroristas filiados), inclusive de 
perpetração de atentados superiores aos de 11 
de setembro de 2001; 
 

VI) Retrocessos e instabilidade no Afeganistão: 
quase dois anos e meio após a invasão norte-
americana, a administração central do país só 
tem grande controle sobre Kabul. O Talibã tem-
se reagrupado e adquirido poder em várias 
regiões do país e a plantação de ópio, eliminada 
pelo Talibã, tem crescido continuamente; 
 

VII) Cenário preocupante no Iraque: hoje, a 
instabilidade política e a crescente atividade 
terrorista permeiam a sociedade iraquiana. 
Outrossim, o número de soldados norte-
americanos mortos no país, que já se aproxima 
de seiscentos, permanece em ascendência. 
Essa é uma tendência crítica porque a presença 
militar estadunidense prosseguirá nos próximos 
anos. 

 
Reeleição ou renovação?  
 
 Todas essas circunstâncias problemáticas, 
entretanto, não garantem a derrota de Bush. Nos 
últimos meses, a disputa entre democratas pela 
candidatura do partido deu-lhes grande exposição. Suas 
mensagens e críticas ao governo republicano foram 
intensa e diariamente veiculadas ao povo norte-
americano, o que deu destaque aos equívocos do 
governo corrente e ensejou a persuasão de eleitores.  
 
 Por essa e outras razões, é natural que a 
popularidade do atual presidente esteja em queda nesse 
momento, o que poderá ser invertido. Bill Clinton, por 
exemplo, que era aprovado por 49% da população no 
mês de janeiro de 1996, conseguiu ser reeleito em 
novembro do mesmo ano. Em janeiro deste ano, Bush 
dispunha de 50% de aprovação. Por outro lado, a taxa 
de reprovação de Clinton era 40% e a de Bush é 45%29.  
Adicionalmente, desde os anos 1950, todos os cinco 
presidentes reeleitos – dentre oito que tentaram 
reeleger-se – estavam à frente nas pesquisas oito 
meses antes da eleição presidencial. Esse não é o caso 
de Bush, que empata com ou perde para John Kerry na 
maioria das pesquisas. Mas a despeito da atual situação 

                                                 
28 SHENON, Philip. Bush Agrees to Answer All of 9/11 Panel's Questions. 
The New York Times, 10 mar. 2004. Disponível em: 
http://www.nytimes.com/2004/03/10/politics/10PANE.html 
29 Poll: Bush's Approval Sinking. CBSNEWS.com, 17 jan. 2004. 
Disponível em: 
http://www.cbsnews.com/stories/2004/01/17/opinion/polls/main593849.sht
ml 
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vulnerável de Bush, quando sua campanha à reeleição 
começar com toda a sua pujança, isto é, quando ele 
estiver participando ativamente de sua campanha e 
gastando efetivamente seus mais de cento e quarenta 
milhões de dólares, a inversão da posição favorável do 
partido democrata poderá realmente ocorrer.  
 
 De qualquer forma, a disputa entre Bush e 
Kerry já começou. Bush já apresentou seu discurso 
eleitoral, que inclui destaque de suas conquistas, 
dissimulação de seus fracassos e depreciação de seu 
oponente, descrevendo-o como “weak on defense” com 
base em seus votos durante vintes anos como 
congressista – nada atípico ou inesperado. O principal 
desafio do presidente será convencer a população de 
que a “guerra ao terror” é a questão primaz ao país 
neste momento. A Kerry cabe apontar as equivocações 
e dubiedades de Bush, sobretudo relacionadas a 
questões como economia, educação e saúde, o que não 
é tão difícil para ele, pois a maioria da população reputa 
os democratas mais hábeis nessas áreas. Mas, 
concomitantemente, ele terá de convencer os norte-
americanos de que será resoluto e competente no 
campo da segurança, o que será um trabalho árduo, 
uma vez que o presidente republicano é 
majoritariamente considerado o mais eficiente nessa 
esfera. Mas como a economia é a questão de suma 
importância à maioria do eleitorado na atualidade, John 
Kerry detém uma vantagem importante em relação a 
Bush. Em contraste, a candidatura de Ralph Nader – um 
esquerdista chamado de “spoiler” desde 2000 – poderá 
prejudicar o candidato democrata, como aconteceu na 
última eleição presidencial, na qual uma pequena 
parcela dos votos que Nader obteve teria bastado à 
vitória de Al Gore. 
 
 Ao longo de sua campanha, Bush irá, como os 
norte-americanos costumam dizer, “play the Saddam 
card” para: (I) minorar a significância da inexistência 
das ADM iraquianas, pois um regime brutal ao seu povo 
e (potencialmente) ameaçador aos Estados Unidos e ao 
mundo foi deposto, e isso é o que mais importa; (II) 
justificar as mudanças de postura do Irã e da Líbia, que 
exemplificam o êxito da guerra preventiva ao Iraque, a 
importância da prisão de Hussein, e, mais amplamente, 
a efetividade da “Doutrina Bush” em tornar os Estados 
Unidos mais seguros; e (III) robustecer o argumento de 
que ele é o mais competente no plano da defesa 
nacional, e no mundo pós-11/9 e da “guerra ao terror”, 
essa área é estratégica, essencial e mais relevante que 
todas as outras. 
 
 Esse terceiro propósito será um grande desafio 
a Bush, haja vista que, apesar da captura ter sido um 
grande êxito, seu valor para os norte-americanos tem 
diminuído nos últimos tempos em virtude de outros 
problemas, dentre os quais destaca-se a questão dos 
empregos. Se até novembro a taxa de desemprego não 
diminuir e a de criação de postos de trabalho não 
aumentar expressivamente, o discurso de que a 
questão central aos Estados Unidos no momento é a 
“guerra ao terror” poderá fracassar – pesquisas indicam 
que, hoje, os norte-americanos consideram três 

questões mais importantes que essa: economia em 
primeiro lugar, saúde em segundo e educação em 
terceiro. 
 
 Assim, é possível que a história de George H. 
W. Bush seja revivida por George W. Bush. Em 1992, a 
economia estadunidense estava começando a sair da 
recessão, mas “Bush 41” não conseguiu reeleger-se. 
Hoje, embora a economia norte-americana já esteja em 
uma trajetória de crescimento há cerca de dois anos, a 
maior fraqueza de “Bush 43” também é a economia. 
Visto que os Estados Unidos experimentam uma 
recuperação que tem sido qualificada de “jobless 
recovery”, deve-se atentar ao sentido mais amplo de 
“economia”, porquanto não bastam um mercado 
financeiro vigoroso e o crescimento dos investimentos e 
da produção se não houver a recuperação de milhões de 
empregos que foram perdidos desde 2001 e a produção 
de mais postos de trabalho para atender a demanda 
daqueles que ingressam no mercado. 
 
Considerações finais 
  
 Atualmente, a decisão eleitoral estadunidense 
ainda é bastante incerta, uma vez que ainda restam oito 
meses até a eleição; as tendências e probabilidades são 
diversas e, por vezes, contraditórias; e, na esfera 
política, os rumos dos acontecimentos podem mudar 
completamente da noite para o dia – as  mudanças 
imediatas que sucederam a captura de Hussein são um 
exemplo disso.  
   
 Hipoteticamente, pode-se presumir que, se a 
conjuntura atual for mantida ou houver retrocessos nas 
esferas militar e econômica, Bush não terá um segundo 
mandato. Realisticamente, todavia, é válido reiterar que 
a campanha eleitoral de Bush ainda não começou 
“efetivamente”. Nos últimos anos, os republicanos têm 
demonstrado uma envergadura impressionante para 
explorar o “11/9” e angariar apoio mediante isso. Por 
conseguinte, a “retórica do medo” poderá minorar as 
debilidades e os equívocos de Bush e mantê-lo no 
poder. E se três anos de seu governo foram, no mínimo, 
intensos e complexos, doméstica e globalmente, pode-
se imaginar como mais quatro serão, especialmente 
sem o peso da busca pela reeleição.  
 
