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eeddiittoorriiaall  
QQuuaall  éé  oo  nneeggóócciioo  ddaa  CChhiinnaa??    
Aspectos da dinâmica de interação sino-brasileira 

 
 

Terra de grandes histórias, grandes nomes, 
grandes conquistas, grandes tradições e de grandes 
negócios. Enfim, uma terra de grandes proporções. 
Essa é a China: para todo lado que se olhe, 
a vista perde-se no horizonte dos números. 
Nesse horizonte, encontrou o Brasil de Luiz 
Inácio Lula da Silva mais um potencial 
parceiro preferencial na tão aclamada 
interação entre os países do Sul. Ao 
contrário, contudo, do ineditismo das 
viagens presidenciais ao Oriente Próximo, 
em que se testemunhou pela primeira vez a 
visita oficial de um Presidente da República 
à região, a China é antiga pista de pouso 
para autoridades brasileiras.  

 
O que, então, reveste de 

particularidade a visita de Lula? De 
imediato, a resposta é: nada! As intenções, 
em grande medida comerciais, a pirotecnia 
e o frescor do discurso político são 
próximos daqueles testemunhados em 
outras rotas do Sul. Como já exposto em 
editorial pregresso:1 

 
“O governo Lula identifica nessas 

visitas a oportunidade de ‘unir 
semelhantes’. É, sim, uma oportunidade de 
suprir o atraso tecnológico e econômico 
nacional, por intermédio de 'alianças'. [...] 
A aproximação com África e Médio Oriente não é, per 
se, inédita. A forma como está sendo desenvolvida e 
posta em prática é que parece ser inovadora (sem 
qualquer julgamento quanto aos seus possíveis 
resultados). [...] A questão central é que o Sul passa 
(do que se percebe dos últimos discursos) a ser o 
destino final dos esforços e não mais uma mera rota 
complementar.”  

                                                 
1 O Debatedouro, edição 39. A inserção internacional brasileira e os 
tentáculos de Lula: Política Exterior do Brasil (PEB) e a dinâmica Norte-Sul. 

Para além do imediatismo, entretanto, podemos 
responder à pergunta acima de forma diferente. A visita à 
China reveste-se, sim, de algo particular. Afora as claras e 

importantes questões comerciais, há um 
pano de fundo político mais intenso do que 
o usual. O Brasil parece ter percebido que 
botou os pés no país que mais pode 
contribuir para o que o governo mesmo 
qualificou como “nova geografia do 
comércio mundial”. A China, segundo essa 
percepção, seria o parceiro estratégico que 
agregaria força política para mudanças na 
ordem econômica internacional. Isso, por 
dois motivos centrais: 1) a China tem, no 
presente, uma grande economia e, no 
futuro, um tentador horizonte de ganhos 
nesse setor; 2) dentre todos os países do 
Sul, a China é o país que mais se 
assemelharia ao Brasil.  
 
 Na verdade, a China é 
historicamente tratada pelo Brasil como se 
esse “olhasse para um espelho” para falar 
da parceira asiática. A percepção é a de 
que o último é possivelmente a imagem e a 
semelhança do primeiro. Alia-se a essa 
tradição perceptiva da imagem do “outro” 
um novo fôlego retórico brasileiro, 
inquestionavelmente característico dos 
tempos de presidência do PT. Arroga-se ao 

Brasil a capacidade real de concertação política 
multilateral, inédita, transformadora e com claros requintes 
de “messianismo sulista”.   
 

Nesse shopping de oportunidades, vende-se o 
encontro dos gigantes continentais como uma verdade 
inegável e inevitável. Parece algo escrito na história de 
ambos. Tentaremos, aqui, entender com mais detimento a 
realidade desta interação entre Brasil e China. Busca-se 
percebê-la não segundo uma visão da China ou do Brasil, 
mas sobre a China. A pergunta que fica é a seguinte: tendo 
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“A questão é que, 
principalmente 
para a China, o 

discurso das 
novas vias de 
ordenamento 

político e 
comercial pode 
não se encaixar 

perfeitamente ao 
lugar que ela 

ocupa no mundo. 
O fato é que, por 

mais que no 
discurso a China 
seja 'sul', ela é, 
na prática, um 
tanto quanto 

'norte'." 
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o Brasil “comprado” a China, é verdade que a China 
“comprou” o Brasil? Como toda e qualquer pergunta 
relativa à China, a resposta é sempre muito 
complicada de ser alcançada com um mínimo de 
exatidão. Não tencionaremos resolver essa incógnita, 
mas apenas apresentar um caminho mais ou menos 
alternativo, no mais puro e saudável espírito do 
debate.  
 
China e Brasil: uma visão de conjunto 
 

É sabido que o Brasil molda sua inserção 
internacional segundo distintos princípios, como os de 
independência nacional, autodeterminação, não-
intervenção, defesa da paz, cooperação entre os povos 
etc. Para a China há, por outro lado, uma clara ênfase 
de política exterior na independência e autodecisão, na 
defesa da paz, no fomento de relações amistosas com 
os países vizinhos, no fortalecimento da unidade e da 
cooperação com os países em vias desenvolvimento, 
entre outros.2 

 
Os dois países revelam diretrizes de política 

exterior que mais ou menos enquadram a presença e o 
lugar do “outro” no cenário internacional. Se na ponta 
do fio condutor essas diretrizes encontram-se em 
alguma medida no universo dos países em 
desenvolvimento, logo na raiz apresentam distorções 
claras em suas visões de mundo, alimentadas por um 
sem-número de fatores. A história chinesa permitiu-lhe 
uma definição mais clara e objetiva da sua posição 
relativa no mundo.  

 
O Brasil mantém relações diplomáticas 

ininterruptas com a República Popular da China – RPC 
– desde 1974 e, a partir de então, percorre-se um 
caminho de estreitamento do diálogo e dos laços que 
os supostamente unem. O reconhecimento da 
República Popular da China – beneficiado pelo clima de 
flexibilização bipolar da détente, pelo reingresso da 
China no assento permanente do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e pela revisão dos 
caminhos de inserção e de parcerias estratégicas do 
Brasil – forjou a pavimentação de um caminho oficial 
de articulação entre os dois governos. A 
universalização e o ecumenismo do Brasil “setentista” 
tomava corpo na abertura das Embaixadas, em 1974.3  

 
Diversos acordos e instrumentos de 

cooperação foram firmados nas mais diversas áreas: 
comercial, transportes, ciência e tecnologia, cultura, 
educação, turismo etc. A atividade comercial bilateral é 
anterior ao reconhecimento brasileiro da RPC, mas foi 
na década de 70 que houve a abertura de um canal 
para tal fim. Mesmo assim, apenas em maio de 1984 
ocorreu a primeira visita presidencial oficial brasileira à 
RPC, com João Batista Figueiredo.  

 

                                                 
2 REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. China. Pequim: Editora Nova Estrela, 
1999. (também disponível em www.china.org.cn)  
3 ABI-SAD, Sergio Caldas Mercador. A potência do dragão: a estratégia 
diplomática da China. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996.  

Desde a década de 1970, o comércio e a 
cooperação entre Brasil e China têm crescido 
vertiginosamente, mesmo com as dificuldades enfrentadas 
por cada um a partir da década de 1980. O setor de ciência 
e tecnologia foi prioritário e, já no ano de 1982, acordos de 
cooperação na área têm sido firmados.4 Talvez, o setor em 
que a cooperação tenha tido maior visibilidade seja 
justamente o da atividade espacial. A parceria tecnológica 
culminou no lançamento de satélites e em valiosa troca de 
experiências.  

 
Nos meios político-diplomáticos brasileiros, há uma 

clara percepção, principalmente a partir do início da década 
de 1990, da importância do “outro”. A partir daí, as 
relações bilaterais ganharam ainda mais corpo. Deixemos 
que o ex-chanceler Luis Felipe Lampreia tome a palavra: 

 
“O Brasil e a China, embora estejam 

cada qual de um lado do planeta, são as maiores 
nações do mundo em desenvolvimento e daí, 
portanto, o valor de atuarmos de forma 
coordenada. Essa coordenação, para ganhar peso, 
deve ter uma base sólida no relacionamento 
bilateral. [...] E é a busca desse aprofundamento 
da cooperação que deve ser o motor da nossa 
agenda bilateral. Por isso, é muito verdadeira a 
expressão ‘parceria estratégica’, que foi, pela 
primeira vez, aplicada a nossas relações bilaterais, 
em 1993, pelo atual primeiro-ministro Zhu Rongji. 
O nosso desafio é seguir construindo essa parceria 
com o sentido de prioridade.”5 

 
De fato essa parceria tem sido considerada 

prioridade. No diálogo Sul-Sul, há uma palavra que pesa 
nos bolsos, mentes e corações: China. Se antes a 
perspectiva era muito mais tecnológico-comercial, agora o 
governo brasileiro imprime um discurso de concertação 
geopolítica, de nova geografia comercial e política. Há uma 
série de problemas nisso.  
 

Na concepção de diálogo Sul-Sul proposta por Lula, 
para além do simbolismo (que vale principalmente para 
toda a América do Sul e África), há valiosas questões 
comerciais, cujos epicentros são o Oriente Médio, Índia e a 
própria China. A questão é que, principalmente para a 
China, o discurso das novas vias de ordenamento político e 
comercial pode não se encaixar perfeitamente ao lugar que 
ela ocupa no mundo. O fato é que, por mais que no 
discurso a China seja “Sul”, ela é, na prática, um tanto 
quanto “Norte”. Eis uma potência nuclear, membro 
permanente do Conselho de Segurança, cuja vizinhança e 
problemas territoriais (claramente, a questão de Taiwan) 
ainda a perturbam e que, portanto, vê a segurança 
internacional e o desarmamento de forma claramente 
distinta do Brasil e de grande parte dos demais países do 
Sul. Nos assuntos econômico-comerciais, por outro lado, é 
muito provável que haja uma maior abertura para 
alinhamentos, mas não se deve acreditar que isso motivará 
uma mudança de rumos, uma nova geografia do comércio, 

                                                 
4 www.embchina.org.br  
5 LAMPREIA, Luiz Felipe. Diplomacia brasileira: palavras, contextos e razões. Rio de 
Janeiro: Lacerda Ed., 1999.  
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algo pouco natural ou até mesmo pouco crível. A China 
está em outro lugar na “cadeia alimentar”. Ela dispõe 
de um outro, e mais privilegiado, posicionamento nos 
fluxos de comércio exterior e de investimentos. Daí, 
que suas perspectivas devam ser outras e, ainda que 
tomem em consideração o Brasil e demais países do 
Sul, podem não corresponder ao que o Brasil deseja 
como parceria política.  

 
A premissa para que idéias como a do 

estabelecimento de uma nova ordem econômica seja 
levada a cabo está claramente ligada às supostas 
semelhanças entre os dois países e, é claro, às 
potencialidades de cada um em suas respectivas 
regiões. O Brasil vê a China como um gigante e é até 
esperado que a China nos veja da mesma forma, mas 
apenas em certo grau. Portanto, até onde vai essa 
concordância?  
 
China e Brasil: gigantes pela própria natureza? 

 
A China é um país embebido em grande carga 

de cultura e de tradição. Inclusive por isso, privilegia-
se de uma completa e complexa consciência sobre sua 
missão, seus interesses. Isso a faz muito diferente do 
Brasil. Uma diferença que claramente desmonta 
qualquer tentativa de aproximar nos números 
realidades tão díspares. Mais de 8 milhões de 
quilômetros quadrados de extensão territorial; 
centenas de milhares de habitantes; grande parcela de 
importância político-estratégica em relação à sua 
vizinhança regional; grande tradição diplomática nos 
fóruns internacionais; problemas sócio-econômicos de 
igual equivalência. Isso tudo aproxima Brasil e China.  
 

Como países de dimensão continental, 
podemos, logo que analisamos, perceber claras 
evidências de que as diferenças entre Brasil e China 
são, talvez, mais nítidas que as semelhanças. Há 
inúmeras formas de juntarmos semelhantes para um 
exercício de comparação. A própria análise de 
território, população, tamanho da economia interna, 
por exemplo, são elementos comparativos. Entretanto, 
ao vislumbrarmos as possibilidades de coordenação, 
outras questões devem ser levadas em consideração. 
Para tanto, utlizamo-nos de um simples, ainda que 
limitado, instrumento. Uma lista de temas poderia dar 
conta das perspectivas de coordenação entre atores 
que supostamente compartilham características mais 
ou menos comuns. Tais temas poderiam ser:6  diálogo 
sobre problemas governamentais internos 
semelhantes; iniciativas conjuntas voltadas para a 
reforma do sistema multilateral; desarmamento; 
desafios da globalização; aperfeiçoamento das normas 
de convivência econômica internacional; estratégias de 
desenvolvimento; cooperação em ciência e tecnologia; 
agricultura e saúde; valorização do intercâmbio 
cultural.  
 

                                                 
6 PRATES, Alcides G. R. O Brasil e a coordenação entre os países de porte 
continental numa perspectiva atual. In: Revista Brasileira de Política 
Internacional 39 (2): 33-50 [1996].  

Em linhas gerais, a partir da observação das 
posições de Brasil e China sobre cada tema, poderíamos 
apreender do contexto que a coordenação entre ambos 
seria algo absolutamente viável e, mais do que isso, 
provável. Entretanto, para além do discurso oficial e da 
retórica oportunista que daí surge, há claras considerações 
a serem feitas. Do ponto de vista do diálogo sobre 
problemas governamentais internos semelhantes, não 
podemos, em sã consciência, crer que os instrumentos de 
cada país para combater tais problemas sejam os mesmos. 
Ainda que pobreza, meio ambiente, direitos humanos e 
desemprego possam estar no topo das preocupações 
nacionais dos dois países, não existe contexto muito 
parecido nos dois casos. O próprio ferramental político-
partidário e decisório é extremamente distinto. São dois 
Estados, dois regimes, duas reações.  
 

Tanto do ponto de vista das iniciativas conjuntas 
para a reforma do sistema multilateral, como do 
desarmamento, dos desafios da globalização, do 
aperfeiçoamento das normas de convivência econômica 
internacional e das estratégias de desenvolvimento, há 
espaço para interpretarmos distintamente os caminhos de 
cada um nessas questões. Pela sua posição geográfica, 
política e militar, a RPC, na prática, dificilmente se juntará 
ao coro das vozes do Sul como quer o Brasil. Ainda que 
apóie a causa, não a patrocinará facilmente, mantidas as 
atuais condições. Ela tem um espaço geopolítico-militar a 
resguardar, na região e nos fóruns multilaterais. Há um 
caminho de desenvolvimento associado (termo que, aqui, 
não carrega a carga semântica de dependência, submissão 
etc.), principalmente aos EUA e à Europa, que a torna 
parte do “clube” globalizado - sem ter adquirido o status 
oficial dos últimos -, mas que não a torna um país como o 
Brasil ou como qualquer outro do Sul. A estratégia de 
desenvolvimento chinesa é tipicamente sua, ainda que 
sirva didaticamente aos demais “sulistas”.  
 