 A próxima eleição presidencial norte-americana, 
que acontecerá em 02 de novembro de 2004, será 
crucial aos próximos anos dos Estados Unidos e do 
mundo e poderá ser o momento da “cartada final” do 
presidente George W. Bush. Por certo, Saddam Hussein, 
que consta habitualmente do discurso de Washington 
para (tentar) justificar a guerra ao Iraque e reafirmar 
sua relevância à “guerra ao terror”, será um “ás” de 
Bush no “jogo eleitoral”. Contudo, ante a polarização 
política doméstica, a eliminação de milhões de postos 
de trabalho nos Estados Unidos durante os últimos três 
anos, a inexistência das ADM iraquianas, a situação 
crítica no Iraque, vicissitudes no Afeganistão, dentre 
outras questões sensíveis, Bush precisará de outros 
“ases” para ser vitorioso... Com muita sorte, quiçá, só 
mais um lhe bastará. 
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DDee  MMaaddrrii,,    
aa  aanneesstteessiiaa  ddee  ccoonnvveenniiêênncciiaa    
UUmmaa  bbrreevvee  ccrrôônniiccaa  ssoobbrree  aa  bbaannaalliiddaaddee  ddaa  vviioollêênncciiaa  ee  aa  hhiippnnoossee  ccoolleettiivvaa  
  
  

O 11 de março é a europeização do 11 de 
setembro? O governo espanhol de Aznar tentou 
ludibriar a opinião pública internacional impetrando 
culpa precipitadamente sobre o ETA? A Al-Qaeda atingiu 
um grau de organização, sofisticação e 
compartimentalização que invalida os 
serviços de inteligência e contra-
inteligência no rastreio de suas 
atividades? O atentado contra Madri foi 
uma resposta ao apoio espanhol à 
campanha iraquiana? A ascensão do 
gabinete esquerdista em Madri nas 
recentes eleições espanholas significa 
que as organizações terroristas logram 
atingir seus objetivos políticos ao exercer 
pressão por carnificina? Vivemos, 
portanto, um dilema frustrante no 
combate ao terrorismo, entre o apoio 
igualmente beligerante à sua contenção e 
a anuência passiva perante as pressões 
dos assassinos?  

 
São todas questões 

extremamente relevantes para o 
entendimento do cenário internacional 
corrente, na esteira do 11 de março 
madrilenho. Contudo, a causa que este 
breve texto pretende servir é outra, 
menos analítica e científica, mais pintura 
dark da comédia humana real, mais 
desabafo pós-moderno. É a causa da não 
menos triste constatação acerca do 
anestesiamento generalizado das pessoas 
em face da violência – a “em massa” ou a 
“localizada”. É a causa da dimensão humana das 
relações internacionais - freqüentemente desprezada 
pelos comentaristas, seja pela dimensão microscópica 
do homem perto do mundo (seu coletivo totalizante), 
pelo entendimento de que a raison d’État é 
razoavelmente destituída de valores éticos ou pela 

pouca valia instrumental de dedicação a questões de 
menor importância prática. 

 
Ocorre que vivemos uma época de banalidade 

da violência e hipnose coletiva perante seus efeitos. Era 
de passividade perante a barbárie, 
alegoria da brutalidade e anti-catarse 
diante dos veículos de comunicação. A 
este respeito, permitam-me invocar a 
prof. Hannah Arendt, quando nos oferece 
em seu “Eichmann em Jerusalém” uma 
interessante narrativa da banalização do 
mal por ocasião do julgamento do oficial 
nazista Otto Adolf Eichmann, um infeliz 
burocrata do aparelho nazista de Hitler, 
que vai a julgamento em Israel na 
condição de assassino de massa de 
judeus. A pouca relevância política do 
oficial e as reações daquele ser humano 
acuado pelas cortes e por seus pecados, 
materiais ou de consciência, perto da 
dimensão dos crimes inenarráveis do 
Holocausto, relembrados e re-
examinados à exaustão em corte judaica, 
desnudaram a violência banalizada, 
gratuita e perversa, no arremate da 
maior tragédia humana de todos os 
tempos. A mensagem de Arendt, 
portanto, faz-se não menos atual nos 
dias que correm de terrorismo covarde e 
recrudescimento militarista.  

 
Pois que, das semanas seguintes 

à tragédia de Madri, ficou-me a 
impressão de insípido transe coletivo por parte de quase 
todos nós, observadores externos não-apaixonados e 
não diretamente envolvidos. Sedados pela avalanche de 
informações e pelas veleidades dos nossos cotidianos 
alienantes, terminamos por tomar assassinatos em 
massa de civis inocentes no café da manhã junto com 

FILIPE NASSER 
  editor-executivo 
 
                                               filipenasser@odebatedouro.com.br BRASÍLIA 
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os gols da rodada do final de semana. Digerimos as 
notícias que rolam nas telas de nossos computadores e 
pipocam de nossos televisores com graus ligeiramente 
distintos de indiferença. Ah! Atentados terroristas na 
Europa! Ah! A Luma traiu o marido! Ah! O Zeca 
Pagodinho trocou de marca de cerveja! Quiçá a 
desonestidade contratual do músico carioca tenha 
gerado mais comoção popular entre nós, filhos dos 
trópicos, do que os eventos na Espanha.  

 
O tosco e o bizarro pouco nos chocam. As 

notícias entram e saem das pautas dos jornais à 
conveniência comercial, bem como de nosso rol de 
preocupações. É mais conveniente dar ouvidos às 
banalidades típicas do ópio do povo.   

  
Desconheço as raízes deste fenômeno de 

coletivização da indiferença, mas penso que a opulência 
visual das películas de Hollywood, a seqüência 
interminável de tragédias que testemunhamos com tons 
de espetáculo por meio dos meios de comunicação 
massificantes, a velocidade com que estes anunciam 
tragicomicamente dramas humanitários e fofocas de 
celebridade acriteriosamente contribuíram imensamente 
para que nossos sistemas cognitivos se acostumassem 
a não mais discernir em alto contraste entre lúgubres 
falecimentos coletivos por mão da barbárie e lúdicas 
aventuras extra-conjugais de beldades carnavalescas. A 
crescente constância e intensidade das tragédias, 
somada à cobertura midiática espetaculosa e à cultura 
de culto ao superficial, funciona no nosso sistema 
emocional como aquele antibiótico da propaganda que 
não provoca mais os efeitos medicinais desejados 
graças à criação de resistência por parte dos anticorpos. 
Nossas emoções são os anticorpos e as tragédias os 
antibióticos sem muito poder ofensivo. Nossas 
consciências definham desfiguradas pela dinâmica 
artificialmente pessoal da mídia e pela pirotecnia 
malévola de Housseins, Bin Ladens, Sharons, Bushs, 
Savimbis, dentre outros canalhas. 
 

Não há que se negar que analistas 
internacionais acompanham o desenrolar fático de 
eventos dessa natureza com grande interesse e 
preocupação, contudo, mais ou menos como os 
economistas aguardam a Ata do Copom ou os cronistas 
esportivos debruçam-se sobre as dúvidas de 
arbitragem. Será que nos sensibilizamos o suficiente 
com mortes que recaíram em semelhantes ou 
simplesmente testemunhamos com curiosidade 
oportunista por sabermos de sua importância política e 
histórica? Somos mesmo todos merengues agora? 
Havíamos sido nova-iorquinos em 2001? Interessa-nos 
se povos de quem temos rarefeitos conhecimentos 
padecem subjugados? Dedicamos alguns átomos de 
nossas existências às vítimas de Madri, Nova York, 
Srnebrica, Dili, Freetown, Porto Príncipe, Bagdá e de 
tantos outros caldeirões de intolerância?  

 
É preciso que um Spielberg filme uma Lista de 

Schindler para que o Holocausto nos roube algumas 
lágrimas. É preciso que abstraiamos de nossa realidade 
confortável ou que algum cineasta politicamente 
motivado jorre um pouco de sangue nas telas para que 
nos sensibilizemos com o drama dos cidadãos reais 
vitimados, por meio da identificação com os 
personagens fictícios que os representam. Depois 
simplesmente voltamos para a segurança acalentadora 
própria da ignorância estimulada.  

 
Sorte nossa que o Brasil não convive com 

ameaças políticas de guerra civil, inter-estatal ou 
tampouco somos alvos do neo-terrorismo internacional. 
A despeito das nossas taxas de criminalidade, parece 
mesmo ser-nos lícita a condição de reduto do carnaval e 
do futebol. Mas nem por isso significa que temos 
garantido o direito de alienação. Globalização não serve 
somente para comermos junk food, assistirmos à TV a 
cabo e acessarmos a Internet; veio também para 
lembrarmos que o mundo é interdependente e que 
somos muito mais parecidos com povos de alhures do 
que pensamos - “todo mundo é parecido quando sente 
dor”, já cantava o Barão Vermelho.  
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EEssttrreellaa  ssoolliittáárriiaa  ffoorraa  ddaa  ccoonnsstteellaaççããoo  
OO  aallaarrggaammeennttoo  ddaa  UUnniiããoo  EEuurrooppééiiaa  ee  aa  qquueessttããoo  ddaa  TTuurrqquuiiaa  
  
  

Com o fim do bipolarismo, seguido pelo 
processo de redemocratização e transição capitalista 
dos países antes sob orientação comunista, alterou-se 
substancialmente o relacionamento dos países da 
Europa Oriental com seus vizinhos ocidentais. Com 
efeito, um dos mais precípuos debates no âmbito da 
União Européia (UE) tem sido a questão da 
incorporação dos países do Leste ao quadro 
político, econômico e institucional do bloco 
de integração regional europeu. 
Basicamente, pode-se afirmar que este 
debate está centrado na busca de uma 
fórmula de adaptação dos países do Leste à 
moldura de comportamento político30 
sacramentado pela Europa Ocidental dos 
15. Neste artigo, tratar-se-á da adesão dos 
novos Estados e da derrota da candidatura 
turca. 