A cooperação técnica e científico-tecnológica, nas 
áreas de saúde e agricultura, pode ser espetacularmente 
aplicada ao Brasil. Estamos, no campo espacial, 
vivenciando isso. Na área da saúde, a medicina alternativa 
chinesa já ganha força internamente no Brasil. Mas isso 
não é parte de nossas discussões. Estamos tentando abrir 
um horizonte de percepção anterior a isso, mais profundo, 
mais explicativo, mais causal e não conseqüencial, que se 
encontra na evolução milenar chinesa, mas que claramente 
está associada ao período mais recente da China Moderna.   
 
China e Brasil: duas histórias, uma lição 
 

Daquilo que foi dito anteriormente sobre a China e 
o Brasil, vale perceber que, por trás de números, 
estatísticas e demais dados, há um oceano de diferenças 
que se dão no seio íntimo de cada sociedade, na 
colaboração filosófica e cultural de cada uma delas para o 
mundo. Enfim, há, nas entrelinhas da história chinesa, um 
caminho milenar, um construto intelectual, cultural e social 
incomparavelmente raro. Dele, surge uma visão de “si” e 
do “outro” ou, ainda, de perspectivas/potencialidades de 
inserção no mundo, que a duras penas pode ser equalizado 
com o do Brasil.    
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A China da Revolução Cultural (1966-1976), 
de Mao Zedong, do caminho introspectivo, puro, 
inovador e criativo já não era mais a mesma no final 
dos anos 60, início dos anos 70. A tradição do 
pensamento nacional, voltado para si e para suas 
capacidades internas, começava a coadjuvar com um 
pensamento flexível, menos restrito, que reconhecia a 
importância e utilidade do “estrangeiro” (ou pelo 
menos de sua tecnologia) para conformar os caminho 
da China.7 A própria sociedade acompanhou essa 
evolução, sempre dividida entre os medos e prejuízos 
do excesso de ocidentalização e do abandono dos 
princípios marxistas.  

 
A reabertura deu-se em estreita relação com 

os EUA. Nixon e Mao articulavam uma saída para o 
isolamento chinês, ainda que, publicamente, de forma 
tímida. Durante a década de 1970, as vozes daqueles 
planejadores que advogavam por uma China mais 
dinâmica, mas que preservasse a integridade política e 
econômica, aumentava consideravelmente. 

 
Por seu turno, a sociedade chinesa, nessa 

década, caminhava para cada vez mais intensas 
manifestações a favor da abertura do governo e do fim 
da ditadura. “No final da década de 1970, já surgira 
uma nova tendência econômica do país: o velho ideal 
de autoconfiança dentro do coletivo foi substituído por 
uma estratégia de aumento da iniciativa local e da 
responsabilidade dos trabalhadores”.8  

 
No início da década de 1980, o caminho 

proposto por Deng Xiaoping, de abertura econômica 
para o Ocidente e flexibilização econômica,  na esteira 
das “Quatro Modernizações”,9 padecia de resultados 
visíveis no lado da repressão estatal. A falta de direitos 
democráticos e de liberdade civil em termos mais 
amplos paralisava, na visão do conjunto da sociedade, 
os possíveis caminhos de modernização econômica. 
Isso já era resultado de protestos anteriores, datados 
do final da década de 70, que pediam a “Quinta 
Revolução”. Essa vincularia todos os elementos da 
“Quarta Revolução” à idéia (e, obviamente, prática) de 
democracia.  

 
O sistema de governo chinês “estava cheio de 

sobreposições e inconsistências e não necessariamente 
equipado para dar conta dos extraordinários desafios 
que tinha pela frente”.10 Desde então, o governo vem, 
de forma lenta, gradual e segura, dando contornos aos 
problemas e, simultaneamente ao aperfeiçoamento 
industrial e comercial do país, tentando dar conta das 
novas condições internas e externas nas quais a RPC 
opera. Trata-se de uma visão de longo prazo, 

                                                 
7 SPENCE, Jonathan D. Em busca da China moderna: quatro séculos de história. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 583.  
8 Idem.  
9 Segundo Jonathan Spence, o termo “Quatro Modernizações” significava “um 
objetivo de política interna chinesa, anunciado em 1978, para desenvolver as 
áreas de agricultura, indústria, defesa nacional e ciência e tecnologia. Na busca 
desse objetivo, a China dirigida por Deng Xiaoping implementou uma política de 
portas abertas ao Ocidente, criando zonas econômicas especiais e mandando 
estudantes para o exterior”.  
10 Op. Cit., supra note (7), p. 642. 

planejada e acompanhada de perto pela sociedade, que 
pode até acabar em plena perda de controle por parte da 
classe dirigente. Ao que tudo indica, por devagar que seja, 
novas estruturas políticas vão sendo formalizadas e 
adaptadas. A sociedade tem feito seu papel e, em grande 
medida, a própria opinião pública internacional ajuda nesse 
processo. Ainda assim, há uma atmosfera de esperança 
nas mudanças. Tanto é verdade que, apesar dos 
problemas, parte majoritária da mídia e da sociedade 
confirmam uma visão de otimismo e de sucesso dessa 
flexibilização.  

 
Essas longas décadas de confronto entre os ideais 

socialistas e os ideais da “liberalização burguesa e poluição 
espiritual” têm trazido ganhos, mas também muitas 
dúvidas sobre a China. A China, nesse ínterim, provou que 
sua história e suas tradições estão em um plano superior 
de explicação para o seu presente e o seu futuro. A 
definição do seu lugar no mundo associa-se a esse legado 
e, indubitavelmente, continua trazendo ganhos ao país. A 
China enfrentará grandes problemas, sobretudo em relação 
à sua matriz energética, meio ambiente e direitos humanos 
(e tem havido progressos nesses campos). Entretanto, é 
possível e inteligente acreditar que as adequações e 
acomodações surgidas no seio daquela sociedade e na 
perspectiva de evolução político-econômica dêem boas 
respostas aos descrentes nas capacidades da China, 
àqueles que crêem ser arriscado investir ou associar-se a 
um país “fadado ao esgotamento do sucesso” e àqueles 
que não percebem, no curso subterrâneo da história 
chinesa, o marco essencial que move toda a sua sociedade. 
Não dizemos, com isso, que o sucesso é certo e que o 
futuro é inegavelmente próspero. Fato é que análises 
conjunturais, presas às condicionantes temporais, podem, 
na melhor das hipóteses, dar conta de pequena parte de 
todo o horizonte de vida chinês.   
 
Qual é o negócio da China? 

 
Disso tudo que acaba de ser dito, o que 

poderíamos depreender em termos de possibilidades de 
associação Brasil-China - não em termos específicos, mas 
em vistas do desejo brasileiro de compartilhamento de 
objetivos e caminhos a seguir? 

 
Enfim, concluímos: “Naturalmente, os interesses 

nacionais globais dos brasileiros e dos chineses são 
distintos e particulares, não se afigurando uma hipótese de 
congraçamento solidário para participação nos diretórios de 
poder acima indicados [Conselho de Segurança e G7]. No 
entanto, existe uma certa sintonia de aspirações que, em 
determinadas circunstâncias precisas, poderia ser 
acentuada para satisfazer objetivos concretos e 
coincidentes entre os dois países”.11 

                                                 
11 Op. Cit., supra note (6), p. 192.  
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!Una charla latina! 
 

”Muy oportuno, valioso y sensato tu artículo [‘México y los TLC’s : ¿cuántos son necesarios?’, edição 47]. En Brasil 
tenemos las mismas dudas tuyas cuanto a los TLCs (sea ALCA o Unión Europea). Lo mismo podría ser dicho de la 
cooperación con los chinos (hoy he visto en la tele que China ya acenó con un posible TLC con Brasil). Acurdos los 
hay muchos, lo importante es no cerrar puertas para posibles parceros sin necesidad y, además, crear acuerdos que 
produzcan beneficios reales, no solamente artesanías de marketing (por aquí, hay un fuerte elemento anti-EEUU que 
une parte de la población y los algunos tomadores de decision).” 
 

Carlos Gama, colunista 
 

“Estimado Carlos: Agradezco tu comentario y me uno totalmente a él. En efecto, los Tratados de Libre Comercio en 
México y América Latina han tenido efectos diferenciados en distintos sectores productivos. De ahí la necesidad de 
antes de seguir firmando más TLC´s, deberíamos ver que efectos han tenido en nuestros países y comunidades. 
Saludos.” 
 

Luis Guillermo Villavicencio, leitor e colaborador 
 
 

Neoliberalismo e taxas de suicídio 
 

 “Trabalho muitíssimo apreciado [‘A vertente neoliberal ou a utopia da sociedade de mercado desregulado – parte 
III’, edição 47]. (...) Intriga-me, contudo, o caso de países escandinavos, extremamente justos do ponto de vista 
social e que, no entanto, ostentam taxas altas de suicídio. Vocês [Leonardo Ramos e Sylvia Marques] teriam algum 
palpite que explicasse esse aparente contra-senso? É importante decompor os fatores dessa correlação, ou corre-se 
o risco do que Earl Babbie chama de ‘correlação espúria’.” 
 

Dawisson Belém Lopes, editor 
 

“(...) o sistema econômico atual vigente causaria individualismo, aumentando os casos de suicídio tipo ‘egoísta’ (cf. 
Durkheim), justamente o tipo praticado nos países escandinavos. Da mesma forma, o suicídio juvenil do Japão, em 
número exageradamente destoante do resto do mundo, é causado pela pressão que a sociedade impõe ao jovem 
para passar no vestibular. Não é causado pela pobreza, mas pode-se dizer que o sistema econômico atual, que impõe 
valores de competitividade e sucesso profissional, é o responsável.” 
 

Renato Orozco, leitor e colaborador 
 
 

Escola de Copenhague, América e Europa 
 
“Danilo: permita-me congratular-te pelo artigo [‘A Escola de Copenhague e os praticantes de Washington’, edição 
47]. Quanto à Escola de Copenhague, você entende que sua maior vinculação com o pensamento sociológico 
europeu (em detrimento da tradição neobehaviorista norte-americana) manifesta-se pela importância do discurso na 
tomada de decisões e na percepção dos agentes?” 
 

Filipe Nasser, editor 
 

“Acredito que a desvinculação com o pensamento behaviorista norte-americano se dá, sobretudo, mas não 
exclusivamente, na multiplicidade de agentes potencialmente envolvidos nas questões de segurança internacional. 
Para além de [outros] argumentos importantes, acredito que, ao propor um framework analítico que englobe tanto 
agentes estatais como não-estatais, a Escola se distinga do behaviorismo americano, tradicionalmente 
estatocêntrico.” 
 

Danilo Limoeiro, colunista 
 
 

Retificação providencial 
 

“Excelente resenha [‘RELeituras’, edição 46]. Tenho somente um pequeno reparo pessoal a mencionar: fiz 
Graduação (concluída em 1973) e Doutoramento (concluído em 1980) em Relações Internacionais no Institut des 
Hautes Etudes Internationales de Genebra, sendo, a meu conhecimento, o primeiro brasileiro a obter um doutorado 
na área.” 
  

Ricardo Seitenfus, leitor 

Mur@L 
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OO  CCoonncceeiittoo  ddee  CCuullttuurraa  eemm  CClliiffffoorrdd  GGeeeerrttzz  
ee  ooss  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss  
União impossível? 
 
 

O antropólogo estadunidense Clifford Geertz, na 
sua já clássica obra “A Interpretação das Culturas”,12 
debruça-se sobre a história das respostas à pergunta “o 
que é a natureza humana?”, passando pelo Iluminismo 
e pela Sociologia dos séculos XIX e XX (primeiras 
décadas). Após desconsiderar as respostas 
prévias à pergunta, Geertz afirma, então, que 
o único traço comum a todos os homens seria 
o fato de que somos todos “artefatos 
culturais”. A Cultura consistiria num conjunto 
de mecanismos extra-somáticos (não-
biológicos) controladores do comportamento 
humano. A Cultura teria surgido e se 
desenvolvido concomitantemente à evolução 
biológica verificada na passagem dos 
primeiros hominídeos aos homens atuais. Em 
suma, o Homem só se torna “humano” graças 
ao surgimento e desenvolvimento da Cultura, 
dado que, nas palavras de Geertz, o Homem 
é, dos animais, o mais frágil deles quando 
surge no mundo, pois não pode valer-se de 
instintos (mecanismos somáticos) para guiar 
seus passos durante sua existência. 
Necessitamos desesperadamente de algo que 
nos guie, algo muito além de nosso corpo 
(dos mais frágeis quando comparado ao de 
outros animais). Concorrem, portanto, para o 
surgimento do Homem, a sua fragilidade 
física, manifesta numa inexistência de 
instintos efetivos, e um substrato cultural 
preexistente, que é assimilado gradualmente pelo 
indivíduo no desenrolar de sua vida. A Cultura não 
surge com o Homem – este surge como decorrência do 
desenvolvimento cultural experimentado por seus 
antepassados mais remotos. 
 

Entretanto, Geertz postula, igualmente, o 
caráter infinitamente plástico do Homem. Os homens 
surgem no mundo aptos a viverem uma infinidade de 
vidas – no entanto, vivem apenas uma vida, no 
contexto de determinada cultura. O Homem só surge 

                                                 
12 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995 

com a Cultura – mas os homens, tomados 
individualmente, surgem quando inseridos no seio de 
uma cultura específica. A diversidade cultural é traço 
característico da Humanidade; nossas diferenças 
culturais são o que de mais humano partilhamos, 

podemos inferir a partir dessa 
constatação. A diferença é o que nos 
une. Manifestas através do erguer de 
diversas “fronteiras simbólicas” entre 
os indivíduos, as culturas acabam por 
traçar “mapas de significados” que 
compartilhamos em grande medida 
com outros homens e que nos guiam 
existência adiante. É nesse ponto que 
desejo introduzir a questão da 
universalidade (ou não) dos Direitos 
Humanos. Se todos os homens só se 
tornam tais ao se imbuírem dos 
referenciais simbólicos de uma cultura 
particular, assumindo determinada 
visão de mundo, não seriam os Direitos 
Humanos algo muito pouco substancial 
e relativo?  
 

Nesse momento, torna-se 
necessário o que tomaremos como 
“Direitos Humanos”, ou direitos 
fundamentais da pessoa humana, no 
curso deste artigo. Um conceito 
deveras polêmico, objeto do interesse 

de incontáveis filósofos, líderes religiosos, cientistas, 
líderes políticos, juristas etc. ao longo da História. 
Reputo que o objetivo do presente trabalho não é fazer 
uma genealogia dos Direitos Humanos, nem tampouco 
promover uma redefinição do termo. 
 