 
Para compreensão do processo em 

análise, vale destacar que Bruxelas 
arquitetou metas, condições e prioridades a 
serem cumpridas pelos países candidatos a 
uma vaga na UE. Portanto, fez-se 
necessária uma renovada estrutura política 
e econômica31, que se desenvolveu a partir 
de uma série de programas de assistência 
econômica e política para esses países. 
Apesar de ter tomado lugar uma relativa 
demora na definição oficial dos requisitos 
necessários para adesão à União Européia, 
esse processo foi, em linhas gerais, 
marcado pela idéia de cooperação para a 
modernização, por meio de reformas políticas e 
econômicas nestes países.  

 
 Em 1993, o Conselho Europeu de Copenhague 
tomou a histórica decisão de incorporar a seus quadros 
10 novos países (8 países do Leste europeu, além de 
Malta e Chipre), assim que os candidatos tivessem 
cumprido três critérios básicos estabelecidos. No 

                                                 
30 Todos os países da União Européia têm uma base de conduta similar em 
certas dimensões. 
31 Em termos de segurança, surge uma nova arquitetura de defesa do 
continente montada pela OTAN. 

campo político, previa-se a existência de instituições 
fortes garantidoras da democracia, da centralidade das 
leis, do respeito aos direitos humanos e da proteção de 
minorias. Na esfera econômica, houve exigências de 
pleno funcionamento da economia de mercado, assim 
como a sua capacidade de atuar sob pressões e forças 
de mercados competitivas no interior da Europa. O 

último critério referia-se ao país candidato 
ter capacidade para dar conta das 
obrigações legais comunitárias decorrentes 
do fato de ser membro da União Européia, 
incluindo, obviamente, a adesão aos 
objetivos políticos, econômicos e 
monetários do grupo.  
 
 No segundo semestre de 2002, 
foram, por fim, concluídas as negociações 
de adesão, com a indicação por parte da 
Comissão de 10 dos 12 países (Polônia, 
Hungria, República Tcheca, Eslováquia, 
Eslovênia, Estônia, Lituânia, Letônia, Malta 
e Chipre) que se haviam candidatado; a 
incorporação material deles será 
substanciada agora em 2004. A Turquia, 
por sua vez, não conseguiu preencher o 
primeiro critério - o político -, na ótica das 
autoridades européias (o que deixa em 
aberto a data para retomada das 
negociações). Ficou mesmo de fora do 
processo integracionista. 
 

A exclusão sistemática de Ankara 
vem gerando acalorados debates em todo mundo, no 
meio político, diplomático, na academia e na mídia, 
que acabam focando-se especialmente na questão da 
existência de um critério cultural extra-oficial para as 
reservas quanto à candidatura turca. Sem embargo, o 
teor de extra-oficialidade está presente em discursos 
de lideranças européias, que não negam sua 
existência. Deste modo, a candidatura da Turquia - um 
país com traços culturais mais marcadamente distintos 
do conjunto de países europeus e, mais importante, 
cuja maioria religiosa é islâmica -, enseja a observação 
de vestígios de reticências da postura da União 
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Européia com relação aos países ao leste de Viena, a 
despeito de suas potencialidades econômicas.  

 
Resta-nos tentar depreender da realidade 

quais os motivos potenciais que levaram à não-
incorporação da Turquia em 2002, explorando suas 
diferenças culturais e religiosas com os membros 
europeus, além de analisar o posicionamento 
geopolítico do país em questão.  

 
As pressões em questões geoestratégicas 

parecem vir efetivamente de todos os lados, 
particularmente de Washington, que deseja que a 
União Européia ofereça tratamento especial à Turquia - 
sua aliada na OTAN e também uma excelente "porta de 
passagem" para o Oriente. Todavia, sobre essa 
disfarçada pressão dos Estados Unidos, o primeiro 
ministro dinamarquês já afirmou que será a União 
Européia quem decidirá quando um país muçulmano 
deverá se juntar a ela.  

 
 Portanto, os desafios e empecilhos para a 

entrada da Turquia à União Européia parecem estar 
ligados a questões políticas e culturais (sabido que 

existem outros motivos de menor importância para 
nossa análise). Ainda assim, existe um plano ainda 
extra-oficial de parceria, proposta pela União Européia, 
para a adesão da Turquia, que se constitui da idéia de 
fornecer apoio financeiro, político, além de uma gama 
de instrumentos destinados a fortalecer os esforços 
deste país no seu processo de adesão.   

 
Ao final, podemos observar que a tendência é 

que a nova União Européia, com 25 membros, dê 
seqüência ao processo iniciado em 1989 e estabeleça 
com os países postulantes a expansão de suas 
fronteiras e uma política similar à que orientou os dez 
novos países incorporados. Entretanto, restará ainda 
por muito tempo a corrida para o fim das divergências 
políticas, econômicas e também culturais com os 
países do Leste Europeu e demais candidatos a uma 
vaga a compor a bandeira azul-marinho estrelada. 
 
 
Alinne Stofella é bacharelanda em Relações 
Internacionais pela UNIBERO-SP. 
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AA  lleeggaalliizzaaççããoo  ee  oo    
TTrriibbuunnaall  PPeennaall  IInntteerrnnaacciioonnaall  --  ppaarrttee  IIII  
O Tribunal Penal Internacional sob a ótica da legalização 
 
 
Introdução 

 
 Os articulistas da legalização não trataram 
detalhadamente do Tribunal Penal Internacional 
(doravante TPI), fato compreensível a partir da 
constatação de que, enquanto seus trabalhos foram 
publicados no ano 200032, o TPI terá no 
ano de 2004 o início de suas operações 
efetivas. Apesar disso, não é difícil ligar o 
TPI ao conceito de legalização, posto que a 
judicialização da política mundial é uma 
faceta da proliferação de normas jurídicas 
neste ambiente.  
 
 Apesar de não abordarem a 
temática da legalização na peculiar área do 
direito internacional criminal33, os autores 
da legalização não ignoram as tendências 
neste campo: “Toda uma subespecialidade 
tem sido desenvolvida no direito 
internacional criminal guiada pela criação 
de tribunais para crimes de guerra, como 
aqueles para a Bósnia e Ruanda, a proposta 
híbrida (envolvendo juízes nacionais e 
internacionais) para o Camboja e talvez o 
Timor Leste, além do nascente Tribunal 
Penal Internacional”.34    
 
 A articulação entre o conceito de 
legalização e o TPI será feita da seguinte forma: 
primeiramente, abordar-se-á a relação do tribunal com 
as dimensões da legalização (obrigação, precisão e 
delegação), para, posteriormente, trabalharmos com a 
relação entre o TPI e uma concepção mais sofisticada 
de delegação, a dimensão mais afim ao TPI. Esta 
concepção sofisticada é desenvolvida na tipologia de 
resolução de conflitos que nos é dada por Keohane, 
Moravcsik e Slaughter.35  
 

                                                 
32 Refere-se especificamente à edição da IO.  
33 O direito criminal apresenta uma série de especificidades, em particular 
o seu caráter eminentemente público; este ponto terá reflexos adiante. 
34 Introdução, págs. 389 e 390. 
35 Legalized Dispute Resolution: Insterstate and Transnational, mesma 
edição da IO.  

O TPI e as dimensões da Legalização 
 

Em se tratando das dimensões da legalização, 
a judicialização, e por conseqüência o TPI, são 
comumente associados à delegação, posto que se trata 
da concessão de autoridade a uma terceira parte para 

a resolução de uma querela, que pode 
envolver Estados ou atores domésticos. 
Entretanto, abre-se espaço também para 
que conclusões sejam tiradas sobre a 
obrigação e a precisão. Aliás, a análise da 
obrigação e da precisão é feita de forma 
entrelaçada em virtude de a análise desta 
última seguir a divisão da primeira em 
obrigação dos indivíduos36 e dos Estados 
perante o TPI.    
 