Segundo o jurista brasileiro Dalmo de Abreu 
Dallari: 
 

“A expressão ‘direitos humanos’ é uma 
forma abreviada de mencionar os direitos 
fundamentais da pessoa humana. Esses direitos 
são considerados fundamentais porque sem 

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

“Não obstante o 
viés racionalista, 

atemporal e 
imutável conferido 

aos Direitos 
Humanos desde o 
Iluminismo, sua 

pertinência não é 
incongruente com 
a idéia do Homem 

como ‘artefato 
cultural’, uma vez 

que os Direitos 
Humanos são uma 

realidade social 
em construção – 

como, aliás, a 
própria Cultura.” 
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eles a pessoa humana não consegue existir ou 
não é capaz de se desenvolver e de participar 
plenamente da vida. Todos os seres humanos 
devem ter asseguradas, desde o nascimento, as 
mínimas condições necessárias para se 
tornarem úteis à humanidade, como também 
devem ter a possibilidade de receber os 
benefícios que a vida em sociedade pode 
proporcionar. Esse conjunto de condições e de 
possibilidades associa as características 
naturais dos seres humanos, a capacidade 
natural de cada pessoa pode valer-se como 
resultado da organização social. É a esse 
conjunto que se dá o nome de direitos 
humanos.”13 

 
Nos termos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos adotada pela ONU, em 1948, bem 
como dos documentos que a complementaram (Pacto 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e Pacto de 
Direitos Civis e Políticos – criados em 1966 e 
implementados em 1976), podemos resumir os direitos 
fundamentais da pessoa humana a: 
 
• Direitos civis - são o direito à igualdade perante a 
lei; o direito a um julgamento justo; o direito de ir e vir; 
o direito à liberdade de opinião; entre outros. 
• Direitos políticos - são o direito à liberdade de 
reunião; o direito de associação; o direito de votar e de 
ser votado; o direito de pertencer a um partido político; 
o direito de participar de um movimento social; entre 
outros. 
• Direitos sociais - são o direito à previdência social; 
o direito ao atendimento de saúde e tantos outros 
direitos neste sentido. 
• Direitos culturais – são o direito à educação; o 
direito de participar da vida cultural; o direito ao 
progresso científico e tecnológico; entre outros. 
• Direitos econômicos - são o direito à moradia; o 
direito ao trabalho; o direito à terra: o direito às leis 
trabalhistas e outros. 
• Direitos ambientais - são os direitos de proteção, 
preservação e recuperação do meio ambiente, utilizando 
recursos naturais sustentáveis. 
 

Os Direitos Humanos têm por intuito mais do 
que permitir a todos os seres humanos a sobrevivência; 
tencionam permitir a todos os seres humanos uma vida 
digna. Surgiram no Ocidente durante o Iluminismo, 
marcados pela idéia da existência de uma natureza 
humana atemporal e imutável (ligada à idéia de Razão). 
Compreendem, na atualidade, os chamados Direitos 
Civis (do indivíduo), Direitos Políticos e Direitos Sociais 
(debate-se contemporaneamente a inclusão de um 
quarto conjunto de direitos, os chamados Direitos das 
Minorias). A noção do vínculo intrínseco entre os 
Direitos Humanos e a idéia de uma natureza humana 
atemporal e imutável, além da origem destes ter 
ocorrido no Ocidente durante a Modernidade, 
permanece no coração das querelas entre os defensores 

                                                 
13 DALLARI, Dalmo de Abreu. Que são direitos da pessoa. São Paulo: Brasiliense, 
1981, p.7 

e detratores dos Direitos Humanos. Tentarei demonstrar 
que os Direitos Humanos, contanto não sejam um 
instrumento ideal, podem se coadunar com os conceitos 
de Cultura e de Homem de Clifford Geertz de forma 
satisfatória.  
 

Não obstante o viés racionalista, atemporal e 
imutável conferido aos Direitos Humanos por seus 
“criadores” desde o Iluminismo, sua pertinência não é 
incongruente com a idéia do Homem como “artefato 
cultural”, por alguns motivos. Primeiro, a origem 
ocidental dos Direitos Humanos seria um problema 
intransponível em termos de relativismo caso o 
substrato dos Direitos Humanos, conquanto não remeta 
a uma natureza humana racional, atemporal e imutável, 
não guardasse traços comuns à totalidade das culturas 
humanas – por exemplo, a vida como um valor 
fundamental a ser defendido, a importância da provisão 
alimentar ser garantida para todos os membros de um 
grupo etc. Segundo, muito desse mesmo substrato está 
diretamente relacionado à inexistência (ou inoperância) 
dos instintos como “guia” e mantenedor dos homens em 
sua existência, daí a coerência em anunciar que todo 
ser humano tem direito à vida, à liberdade, a ser 
membro de uma cultura, a não sofrer discriminação em 
virtude de seu pertencimento a uma cultura ou a outra 
característica particular – sabendo que tais fatos são 
uma necessidade do ser humano enquanto animal 
desprovido de instintos eficientes, dependente de 
padrões de controle extra-somáticos para subsistir. 
Finalmente, críticos dos Direitos Humanos que lançam 
mão do argumento do relativismo condenam 
sobremaneira a vinculação histórica dos Direitos 
Humanos à “natureza humana imutável e atemporal” do 
Iluminismo Ocidental – falhando em perceber que, não 
obstante esse “mal de origem”, os Direitos Humanos 
podem se coadunar com a idéia de Homem como 
“artefato cultural” em termos substanciais.  
 

Os Direitos Humanos são, ainda, uma realidade 
social em construção – possuem algumas lacunas que, 
não obstante, vêm sendo lenta e gradualmente 
preenchidas por novos conjuntos de Direitos – e têm na 
sua implementação um problema de grandes proporções. 
Apesar dessas deficiências, não se pode dizer que sua 
importância seja pequena, ou que sua vinculação histórica 
ao Iluminismo torne-os inoperantes quando confrontados 
com a idéia do Homem como “artefato cultural”. Críticas 
aos Direitos Humanos são pertinentes, entretanto não 
nesses termos. Tendo em mente o fato de que a 
Declaração Universal de 1948 foi criada por 51 nações e 
que, nos anos posteriores, sua aceitação por um número 
cada vez maior destas ocorreu em ritmo acelerado, 
podemos ter uma noção, ainda que pequena e parcial, da 
pertinência da substância desses conjuntos de provisões 
para homens de nações e culturas as mais diversas. 
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A Escola de Copenhague e os praticantes 
de Washington 

 
 

FFeeddeerraalliissmmoo  ee    
PPoollííttiiccaa  EExxtteerrnnaa  --  ppaarrttee  IIII  

A refundação das Instituições Republicanas 
 
 
A Federação e a Política Externa: abordagens 
plurais 
 
a)   Estados Unidos da América 

 
Os registros históricos da política externa norte-

americana, provenham eles de fontes oficiais 
ou de trabalhos acadêmicos, são unânimes 
em afirmar que a diplomacia dos E.U.A. só 
adotou uma orientação positiva de sua 
diplomacia a partir de sua emergência como 
nação industrial após a Guerra de Secessão 
(1861-1865). Ainda assim, uma conduta 
ostensiva na política internacional só seria 
levada a cabo a partir do ingresso dos E.U.A. 
na I Guerra Mundial, em 1917, seguida de 
um isolacionismo (1919-1935) e de uma 
redefinição da “Realpolitik internacionalista” 
que os Estados Unidos jamais abandonaram 
após 1945.  

 
Desde a conjuntura revolucionária, 

passando pelo período de reconstrução 
compreendido pelas décadas de 1790 e 1800, 
pelo renovado estado de guerra com a Grã-
Bretanha e a nova reconstrução após a 
Guerra de 1812-14,  até a eclosão da revolta 
confederada em 1860, os Estados Unidos da 
América radicaram seus princípios em uma 
vocação isolacionista – não tinham, portanto, 
uma pauta de diretrizes positiva para sua política 
externa. Observavam os desdobramentos da política 
européia e das independências latino-americanas com 
uma índole en passant e meramente contemplativa. Em 
compasso com aspirações políticas tão modestas, os 
efetivos da União eram irrisórios: as forças militares 
norte-americanas em 1825 eram equivalentes ou 
inferiores às brasileiras,14 e quando Alexis de 
Tocqueville relatou suas impressões sobre a forma de 

                                                 
14 CERVO, A. L. BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. 2 ed. 
Brasília: Edunb, 2002. p. 26. 

organização política dos americanos no clássico A 
Democracia na América, o Governo Federal tinha seis 
mil homens em armas e uma esquadra que contava 
com 52 vasos de guerra.15 O aggiornamento continental 
rumo ao Oeste, a deterioração – e posterior 
enfrentamento armado - das relações com o México e 

os interesses na Amazônia tratariam, em 
breve, de alterar a percepção do 
interesse nacional norte-americano, 
contribuindo para criar o que Frederick 
Jackson  Turner denomina “mito de 
fronteira”16 e para a fundação da 
grandeza expansionista ianque. 
Cumpriria à Guerra de Secessão (1861-
1865), porém, a instrumentalização de 
recursos militares, financeiros e 
humanos, em proporções descomunais, 
e, enfim, o deployment de milhões de 
homens nos campos de batalhas da costa 
atlântica. Não só os norte-americanos, 
como também os europeus, assistiram, 
estarrecidos, ao triunfo da indústria 
pesada da Nova Inglaterra sobre o 
agrarismo incipiente dos confederados. 
Findo o conflito e consagrado o triunfo 
ianque, os Estados Unidos haviam se 
consolidado como nação industrial, não 
tanto pela produção de riqueza quanto 
pela capacidade de mobilização, 
canalização e geração de recursos, em 

uma escala inimaginável para qualquer potência 
européia. 

 
Tendo procedido com curso estreito da política 

externa americana pré-Guerra de Secessão, é mister 

                                                 
15 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: leis e costumes de certas 
leis e certos costumes políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por 
seu estado social democrático. São Paulo: Martins Fontes, 1998 
16TURNER, Frederick Jackon. The significante of the frontier in American History 
(1893). Disponível em: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/TURNER/chapter1.html. 
Acesso em 19/05/2004. 

LINDOLPHO CADEMARTORI 
           colunista 
 
                                            lcademartori@odebatedouro.com.br GOIÂNIA 

“A reorganização 
do Estado 

segundo os 
moldes 

federativos no 
Brasil, 

concomitante ao 
advento da 

república, se 
traduziu, em um 

primeiro 
momento, por 

uma reorientação 
amadorística e 

desorganizada da 
política externa 

brasileira.” 
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verificar como a forma federativa da organização do 
Estado influiu na política externa dos E.U.A. 

 
A forma federativa prerrogou, entre o fim das 

guerras de independência (fins da década de 1780) e 
1860 (véspera do conflito entre ianques e 
confederados), uma competição gradativa entre os 
entes federados da União para que pudessem fazer 
valer seus direitos, ainda que uns em detrimento de 
outros. As questões atinentes à navegação no 
Mississippi, às políticas tarifárias, às alíquotas de 
comércio exterior, à manutenção das milícias 
permanentes e às próprias questões lindeiras entre os 
Estados, encerraram por tragar a União – o Governo 
Federal – para a função arbitral das contendas internas, 
impossibilitando-a de projetar, afirmativamente, os 
interesses norte-americanos no exterior. A título de 
condensação, é lícito dizer que a razão pela qual os 
E.U.A. careciam de uma política externa era a de que 
sua organização federal ainda se caracterizava pelo 
caráter extremamente competitivo (e por vezes hostil) 
entre os entes federados. A relativa paz lograda após o 
Tratado de Gand (1814), responsável pela lavratura da 
paz com a Grã-Bretanha, permitiu ao país encarar o 
desenvolvimento interno combinado com a conquista do 
Oeste, mas não amenizou as disputas internas entre os 
Estados. Os inevitáveis embates com os mexicanos, que 
resultaram na anexação do Texas (1845), a cessão 
mexicana de vastíssimas porções de território 
(compreendendo a Califórnia, Utah, Nevada, Arizona e 
Novo México, entre outros, em 1848) e a conquista do 
Oregon (1846),  conferiram à ainda instável nação um 
maior senso de coesão e uma oportunidade para o 
arrefecimento das contendas entre os Estados 
federados. Assistiu-se, nesse período, a um 
engrandecimento significativo da União, decorrente 
mesmo da incorporação de novos Estados à Nação, e, 
portanto, do aumento da receita.  

 
De forma tal que o poder das milícias 

provinciais não acompanhou o fortalecimento do poderio 
militar da União (e, ainda, como o poder dos agrários 
Estados sulistas não acompanhou o crescimento do 
establishment industrial nortista, nomeadamente dos 
Estados da Nova Inglaterra), afigurava-se previsível 
que, havendo conflitos de interesse que não pudessem 
ser contornados por meio do diálogo, a contenda 
inevitavelmente culminaria em enfrentamento armado, 
e, por conseqüência lógico-formal, em guerra civil. O 
esboço de uma política externa assertiva e da projeção 
da grandeza norte-americana, do “mito de fronteira”, 
seria, pois, interrompido pela guerra de 1861-1865. 
Durante o conflito, a Federação convulsionou, tendo os 
Estados sulistas se secessionado e formado uma 
Confederação alheia à União, e, assim, dado mote à 
reação das forças federais para que reintegrassem os 
confederados à União. Após quatro anos de combates e 
seiscentos mil mortos, os confederados se renderam e 
foram reintegrados à União. É, em certa medida – e 
ressalvadas as incongruências contra-factuais -, sensato 
afirmar que, tivesse a União disposto de mais poder 
desde a independência e os entes federados de menos 
autonomia, em um governo mais centralizado e polar, a 

Guerra de Secessão não teria ocorrido (ou, caso tivesse 
ocorrido, não culminaria na catarse que engendrou), 
visto que o levante sulista seria pronta e violentamente 
reprimido pela União e agilmente desmantelado. O que 
Tocqueville cognominou “liberdades provinciais”, quase 
três décadas antes do ribombar dos canhões na 
Virgínia, foi, de alguma forma, um dos fatores que 
possibilitaram uma mensuração de forças tão 
equilibrada entre ianques e confederados.  

 
O termo da guerra civil e a ascensão dos E.U.A. 

à condição – ainda que inicialmente passiva e, no 
âmbito da consciência coletiva norte-americana, 
injustificável, pois que a sociedade local ainda se 
preservava eminentemente isolacionista – de potência 
mundial marcou o fim da “Era de Ouro” da influência 
direta dos ajustes do Estado federal na política externa 
dos E.U.A. (para o bem ou para o mal, diga-se). Em 
1865 os Estados Unidos da América eram uma nação 
consolidada, e a perspectiva secessionista estava 
naturalmente excluída das possibilidades viáveis. 
Seguiu-se, pois, o curso normal da divisão atributiva 
das competências entre a União e os governos 
estaduais, cabendo àquela a direção dos assuntos 
externos, tarefa que, por estar desonerada da 
competência sobre uma série de assuntos domésticos, o 
Governo Federal pôde desenvolver com competência e 
acurada percepção do interesse nacional. Da guerra 
contra a Espanha, que, segundo alguns autores, 
consignam a ata de nascimento do “império americano” 
ao fim da Guerra Fria, passando pelas duas guerras 
mundiais e pela sempre crescente influência dos E.U.A. 
nas pautas globais, o papel da estrutura organizacional 
federal na política externa pouco mudou: lato sensu, a 
fraqueza do governo central, em certa medida 
responsável por propiciar circunstâncias ao conflito de 
1861-1865, foi, após este mesmo conflito, melhor 
temperada pelo crescente e consolidado poder do 
Governo Federal, que, no âmbito de suas competências, 
proporcionou à política externa norte-americana um 
leque expansivo e uma participação cada vez mais 
substantiva nos assuntos internacionais. Sem o 
federalismo, os Estados Unidos talvez não tivessem se 
imiscuído em uma guerra fratricida; mas é também 
provável que não tivessem se convertido na 
superpotência sem par dos dias correntes. 