Primeiramente, um nível 
relativamente alto de delegação, como no 
caso da autoridade judicial, normalmente 
é acompanhado por altos níveis de 
obrigação; “... a relativa significância da 
delegação vis-à-vis outras dimensões fica 
menos clara em níveis baixos, uma vez 
que uma delegação verdadeiramente 
alta, incluindo autoridades judiciais ou 
quase-judiciais, quase nunca convive com 
baixos graus de obrigação legal”.37 

 
   A relação com a precisão, por sua vez, deve 

ser compreendida à luz das especificidades do direito 
criminal. Uma sentença condenatória penal tem efeitos 
mais drásticos do que as sentenças produzidas nas 
demais áreas do direito38, motivo pelo qual se exige 

                                                 
36 Esta divisão será mais bem trabalhada adiante; entretanto, ela se 
justifica, de início, pelo fato de o tribunal julgar indivíduos e não estados, 
o que, ipso facto, implica na imposição de obrigações aos primeiros. 
37 The Concept of Legalization, p.406. 
38 Pois afeta bens jurídicos de maior relevância, como a liberdade e até a 
vida, em detrimento dos efeitos patrimoniais alcançados pelas demais 
sentenças em outras áreas do direito. A título de curiosidade, as penas 
privativas de liberdade previstas no TPI são: privação da liberdade por um 
número específico de anos até o limite de trinta e prisão perpétua (artigo 
77 do estatuto de Roma, primeiro parágrafo).  

IGOR ABDALLA MEDINA DE SOUZA 
                                    convidado 
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que elas se baseiem, entre outras coisas, em regras 
com um alto nível de precisão.   

 
Este requerimento tem o status de princípio de 

direito criminal e é o primeiro a ser reconhecido pelo 
Estatuto que dá vida ao TPI (artigo 22). Este princípio 
normalmente é expresso na forma do brocardo latino 
nullum crimen sine lege (“não há crime sem lei que o 
prescreva”). Além de o crime dever ser prescrito por 
lei39, esta deve ser escrita, certa e anterior ao fato 
ocorrido, motivo pelo qual o ditado tem os seguintes 
desenrolamentos; nullum crime sine lege escripta40, 
certa e praevia.  

 
A exigência de que a conduta prescrita como 

crime deva ser precisa se manifesta na versão nullum 
crimen sine lege certa e corresponde ao segundo 
parágrafo do referido artigo do Estatuto de Roma. Em 
caso de ambigüidade, o julgador deve favorecer o réu, 
conformando o clássico in dubio pro reu;  

 
“The definition of a crime shall be strictly 
construed and shall not be extended by analogy. 
In case of ambiguity, the definition shall be 
interpreted in favour of the person being 
investigated, prosecuted or convicted.” (art. 22, 
2º parágrafo) 

 
Nestes termos, a obrigação dos indivíduos em 

relação ao TPI41, que consiste em não cometer os 
crimes previstos em seu Estatuto, adquire contornos 
extremamente precisos à medida que os crimes sob a 
jurisdição do tribunal (genocídio, crimes contra a 
humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão) 
são descritos de forma estrita. Aliás, a definição dos 
crimes presente no Estatuto de Roma (arts. 5º ao 8º) 
tende a desempenhar importante papel em termos de 
referência para posteriores avanços institucionais na 
área do direito criminal internacional. 

 
É possível argumentar que as obrigações 

contraídas pelos Estados em relação ao TPI também 
contêm um alto grau de precisão; a razão desta 
afirmação será analisada adiante, de forma 
concomitante à análise da dimensão da obrigação em 
si. 

 
Como já exposto, uma judicialização 

verdadeiramente eficaz, com um alto nível de 
delegação, implica, ipso facto, um alto nível de 

                                                 
39 No caso específico do TPI, o conceito de lei dá lugar às previsões legais 
contidas no Estatuto de Roma. 
40 Esta versão ainda é justificada por outro adágio, representante típico da 
sabedoria pragmática dos romanos: verba volant, escripta manent (as 
palavras voam, mas a escrita permanece). Este ditado chama a atenção 
para outro ponto: o requerimento de que as normas sejam escritas também 
as direciona no sentido da precisão. 
41 Não se trabalha com um conceito de legalização estritamente 
governamental, de tal forma que se considera que o TPI produz 
obrigações tanto para indivíduos quanto para estados. Dado o enfoque 
neoliberal nos atores domésticos não-estatais, exemplificado na 
subdivisão em legalização transnacional e interestatal, considera-se tal 
proposição coerente.  

obrigação para os Estados contratantes, no caso, 
aqueles que aderiram ao estatuto do TPI.42   

 
As obrigações contraídas pelos Estados através 

do Estatuto do TPI são variadas, indo desde a entrega 
de eventuais criminosos à jurisdição do TPI43 até as 
obrigações financeiras ordinárias. Um conjunto de 
obrigações chama a atenção em especial; como não há 
instituições internacionais aptas a executar as 
sentenças oriundas do TPI, os próprios Estados que 
compõem o tribunal devem servir de sede para o 
cumprimento da pena.44 A custódia de um criminoso 
internacional pelo State of Enforcement implica uma 
série de obrigações (tratamento humano, informação 
em caso de fuga, proibição de extraditar a outros 
Estados, etc.). 

 
Como, em regra, os criminosos serão de alta 

periculosidade em virtude da gravidade dos crimes sob 
a jurisdição do TPI,45 os States of Enforcement deverão 
ter um alto nível de obrigação com alto grau de 
precisão.46 Basta citar a necessidade de respeitar a 
integridade física do condenado (artigo 106, parágrafo 
1º), obrigação tornada difícil pelo apelo popular que os 
crimes em questão causam, e permitir a constante 
fiscalização pelo tribunal da custódia do criminoso 
internacional, além do fornecimento freqüente de 
informações sobre os termos da custódia (artigo 103, 
parágrafo 2º, alínea a).  

 
Este raciocínio se estende ao grau de 

obrigação dos Estados em levar indivíduos à jurisdição 
do TPI: é quase inconcebível que um arranjo fraco em 
termos de obrigação e com baixo grau de precisão seja 
empregado para que haja o translado de um genocida 
para julgamento, por exemplo.   

 
As características específicas do direito 

criminal, particularmente a alta relevância dos bens 

                                                 
42 Este alto grau de obrigação pode ser associado à resistência norte-
americana em relação ao TPI. Difícil conceber os Estados Unidos 
aderirem incondicionalmente a um acordo que implicará a obrigação de 
extraditar cidadãos nacionais, em certos casos, para julgamento pelo TPI. 
A resistência dos Estados Unidos ganhou ares dramáticos com a ameaça 
de paralisação das operações para a manutenção da paz da ONU mediante 
o exercício do poder de veto. 
43 Esta obrigação causou um problema para a adesão do Brasil ao TPI, 
pois a Constituição federal de 1988 proíbe a extradição de nacionais, o 
que poderia conflitar com o Estatuto de Roma, que não excepciona a 
obrigação nestes casos. Argumentou-se, em sede jurídica nacional, que 
não se trata de extradição, pois não há a entrega de um eventual criminoso 
a outro país, mas a uma jurisdição internacional da qual o Brasil faz parte.   
44 É o princípio do desmembramento funcional do direito internacional, 
decorrência da imperfeição institucional deste; os estados são, ao mesmo 
tempo, destinatários e encarregados de zelar pela execução das normas. 
45 Segundo dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º: “The jurisdiction of the Court 
shall be limited to the most serious crimes of concern to the international 
community as a whole.” O artigo 1º também menciona este dado. 
46 Evidente que esta afirmação tem um caráter mais lógico do que 
empírico, até porque o sistema previsto pelo TPI ainda não está em 
funcionamento; boa parte dos termos da relação entre o TPI e o State of 
Enforcement será consolidada pela prática. Entretanto, isso não impede a 
formulação de especulações coerentes e logicamente fundadas. 
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jurídicos envolvidos, também apontam, assim como o 
fizeram em relação às obrigações dos indivíduos, na 
direção de uma maior precisão das obrigações 
contraídas pelos Estados.  

 
Da observância às regras do regime instaurado 

pelo TPI dependerá a integridade física e mental dos 
custodiados, além das condições humanitárias 
correspondentes à manutenção da dignidade pessoal 
deles. Do lado da sociedade internacional, uma 
custódia tranqüila e bem-regulada de criminosos que 
tenderão a despertar fortes emoções populares é 
fundamental para resguardar o bem jurídico da 
segurança internacional. Dada esta alta densidade de 
interesses jurídicos na manutenção destes bens, é 
pouco provável que eles sejam resguardados por 
normas carentes em obrigação ou precisão. 

 
Chegamos, enfim, à análise do Tribunal Penal 

Internacional sob a ótica da dimensão da legalização 
que lhe é mais afim: a delegação, ou seja, a concessão 
de autoridade para uma terceira parte encarregada de 
resolver disputas com base na interpretação, aplicação 
e até a criação de normas em caráter intersticial.  

 
A criação de normas por parte do TPI é 

dificultada pela necessidade de haver uma aprovação 
de dois terços da Assembléia de Estados-Partes, 
instituição esta que não consta dos órgãos oficiais do 
TPI, que são elencados no artigo 34 do estatuto.47 

 
 Assim, pode-se dizer que há uma certa 

restrição na delegação concedida ao TPI à medida que 
este deve recorrer a uma instituição externa para criar 
normas; entretanto, este dado é atenuado pela 
característica basilar da concepção clássica de poder 
judiciário, que consiste na interpretação de normas 
com vistas a resolver disputas, o que para muitos 
doutrinadores é incompatível com o ofício de criar 
normas. Ocorre que, em âmbito internacional, na 
ausência de um poder legislativo definido, o judiciário, 
por vezes, preenche parte deste vácuo, o que não 
acontecerá no caso do TPI. 

 
A natureza da delegação concedida ao TPI 

deve ser compreendida com base no fato de que este 
tribunal tem uma jurisdição complementar às 
jurisdições nacionais criminais, conforme disposto logo 
no artigo 1º do Estatuto de Roma:  

 
“An International Criminal Court ("the Court") is 
hereby established. It shall be a permanent 
institution and shall have the power to exercise its 
jurisdiction over persons for the most serious 
crimes of international concern, as referred to in 
this Statute, and shall be complementary to 
national criminal jurisdictions. The jurisdiction and 
functioning of the Court shall be governed by the 
provisions of this Statute.”  

 

                                                 
47 São eles: (a) A Presidência, (b) As divisões de apelação, julgamento e 
pré-julgamento, (c) O gabinete do Promotor e (d) O registro. 

 Neste sentido, não se trata o TPI de uma 
instituição de caráter supranacional; ao contrário, uma 
das exigências para que uma causa seja aceita pelo 
tribunal é a ausência de recursos pendentes na esfera 
da jurisdição nacional. Utilizando vocabulário mais 
difundido, para que uma causa seja analisada pelo TPI 
é requerido que não haja mais remédios disponíveis 
em âmbito interno.  
 

Esta natureza complementar da jurisdição do 
TPI tende a restringir sobremaneira a amplitude da 
delegação concedida a este tribunal. No caso de um 
processo analisado pelo tribunal voltar – ou começar - 
a ter trâmite na jurisdição doméstica do estado 
nacional, ele é automaticamente suspenso pelo TPI.48 

 
A delegação, de uma certa forma, é uma 

importante fonte de atores internacionais. Com efeito, 
“a delegação legalizada, especialmente em suas 
formas mais duras, introduz novos atores e novas 
formas de se exercer a política na relação entre 
Estados”.49 Isto pode ser aferido através do status de 
Organização Internacional50 sustentado pelo TPI, o que 
permite ao tribunal selar acordos internacionais. 

 
É possível realizar uma pequena 

sistematização das conclusões obtidas a partir da 
articulação entre o TPI e as dimensões da legalização, 
conforme expõe o quadro abaixo: 

 
Instituição Obrigação Precisão Delegação Posição 

na tabela 
Tribunal 
Penal 

Internacional 

ALTO ALTO ALTO 
(moderado) 

Entre os 
grupos I e 

II 
 
Um esclarecimento se faz necessário: Abbott, 

Keohane, Moravcsik, Slaughter e Snidal propõem que o 
TPI tem o nível alto nas três dimensões da 
legalização;51 discordamos desta análise por considerar 
que a natureza complementar da delegação concedida 
ao TPI limita sobremaneira a sua autoridade, o que nos 
faz relativizar o nível alto com o termo “moderado”. 
Assim, o TPI passaria a figurar entre os dois primeiros 
grupos. 

 

Para corroborar esta decisão, basta mencionar 
que uma jurisdição nacional pode, a qualquer tempo, 
fazer com que a jurisdição do TPI seja suspensa; para 
isso, basta analisar (ou tornar a fazê-lo) o caso em 
questão. 
 
 

Igor Abdalla Medina de Souza é mestrando em 
Relações Internacionais pelo IRI/PUC-Rio, bacharel em 
Economia pela PUC-Rio e bacharelando em Direito pela 
Universidade Federal Fluminente (UFF). 

                                                 
48 Dado obtido através da brilhante palestra proferida pelo professor 
Antônio Celso no IRI/PUC-RJ (2003) 
49 The Concept of Legalization, p.418. 
50 Mais um dado do professor Antônio Celso. 
51 O que faz o TPI figurar no grupo I da tabela, ao lado da Corte Européia 
de Direito Humanos, por exemplo. Os autores não apresentam maiores 
esclarecimentos para esta posição do TPI. 
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AARRSS  
  

RRUULLEE  BBRRIITTAANNNNIIAA    
AA  hhiissttóórriiaa  ddoo  IImmppéérriioo  BBrriittâânniiccoo  

ccoonnttaaddaa  ppeellaa  mmúússiiccaa    
 
 
por Lucas Grassi Freire 
 
 

É fato conhecido que algumas obras musicais só existem porque foram feitas no intuito de atender aos pedidos 
de certos homens de governo. O objetivo deste ensaio, no entanto, é outro: busca-se uma associação menos direta 
entre a ascensão da Grã-Bretanha ao lugar de destaque na Europa entre os séculos XVI e XIX e o desenvolvimento da 
música britânica. Propõe-se a seguinte hipótese: tal associação pode ser verificada tanto na música sacra quanto na 
secular, fato que contribuiu para uma fusão de forma musical entre ambas as esferas. Passa-se, então, a uma breve 
explicação acerca do desenvolvimento da música sacra e da música secular na Grã-Bretanha do período supracitado, 
salientando os elementos que permitem a confirmação da hipótese. 

 
A música britânica teve expoentes renascentistas que compunham tanto obras seculares quanto sacras. 

Compositores como William Byrd e Thomas Tallis (1510-1585) alcançaram favores reais para o monopólio da 
impressão de partituras. Em troca, as composições sacras variavam de acordo com a posição religiosa do monarca. Se 
fosse católico, havia ampla produção de missas e de motetos. Se fosse protestante, a produção se concentrava nos 
antemas (anthems).52 Os compositores mais conhecidos do século XVI usavam estilos diferentes para a música sacra e 
para a secular. É notável, entretanto, a fusão de estilos em algumas composições mais contrapontisticamente 
elaboradas, como, por exemplo, o Burial Service53 (Three Dirge Antems) de Thomas Morley (1557-1602). Este músico 
também compôs vários madrigais.54 
 

Após a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), a Paz de Westphalia colocou a Holanda em uma efêmera 
vantagem no cenário internacional, mas a nação britânica foi a menos prejudicada com o conflito, por não ter sofrido 
danos em seu território. No final do século XVII, a Revolução Puritana levou Oliver Cromwell ao poder. Nesse período, 
a Grã-Bretanha obteve a supremacia marítima na Europa. Para isso, contribuíram os Atos de Navegação de Cromwell e 
as vitórias obtidas sobre a Holanda nas guerras anglo-holandesas. Após a morte do lorde protetor, seguida de 
tentativas fracassadas de dar continuidade a uma República, a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentar. Na 
música, o início do período barroco inglês se deu com o desenvolvimento da orquestra de câmara e da polifonia 
britânica, que sofreu influência continental. O antema passou a ser de maior duração e a ser dividido em várias partes. 
Esses dois desenvolvimentos combinados levaram à elaboração de composições mais virtuosas, sendo Henry Purcell o 
maior expoente britânico do período. Peças seculares, especialmente com melodias tradicionais, com letras 
relacionadas à nobreza e às conquistas marítimas britânicas começaram a ser amplamente difundidas. A utilização 
freqüente de trompetes tornou o barroco inglês mais majestoso. Algumas marchas foram compostas, dentre elas, a 
famosa Trumpet Voluntary, atribuída a Jeremiah Clarke. 
 

No século XVIII, a ópera se desenvolve na Grã-Bretanha, continuando o barroco local. O arranjo de Thomas 
Arnold para a melodia tradicional associada à letra “Rule Britannia” é um marco na história das músicas patrióticas. 
Georg Friedrich Haendel (1685-1759) se mudou para a Inglaterra, levando para lá o estado da arte da fusão entre o 

                                                 
52 Forma musical anglicana, de contraponto simples. Eram cantados sem acompanhamento e a letra geralmente era derivada de textos bíblicos e de orações do 
Book of Prayer (o livro de orações anglicano). Exemplo: “Lord, for Thy Tender Mercies’ Sake”, de Richard Farrant (séc. XVI). 
53 Burial Service é um gênero musical tipicamente anglicano, composto sobre versículos bíblicos escolhidos para a ocasião de funerais. 
54 Forma musical elaborada sobre uma letra secular (geralmente, sobre a natureza ou sobre o cotidiano). Os madrigais no século XVI eram cantados por 
pequenos grupos. Algumas peças foram registradas em mesas, para que os grupos pudessem cantar mais confortavelmente. 