 
b) República Federativa do Brasil e Federação Russa  

 
Trataremos, ao presente subtópico, dos casos 

brasileiro e russo. A decisão de prescindir de uma 
análise dos casos australiano e argentino se justifica por 
ambos não se enquadrarem, segundo conceito definido 
na primeira parte deste ensaio, no tipo de potências 
com vocação para global players das relações 
internacionais. A situação australiana, demonstrada com 
certa fartura de notas de rodapé na parte introdutória, é 
um exemplo sui generis; a Argentina, de sua feita, 
embora tenha em sua história interessantes embates 
entre unitaristas e federalistas (com importantes 
conseqüências na orientação de sua política externa), 
não será abordada por causa de sua ofuscação pela 
vocação de potência do Brasil.  
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b.1)  República Federativa do Brasil 

 
A reorganização do Estado segundo os moldes 

federativos no Brasil, concomitante ao advento da 
república, se traduziu, em um primeiro momento, por 
uma reorientação amadorística e desorganizada da 
política externa brasileira. O manejo grosseiro da 
política externa por parte dos militares, bem como o 
contexto de relativa instabilidade interna, contribuiu 
para uma projeção negativa da imagem brasileira no 
exterior, de modo que o Brasil, extinta a monarquia, 
“parecia aproximar-se de seus irmãos hispânicos”, 
adotar a “política dos pronunciamentos” e integrar o 
grupo das nações semi-civilizadas em que bastava um 
general à frente de sua tropa para subverter toda a 
ordem institucional.  

 
A desordem reinante na “República da Espada” 

foi agilmente substituída por um esforço em imprimir 
vigor à formulação do pensamento estratégico 
brasileiro. Intento este só seria logrado à época da 
gestão de José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio 
Branco, à frente do Itamaraty (1902-1912). A política 
externa brasileira, a partir de então, retomava alguns 
aspectos positivos da coesão da diplomacia imperial, 
mas agora dotada de maior autoconfiança, em razão da 
consolidação plena do espaço nacional. Estando este 
livre de divergências lindeiras com países vizinhos, era 
possível ao governo central abrir mão de sua relativa 
onipotência nos assuntos domésticos, de modo a 
redefinir sua competência e delegar substancial 
autonomia aos governos estaduais. Como conseqüência, 
restavam ao Governo Federal “mãos livres” para melhor 
conceber as diretrizes da política externa brasileira 
(ainda que, entre 1902 e 1912, tal atribuição tenha 
cabido quase que exclusivamente ao Barão do Rio 
Branco e ao Itamaraty). 

 
As “correções de rumo” meramente 

procedimentais entre 1912 e 1930 (trespassando, 
inclusive, os anos da I Guerra Mundial) não são 
suficientes para que possamos afirmar ter havido uma 
real “mudança” entre a morte de Rio Branco e a 
ascensão de Getúlio Vargas. O processo – lento, é 
verdade – de transformação do Estado brasileiro (em 
todos as suas esferas) em uma federação semelhante à 
norte-americana prosseguia de forma regular, 
resguardadas as devidas ingerências do governo central 
que as contingências impuseram. Não é insensato 
sustentar, pois, que o período compreendido entre 1902 
e 1930 alberga a era em que o Brasil melhor conseguiu 
harmonizar o trinômio federalismo-democracia-política 
externa vigorosa.  

 
Com a ascensão de Vargas, o referido “processo 

de transformação” do Estado brasileiro (que vinha 
sendo exitosamente desenvolvido desde 1902) foi 
prontamente desmantelado. Vargas não só fiou a idéia 
do Estado como “indutor da economia” como o 
posicionou ativamente no processo econômico, 

destruindo as raízes liberais que vinham se 
desenvolvendo desde o fim da República da Espada. A 
Constituição de 1934 foi um paliativo; o Estado Novo 
eliminou o que havia restado da Federação; a 
Constituição de 1937 instaurou o jugo de um Estado 
unitário adornado por elementos fascistas e 
corporativistas; a democracia havia sido suprimida 
desde 1930; o Brasil se converteu, tout court, em um 
Estado policial (Polizeistaat). 

 
A política externa da Era Vargas, objeto de 

tantas loas acadêmicas e políticas, foi de fato exitosa e 
materialmente lucrativa ao país, posto que em 1945 o 
país gozava de privilegiada posição e tinha a 
oportunidade de se re-inserir na ordem internacional 
reconfigurada (oportunidade esta que foi desperdiçada). 
Quando auscultamos as formas que Vargas utilizou para 
“promover” o “interesse nacional”, concluímos a 
subjugação da Nação, a imposição inflexível do 
autoritarismo, o personalismo exacerbado e da 
destruição de princípios caros à república. Assim, os 
êxitos de sua política externa foram obtidos ao custo da 
supressão da democracia e da edificação de uma noção 
hegeliana do Estado, que dispunha de uma moral 
objetiva e se caracterizava como dotado de vontade. O 
Estado, sob Vargas, era volitivo, pois ainda que o 
mandatário se comprometesse a repassar os benefícios 
à sociedade cuja pluralidade ele havia ignorado, tal 
“repasse” jamais foi empreendido em escala 
considerável.  

 
O retorno à normalidade democrática, em 1946, 

não modificou fundamentalmente as atribuições do 
Governo Federal, e, portanto, não resgatou o ambiente 
de descentralização anterior à Revolução de 1930. As 
máculas corporativistas-centralistas-unitaristas, como a 
legislação trabalhista e as aberrações decorrentes da 
unificação das legislações processuais, permaneceram; 
a competência legislativa da União, absurdamente 
expandida durante a Era Vargas, não foi 
redimensionada; a natureza departamentalista da 
Federação brasileira fazia-se notável em sua plenitude. 
Previsivelmente, a política externa do que parte da 
literatura acadêmica costuma denominar de 
“democracia populista” (1946-1964) chafurdou no 
razoável e no medíocre, mercê da sobrecarga de 
competências (auto-arrogada) do Governo Federal – 
que, portanto, as exercia deficientemente – e da 
ociosidade departamentalista dos governos estaduais.  

 
 As bem-concebidas e pujantes diretrizes 

externas dos governos militares (1964-1985), 
contrastadas com a mediocridade do universalismo 
retórico e do multilateralismo infrutífero das gestões da 
República Nova (1985 - ?), contribuíram para reforçar a 
tese de que uma política externa vigorosa e produtiva 
só é viável em um ambiente político autoritário, pois 
que os interregnos democráticos resultaram, guardadas 
as devidas proporções, em insuficiências estratégicas. 
Convencionou-se a vinculação entre democracia e 
mediocridade estratégica, na mesma medida em que se 
relaciona os governos ditatoriais à política externa 
arrojada e à acurada percepção estratégica.  
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É imperioso, nesse sentido, que se reconcilie 

parte dos dois binômios, de modo a possibilitar a 
associação das instituições democráticas à política 
externa profícua e acuradamente concebida, 
simultaneamente ao descarte do autoritarismo e da 
mediocridade estratégica.  

 
b.2)  Federação Russa 

 
O caso russo, merecedor de exegese criteriosa 

e de considerações não-padronizadas, desperta um 
interesse singular. Por ter o presente trabalho o 
propósito de analisar a relação entre a estrutura 
organizacional do Estado federal e a política externa – e 
não um ou outro fenômeno isoladamente -, a Federação 
Russa e seus predecessores históricos são intrigantes. 