 
Rainha Vitória Presenteando Uma Bíblia na 
Câmara de Audiências de Windsor. T. Jones 

Barker (1861). 
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barroco italiano e o alemão através de suas óperas. Esse compositor foi também responsável pela difusão do gênero 
oratório, criado no âmbito da Igreja Católica, mas que, depois de Haendel, passou a caracterizar a música protestante. 
Utilizando-se praticamente do mesmo estilo com o qual compunha sua música sacra, ele atendeu a uma encomenda 
real e compôs os seus Coronation Anthems. Esses antemas marcam o início mais efetivo da fusão entre a música sacra 
e a música secular-patriótica. As letras contêm elementos bíblicos e seculares.55  
 

William Boyce (1711-1779) contribuiu com muitos cânones sacros e seculares e com um Burial Service. 
Entretanto, o Burial Service mais famoso até hoje é o de William Croft.56 O final do século XVIII foi marcado pela 
Declaração de Independência norte-americana (1776) e pela Revolução Francesa. O general Napoleão Bonaparte 
iniciou a expansão esmagadora da França no continente. A Grã-Bretanha perdeu sua principal colônia, mas havia se 
expandido com colônias que tomara dos holandeses. A música britânica sofreu intensas modificações, passando por 
um breve período clássico. Houve grande avivamento religioso na Inglaterra, dando origem ao Metodismo de John 
Wesley, cuja família contribuiu amplamente com a música sacra. Surgiu o hino (hymn), forma musical sacra composta 
sobre versos rimados que foi derivada do antema renascentista e de melodias anteriores. O contraponto do hino é 
simples, para que todos cantem, e não somente os coros. Se, em terra, a França derrotava a maioria dos adversários, 
no mar, a marinha britânica permanecia firme, tendo sofrido apenas algumas crises esporádicas. O austríaco Franz 
Joseph Haydn, em homenagem ao almirante Nelson, compôs uma missa em comemoração à derrota dos franceses 
pelos britânicos no Egito. 

 
No início do século XIX, a aspiração francesa ao domínio da Europa é travada pela Grã-Bretanha, e por seus 

aliados apesar dos bloqueios continentais de Napoleão. O Congresso de Viena (1815) oficializou a derrota da França e 
favoreceu a posição britânica na política internacional, garantindo a posse das colônias. A música sacra britânica, ainda 
que dando continuação às modificações anteriores, resgatou o gênero antema, principalmente através de John Goss 
(1800-1880), exímio organista. O luterano alemão Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), após ter se mudado 
para Londres, fez duas contribuições para o gênero oratório: Paulo (St. Paul) e Elias (Elijah), sendo que este último 
chegou a se igualar ao Messias de Haendel na ordem de preferências do público britânico. A orquestração pesada e 
grandiosa e a virtuosidade demandada pela interpretação dessas obras marcam fortemente o período romântico 
inglês. 
 

Acompanhando a grandiosidade da dinâmica musical do período, o imperialismo britânico se estendeu por 
todos os continentes. Teve início um dos períodos menos reconhecidos, injustamente, da música britânica: o período 
vitoriano, marcado pela light music, música de orquestração leve e dedicada, principalmente, ao entretenimento. 
Albert Kètelby se tornou um representante famoso desse estilo musical. As óperas de Sir Arthur Seymour Sullivan, 
sobre libretos de William Gilbert marcam o período com sátiras ao imperialismo britânico e à aristocracia em geral. O 
movimento literário do non-sense, representado por Edward Lear e por Lewis Carroll também influenciou a ópera 
inglesa. John Stainer (1840-1901), organista aluno de Goss, compôs o oratório The Crucifixion, que incluía hinos e o 
famoso antema “God So Loved The World”. Sullivan também contribuiu para a nova tradição de antemas que surgia. 
 

O auge do Império Britânico concluiu a fusão da música religiosa com a secular, que confirma a hipótese deste 
artigo. A forma musical do antema foi usada por Sir Charles H. H. Parry (1848-1918) na composição de “Jerusalem”, 
feito sobre uma letra secular e patriótica de William Blake.57 Esse músico compôs outro antema famoso, “I Was Glad”, 
música para coroação feita sobre uma letra bíblica interpolada por um coro masculino que saúda o monarca a ser 
coroado. O termo anthem passou a ser utilizado para os hinos nacionais (national anthems). John Henry Maunder, com 
seu oratório Olivet to Calvary e com o antema “Praise The Lord, O Jerusalem”, e Sir Joseph Barnby, com vários hinos e 
antemas, foram conservadores no uso puramente religioso dessas formas musicais. 
 

O desgaste na I Guerra Mundial (1914-1918) colocou a Grã-Bretanha em declínio. Surgiu uma necessidade de 
afirmação, manifestada no punitivo Tratado de Versailles (1919) e no resgate à música folclórica britânica, através dos 
arranjos de Ralph Vaughan-Williams. William Walton compôs a marcha Crown Imperial e Edward Elgar, as marchas 
Pomp and Circumstance e a variação Nimrod. Essas obras até hoje caracterizam o melhor da música patriótica 
britânica. Composto no fim da I Guerra, o triste concerto de Elgar para violoncelo e orquestra finaliza o período. 
 
 
Lucas Grassi Freire é graduando em Relações Internacionais pela PUC-MG e em Ciências Econômicas pela FACE – UFMG. 
 

                                                 
55 Como exemplo: a letra do antema “Zadok the Priest” resume a história da coroação de Salomão pelo sacerdote de Israel e depois passa a saudar o rei a ser 
coroado. 
56 Essa peça foi cantada no funeral de Diana, princesa de Gales, em 1997. 
57 Essa composição é cantada na cena final do filme Carruagens de Fogo. 
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eeffeemméérriiddee  

  
  

OOss  4400  aannooss  ddoo  ggoollppee  mmiilliittaarr  bbrraassiilleeiirroo  
 

por Joelson Vellozo Jr. 
 

1964.  
 

31 de março de 2004. Nesta data, completam-se 40 anos desde o golpe militar que colocou a caserna no 
poder do Brasil por 21 anos. “Em 31 de março e 1º de abirl, unidades militares tomaram prédios governamentais-
chave em Brasília e no Rio. Os militares esperavam encontrar séria resistência armada. A esquerda havia alardeado 
que os setores populares jamais permitiriam que os militares tomassem o poder novamente, e os organizadores do 
golpe haviam levado essas afirmações a sério. [...] A resistência não se materializou. Os militares e a polícia 
prenderam rapidamente figuras-chave do aparato populista.”58  

 
O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Castello Branco, figura importante na movimentação 

militar pelo golpe, assumia a Presidência da República. Com ele, voltavam ao palco político nacional os “udenistas” e 
os “esguianos”. Desta forma, parte dos “ativistas políticos” brasileiros comemoravam o fim da era Vargas e, por outro 
lado, o pensamento geopolítico e desenvolvimentista da ESG experimentaria sua grande chance de influenciar, de 
dentro dos gabinetes do Planalto, os rumos do país. Ambos, no entanto, estiveram de passagem! 

 
A política interna brasileira estava de “cabeça para baixo”. O modus vivendi da política nacional estaria 

enquadrada dentro daquilo que Thomas Skidmore chamaria de “acrobacias legais”. A política exterior, por seu turno, 
viveria, a partir de 1964 (até 1967), os anos da “frustrada correção de rumos”.59  

 

antecedentes.  
 

Um golpe bem sucedido dentre tantos fracassados. Antes mesmo do fatídico 31 de março de 1964, inúmeras 
tentativas foram levadas a cabo sem que obtivessem resultados práticos. Já em 1956, o fantasma de um golpe de 
Estado já rondava a capital federal. A sucessão de Juscelino Kubitschek foi feita dentro de um ambiente relativamente 
tranqüilo. O novo presidente assumia para “varrer” os corruptos da política e transformar a política e a economia 
nacional. Era assim que Jânio Quadros engrenava no exercício de seu cargo: uma visão messiânica, acima de tudo. Até 
o último momento de seu breve governo, Jânio carregou isto com ele. Ao pedir sua renúncia, imaginando que poderia 
ser recusada pelo Congresso nacional, Jânio buscava mesmo mais força política. Não foi o que ocorreu!  

 
O vácuo de poder que se instalou no país era preocupante. Entrava em cena João Goulart, o Jango. Visto com 

grande receio pela UDN e pelos militares, ele foi alvo de grande polêmica. Assumiu o poder sob um acordo entre 
congressistas e militares que lhe reduziram o poder. Para além das considerações essencialmente políticas e do já 
escancarado confronto entre populistas e militares, Jango teve que se confrontar com uma outra realidade muito dura: 
o agravamento da crise econômica. Foi, então, que a situação mobilizou as forças militares. 

 

 
 
                                                 
58 SKIDMORE, Thomas E. Uma história do Brasil.Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 
59 CERVO, Amado Luiz. A História da Política Exterior do Brasil. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.  
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desdobramentos. 
  

O golpe militar brasileiro abriu as portas para uma nova era na política nacional e internacional do Brasil. Do 
ponto de vista interno, uma repressão de força crescente e boas perspectivas para a economia. O embate entre os 
militares “linha dura” e os “moderados” deu o tom dos anos vindouros. Na economia, o Brasil viveu anos de boa 
sustentação que foram gravemente fragilizados no final dos anos 70 e começo dos 80, quando o fim do ciclo militar na 
política nacional começava a ser desenhado. No plano externo, o binômio desenvolvimento e segurança esteve no 
núcleo duro das formulações de política exterior. 

  
O Brasil acompanhou, em parte, a reorientação dos elementos norteadores de política exterior vividos na 

Argentina. Segundo o professor Amado Luiz Cervo, “os regimes implantados em 1964 no Brasil e 1966 na Argentina 
convergiam quanto a convicções ideológicas e teorias sócio-econômicas: repudiaram a 3ª Posição, o neutralismo dos 
não-alinhados e fizeram uma opção clara pelo Ocidente liberal”.60  

 
Na Argentina, a ascensão de Onganía ao governo representou uma nova postura internacional do país, que 

convergiu para a incorporação dos princípios e definições postulados pelo Departamento de Estados dos EUA, desde 
1961. Nesse sentido, o governo Onganía direcionou o país para o “guarda-chuva” representado pela doutrina de 
segurança e desenvolvimento e da ação cívica, na qual o conflito ideológico dentro do país e no continente sul-
americano redefiniu os parâmetros de inserção do país.  

 
No Brasil, algo muito parecido ocorreu no momento em que Castelo Branco assumiu o comando do país em 

1964. A busca pelo fortalecimento do poder nacional e pela projeção do Brasil como potência média no cenário 
internacional encontrou um esguiano inconteste, no sentido da apropriação clara dos desígnios emanados da Doutrina 
de Segurança Nacional da Escola Superior de Guerra. Daí que a “filiação” brasileira aos EUA parece estabelecer-se 
devido, entre outras coisas, a uma conseqüência natural da própria formação intelectual do homem de Estado que, 
agora, conduzia o país. Segundo Shiguenoli Miyamoto, “A indicação de Castelo Branco para a Presidência da República, 
um dos representantes da ESG, deu início a uma modalidade de governo apoiada nos princípios ditados pela Escola”61. 
Isto iria mudar com a ascensão de Costa e Silva. Uma nova dinâmica de inserção seria posta em prática. A mesma 
que, anos a frente, seria consolidada com Geisel.  

                                                 
60 CERVO, Amado Luiz. Relações Internacionais da América Latina: Velhos e Novos Paradigmas. Brasília: Funag, 2001, p. 224. 
61 MIYAMOTO, Shiguenoli. Geopolítica e Poder no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 1995, p. 112. 
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RREELLeeiittuurraass  
 
 

AA  vvaallssaa  ddooss  ccoonncceeiittooss  
 
  

  
AASS  OOBBRRAASS::    
 
KRITSCH, Raquel. Soberania: a construção de um conceito. São Paulo: Humanitas 
FFLCH/USP:Imprensa Oficial do Estado, 2002, 572 pp. 
 
NOVAES, Adauto (org.). A crise do Estado-nação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, 544 pp. 
 
 
por Dawisson Belém Lopes 
 

Tempos como os nossos, em que uma certa “crise dos conceitos” é ensaiada no plano do discurso, 
recomendam um acompanhamento atento da cena acadêmica. Ao passo que (in)definições abundam e formuladores 
teóricos engrossam fileiras, destacam-se algumas obras na seara do pensamento sobre a Política. Eis o caso dos 
recentes trabalhos de Raquel Kritsch e de Adauto Novaes. Nossos velhos conhecidos, “soberania” e “Estado-nação”, 
voltam a ser visitados. Conceitos tão centrais quanto fecundos para o estudo das relações internacionais.  
Conceitos que evoluem, circunvoluem, como em uma valsa bem bailada. 

 
Raquel Kritsch, cujos originais remetem a sua tese de doutoramento, não elabora tão-somente mais uma 

investigação genealógica do conceito de ‘soberania’. Vai além: escapando do lugar-comum de atribuir a paternidade do 
referido conceito a Bodin e Hobbes, e ignorar as prefigurações do debate, a autora nos brinda com uma belíssima 
incursão arqueológica em teoria política, respaldada sempre em escrupuloso raciocínio diacrônico. Kritsch mergulha no 
contexto da Idade Média, precavendo-se do equívoco, bastante comum na literatura disponível, de tomar construções 
históricas como dados. Contribuições de autores pouco ou nada estudados em nossos cursos de graduação, como Jean 
Quidort, Marsílio de Pádua e Guilherme de Ockham, são postas à apreciação do leitor. O esmero com que as fontes são 
tratadas é ponto alto na obra. Dão conta disso não apenas o insaciável recurso a documentos “primários”, senão a 
surpreendente reprodução, em latim, do “Prólogo” de Tomás de Aquino à “Política” de Aristóteles, nas últimas páginas 
do livro.  

 
Soberania ocupa-se da revisão histórica de um processo de construção política da idéia de soberania. Ao 

situar a problemática no campo da Política, a autora vê-se continuamente confrontada com a difícil tarefa de decantar 
as noções de soberania e de Estado. A raiz de toda a incompreensão reside no fato de que o Estado, tal como o 
conhecemos hoje, parece indissociável da idéia de soberania. Parece, mas definitivamente não é. Kritsch se 
empenhará, no curso da narrativa, em desfazer este mal-entendido: “O problema, portanto, é procurar entender – e 
localizar [o Estado e os seus atributos, dentre os quais a soberania] nos diferentes momentos históricos (...)” 
(KRITSCH, 2002: 24). Consegue, a nosso ver, muito bom êxito na empreitada. 

 
As origens políticas da noção de soberania remetem, a rigor, ao conflito em torno das “Investiduras”, o grande 

marco da transição das formas de dominação na Idade Média – muitas das vezes, definidas em termos de “jurisdição” 
(juris dictio). O enfrentamento entre Imperium e Sacerdotium dá azo a toda a redefinição dos poderes nas 
comunidades territoriais medievais, sintetizado pela autora em quatro frentes: 1) império versus papado; 2) império 
versus poderes estatais nascentes; 3) estes poderes versus papado; 4) estes poderes versus nobreza. Ainda no 
contexto da “Questão das Investiduras”, inserem-se profundas mudanças de fundo sócio-econômico na vida social 
européia (urbanização, crescimento do comércio, formação das corporações, revoltas no campo e na cidade, 
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redefinição das instituições). Dessa ampla rede de disputas e transformações, emergirá o Estado, na sua acepção 
moderna, assim como o valor da soberania.  

 
Kritsch, contudo, alerta: “De modo semelhante à noção de Estado (...), também o conceito de soberania teve 

uma gênese demorada” (KRITSCH, 2002: 32). Foram muitas as mudanças sociais, políticas e jurídicas que ensejaram 
a formatação do conceito de ‘soberania’ em termos razoavelmente análogos aos que hoje praticamos. A essa trajetória 
não-linear e repleta de surpresas se dedicará a autora, num esforço que culmina por oferecer-nos um painel bastante 
elucidativo e bem construído da questão. Leitura que, sem sombra de dúvida, é recomendável aos interessados na 
temática. O estudioso, a propósito, poderá indagar-se, ao cabo da leitura: e qual o “estado de coisas” que envolve as 
discussões sobre Estado e soberania nos dias correntes? 

 
A pergunta não deve ficar sem resposta. Este é, ao menos, o entendimento do filósofo Adauto Novaes, 

organizador de rica compilação de ensaios sobre a crise do Estado-nação na contemporaneidade. Em mais de 500 
páginas de puro fôlego, desfilam nomes como os de Francis Wolff, Michael Löwy, Gerd Bornheim, Newton Bignotto, 
Renato Janine Ribeiro, Emir Sader, José Murilo de Carvalho, Samuel Pinheiro Guimarães, José Luiz Fiori, Chico de 
Oliveira; além do próprio Adauto, quem assina o primeiro artigo do volume. A crise do Estado-nação se divide em dois 
grandes blocos de ensaios, com ênfases recaindo sobre (a) questões de cunho mais teórico, como as que envolvem as 
noções de Política, Estado, Nação e Soberania; e (b) questões relativas ao Estado brasileiro e à identidade nacional.  

 
A preocupação com a anunciada crise bem define o “espírito” da obra. No corpo do volume, o questionamento 

sobre as formas de organização política da atualidade não abandona a pauta. Vários pensadores, tais como Novaes, 
Löwy e Carvalho, chegam mesmo a diagnosticar a “esclerose do Estado-nação” (NOVAES, 2003), a ser remediada se o 
fito é o de evitar a sua falência. Convém perceber que a crise, no contexto em tela, é multifacetada: é do Estado; é da 
Nação; é do Estado-nação. É da própria Soberania, e também do Estado soberano. É, por assim dizer, uma crise do 
conjunto das formas hegemônicas da política praticada contemporaneamente. O livro traduz-se, pois, por um convite 
ao pensar sobre novas formas de organização política. Sobre alternativas aos construtos políticos de que 
momentaneamente dispomos. 

 
Na parte dedicada ao Brasil, talvez a obra perca um pouco de sua coesão. Abordagens muito distintas entre si, 

sobre objetos não-coincidentes, encontram-se ladeadas. Para além do mote “Brasil”, não conseguimos enxergar uma 
coluna que vertebrasse todos os ensaios. Talvez a temática melhor explorada ali seja a da própria identidade 
brasileira, e as suas ramificações em pensamento político. Não obstante a relativa heterogeneidade, tais artigos não se 
fazem, decididamente, menos valorosos. Respeitáveis intérpretes do pensamento sobre política brasileira não deixam 
de emitir pareceres agudos sobre o momento atual. Na linha da política externa, a questão da inserção internacional 
do Brasil não é negligenciada, sobretudo nos escritos de Samuel P. Guimarães e J. L. Fiori. 

 
Pode constituir frutuoso exercício, portanto, o contraste entre duas contribuições à literatura sobre formas de 

organização política, a um só tempo, tão distantes cronologicamente e tão próximas materialmente. Afinal, dois 
momentos de (re)fundação podem estar sendo contemplados: um balizado pela emergência do Estado; outro por sua 
decadência. Comparar idéias, instituições, práticas, comportamentos, valores e crenças destes dois tempos históricos 
joga luz sobre pontos mal ou parcamente compreendidos da vida política do homem. Este, o animal político 
aristotélico, tem convivido com (e sido modulado por) formas estatais desde há muito, sem necessariamente 
depreender-lhes o funcionamento. As obras que se resgatam nesta revisão permitem, em boa extensão, o exercício da 
desconstrução (e, por que não?, da reconstrução) das entidades e identidades políticas com que interagimos. O 
momento não poderia ser mais propício. 
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Teste  aqui  seus  conhecimentos ! 
 
 
1. O chamado “paradoxo de Leontieff” contestou 
empiricamente em 1973: 
 
a) Os ciclos longos de Nicolai Kondradieff (Leontieff demostra que as 
tendências seculares nos padrões de inovações tecnológicas, longe 
de serem lineares, estão diretamente relacionadas com as “rupturas 
criativas” apontadas por Joseph Schumpeter); 
b) A Teoria do Valor-Trabalho de Adam Smith; 
c) O Teorema de Heckscher-Ohlin, que afirmava ser o padrão de 
comércio internacional determinado por dotações desiguais de 
recursos – economias desenvolvidas, por exemplo, exportariam 
bens intensivos em capital (Leontieff revela que os Estados Unidos 
exportariam comparativamente mais bens intensivos em trabalho); 
d) A Teoria da Dependência, elaborada por Fernando Henrique 
Cardoso e Enzo Faletto; 
e) A Teoria das Vantagens Comparativas no comércio internacional, 
de David Ricardo. 
 
2. A chamada “Guerra do Futebol” teve lugar: 
 
a) Em 1996, quando Ruanda e Burundi se enfrentaram pela Copa 
Africana de Nações (provocando novo irromper de violência lindeira 
entre estes países); 
b) Em 1942, na Ucrânia (então URSS), quando times formados por 
soldados do III Reich alemão e por jogadores locais de uma fábrica 
de pão se enfrentaram (a derrota alemã por 6X3 levou ao posterior 
extermínio dos vencedores); 
c) Em 1490, em Milão, Itália, quando grupos políticos rivais 
disputaram um jogo de Calcio, precursor do Futebol (eventualmente 
desencadeando uma guerra civil naquela cidade-estado); 
d) em 1970, quando as seleções de Honduras e El Salvador 
disputavam uma vaga para a Copa do Mundo do México (a briga 
entre torcidas evoluiu para um conflito lindeiro, incluindo o 
bombardeio da capital hondurenha Tegucigalpa); 
e) Em 751, na Ásia Menor, sob jugo da Dinastia Tang chinesa (os 
impérios chinês e árabe selaram a chamada Paz de Talas com um 
jogo atualmente considerado precursor do Futebol). 
 
3. A personalidade jurídica internacional das Organizações 
Internacionais foi garantida: 
 
a) Por acórdão da Corte Internacional de Justiça em 1948 (versando 
sobre “Reparações por perdas sofridas pelas Nações Unidas”); 
b) Por decisão dos Estados que as criam, dado que ocorre cessão de 
soberania destes; 
c) Pelo Tratado de Westfália, em 1648; 
d) Pela Carta da Organização das Nações Unidas, em 1945;  
d) Pelo Convenção de Viena de 1969 (versando sobre “Direito dos 
Tratados”). 
 
4. O conceito de “estrutura estruturada” de Anthony Giddens 
pode ser traduzido como: 
 
a) Agentes e estruturas são interdependentes; 
b) Agentes estruturam a estrutura, e a estrutura age sobre os 
agentes; 
c) Agentes e estruturas são socialmente construídos por processos 
de significação; 
d) As estruturas sociais incidem sobre si mesmas; 
e) A estrutura é o que os agentes fazem dela. 
 
 
 

 
 
 
5. Recentemente, uma notícia bombástica foi divulgada pela 
Agência Nacional Iraniana de Informações: 
 
a) O Irã já possuiria artefatos nucleares finalizados (mas utilizáveis 
somente para fins defensivos); 
b) O Sheik Yassin, finado líder do Hamas, esteve secretamente em 
Jerusalém durante todo o ano de 2003, negociando o fim dos ataques 
suicidas palestinos (o acordo teria fracassado, porém); 
c) Saddam Hussein e Donald Rumsfeld negociaram o recebimento de 
armamento estadunidense pelo Iraque em 1982, durante a Guerra Irã-
Iraque; 
d) O Aiatolá Ali Khamenei estaria internado devido a complicações 
decorrentes do Mal de Alzheimer; 
e) Osama Bin Laden teria sido preso no Paquistão já há alguns meses (a 
captura somente seria divulgada na véspera das eleições nos Estados 
Unidos). 
 
6. “Qualquer mulher que entenda dos problemas domésticos está 
muito próxima de entender como se deve governar um país”. Esta 
frase pertence: 
 
a) À ex-Primeira Ministra indiana, Indira Gandhi; 
b) À ex-Presidenta paquistanesa, Benazir Bhutto; 
c) À ex-Primeira Dama Argentina, Eva Perón; 
d) À ex-Secretária de Estado estadunidense, Madeleine Albright; 
e) À ex-Primeira Ministra britânica, Margaret Tatcher. 
 
7. “Paz em casa, paz no mundo”. Esta frase foi proferida: 
 
a) Pelo ex-Presidente estadunidense Richard Nixon, durante a Guerra 
Fria, justificando as intervenções freqüentes na política doméstica latino-
americana; 
b) Pelo ex-líder soviético Leonid Brejnev, justificando, em 1979, a 
invasão soviética do Afeganistão; 
c) Pelo líder turco Mustafah Kemal Ataturk, justificando sua política 
nacionalista que levou ao isolamento do país por décadas; 
d) Pelo líder norte-coreano Kim Jong-Il, justificando sua política em 
relação aos Direitos Humanos; 
e) Pelo líder chinês Li Peng, justificando o chamado “Massacre da Praça 
da Paz Celestial”, em 1989. 
 
8. “I don’t believe in Kennedy”. Esta frase faz parte: 
 
a) Da canção “Holiday in Cambodja”, do grupo punk Dead Kennedys 
(1980); 
b) Da canção “Civil War”, do grupo hard rock Guns N’ Roses (1991); 
c) De um hino do grupo de ativistas negros Panteras Negras (década de 
1960); 
d) Da canção “God”, do cantor de rock John Lennon (1970); 
e) Da canção “Masters of War”, do cantor folk Bob Dylan (1963). 
 
9. O autor da frase: “O Brasil é uma república federativa cheia de 
árvores e gente dizendo adeus” é: 
 
a) O cartunista Ziraldo; 
b) O escritor Oswald de Andrade; 
c) O arquiteto Lúcio Costa; 
d) O músico Chico Buarque de Holanda; 
e) O cineasta Glauber Rocha. 
 
10. “O espaço político por definição é...”. Determine o fim da 
frase e seu autor: 
 
a) “o corpo”, Michael Foucault; 
b) “o globo”, Giovanni Arrighi; 
c) “o estado”, Nicolau Maquiavel; 
d) “o texto”, Jacques Derrida; 
e) “o sistema internacional”, Joseph Grieco. 

QQQuuuiiizzz!!!   por Carlos Frederico Gama 

Nota: a chave do Quiz encontra-se ao final da última página. 
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Tela acima: The Lady of Shalott.  
John William Waterhouse 
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