 
O Estado, na Rússia, sempre teve uma 

conotação distinta de todas as demais variantes 
ocidentais, tomemos como parâmetro de comparação o 
militarismo prussiano, a política de poder dos estados 
italianos, o absolutismo monárquico na França, 
Espanha, Portugal e Áustria ou o liberalismo inglês. O 
gosudarstvo (Estado) russo emulava um conceito de 
manutenção e preservação do poder permanente, 
dando azo a uma centralização que sempre parecia 
progressiva. Eis onde o absolutismo dos Romanov se 
distinguia daquele observado no Ocidente: até fins do 
século XIX e início do século XX, a onipotência do 
Estado no Império Russo permaneceu inconteste, não 
havendo uma única voz, faccionada ou não, a duvidar 
de sua legitimidade. Não havia, para todos os efeitos, 
uma espécie de “pacto” ou “contrato” – ainda que 
prejudicial ao povo – entre os estratos sociais da Rússia 
imperial: o soberano garantia a manutenção dos 
benefícios da corte, e a associação quase orgânica entre 
ambos resultava na opressão arbitrária das massas, 
cuja participação na vida política era literalmente nula. 
Nas últimas décadas do século XIX chegava-se ao 
cúmulo de crer que a “alma russa” havia desenvolvido 
uma variante eslava do “senso de dever” e Aufklärung17 
kantiano, ao abdicar cegamente de suas próprias 
vontades e obedecer às ordens do soberano, porquanto 
preservava na espiritualidade uma certa “independência 
da alma”. Tamanho foi o poder absoluto e onipotente do 
Estado na referida época que se cogitou a dissolução 
das massas russas enquanto sociedade organizada. 

 
Não havia, portanto, uma única característica 

federalista ou que resvalasse descentralização 
administrativa na Rússia imperial, padrão este que foi 
continuado na União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (a despeito do formalismo retórico-
propagandista que a Constituição de 197718 dava a um 
certo “federalismo socialista”). A relação entre o poder 
do governo central e os governos provinciais (estaduais) 
tanto na Rússia czarista quanto na URSS, para os fins 

                                                 
17 Esclarecimento, ou Iluminismo. 
18 Art. 72 da Constituição de 1977. Cf. Constitution (Fundamental Law) of the Union 
of Soviet Socialist Republics,  in 
http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html. Acesso em: 
22/10/2003.  

reclamados neste ensaio, não sofreu nenhuma alteração 
substantiva. O centralismo crescente, a ausência de 
autonomia administrativa por parte dos governos locais 
e a pronta repressão do governo central a qualquer 
insurreição local dão corpo a tal continuidade. 

 
Não negligenciando o fato de que a democracia 

(democracia em termos relativos e parciais) na Rússia é 
um advento que conta pouco mais de uma década, 
afigura-se precipitada qualquer iniciativa no sentido de 
verificar os efeitos que vinculam a forma federativa do 
Estado às diretrizes da política externa. Trata-se de 
tópico que, com efeito, mereceria um trabalho 
exclusivo, o que não cabe às circunstâncias. A 
Federação Russa é “federal” apenas em termos 
nominais e em algumas searas administrativas que a 
impossibilidade de execução prática do governo de 
Moscou se faz explícita. Vez que a Rússia não tem 
nenhuma experiência prévia com a democracia liberal, e 
sendo esta condição sine qua non para a vigência do 
federalismo, é passível de conclusão o fato de que o 
poder central dispõe, na Rússia, de uma margem de 
manobra infinitamente superior àquela observada nos 
entes federados. Por subjacência lógica, trata-se de 
uma federação incompleta, e Estados federais 
incompletos ou tendentes ao centralismo 
inevitavelmente prejudicam a análise da relação entre a 
organização do Estado e sua política externa. Havendo 
democracia, decorre a descentralização e a desoneração 
do governo central, que se incumbe da formulação do 
pensamento estratégico e da política externa. Na 
Rússia, a maioria absoluta das competências recai, 
como no Brasil, sobre o Governo Federal, e, portanto, a 
relação federalismo-política externa é incipiente. 

 
c)   República Federal da Alemanha  

 
Trataremos, ao momento, dos casos em que a 

estruturação do Estado em moldes federativos deu-se 
em função de nações oriundas de fragmentação 
imperial, formadas a partir de vontades prévias ou 
unificadas tardiamente e dotadas de grande diversidade 
cultural, econômica, social, religiosa e produtiva interna. 
Qual já mencionado, a natureza concisa deste trabalho 
não permite a abordagem de casos não tocantes aos 
global players “de fato” das relações internacionais ou 
de países potencialmente capazes de alcançar tal 
status. Donde se extrai justificativa para prescindirmos 
dos casos austríaco e suíço, haja vista serem nações 
que, malgrado reputarem de importância salutar ao 
estudo do federalismo, não se fazem adequados ao 
objeto proposto por este ensaio. 

 
O modelo federativo na história política alemã é 

de eficácia duvidosa, e, não por menos, configura um 
paradoxo: no único período histórico em que adotou a 
forma federativa propriamente dita, a política externa 
da Alemanha esteve submetida a contingências 
externas, tendo sido elaborada com o objetivo precípuo 
de melhor equacionar os meios de defesa da 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).  
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O que se convencionou denominar “federalismo 
imperial” entre os Estados alemães do Sacro Império 
Romano Germânico não transcende o conceitualismo 
didático: em uma federação real não há tour de force 
entre as unidades políticas internas, influindo de forma 
prejudicial na formulação da política externa e cedendo 
margem à ação de potências estrangeiras. Assim, os 
ajustes politicos e estratégicos na Saxônia, na Bavária e 
nos outros diversos Estados alemães – que, via de 
regra, representavam uma fenomenologia do equilíbrio 
de poder na Europa – e a conseqüente “política externa 
independente” que cada um desses Estados adotava (na 
medida de sua relação com a Áustria, e, 
posteriormente, com a Prússia) anulavam os efeitos 
práticos que poderiam ser atribuídos a uma “forma 
federativa de governo”. 

 
O federalismo teve, na Alemanha, um vetor 

preponderantemente doméstico: a  saúde das nascentes 
instituições democráticas que foram desenvolvidas na 
República Federal a partir de 1949. Não teve, ainda, 
dado o curto intervalo que se estende desde a 
reunificação e a relativamente estreita margem de 
afirmação da “vontade de potência” germânica, tempo 
de ser instrumentalizado para permitir à República 
Federal da Alemanha a construção de diretrizes 
estratégicas arrojadas e compatíveis com a de uma 
grande potência. Trata-se, pois, de uma expectativa: a 
de que a Alemanha, desprovida de nacionalismos 
solitários e porta-voz continental, enseje sua vocação 
de potência com vistas a uma Geopolitik afirmativa – 
baseada tanto no federalismo alemão quanto no 
possivelmente vindouro “federalismo europeu”, tema do 
qual nos ocuparemos em outra ocasião. 

 
d) República da Índia 

 
A República da Índia ilustra o exemplo de Nação 

(ou, in casu, do Estado plurinacional) constituído a 
partir de conturbado processo de descolonização, sendo 
que, durante a vigência da estrutura colonial, a 
administração política britânica se operou de forma a 
contemplar nas divergências étnicas, religiosas e 
culturais dos povos apenas um instrumento de 
exploração política, segundo o princípio divide et 
impera. A independência indiana, consumada em 1947, 
apresenta ao mundo o desafio de se conformar em 
torno de um único Estado uma miríade de etnias e 
nações. Com o fito de não permitir que os conflitos 
internos degenerassem em separatismo, convertendo-
se assim em uma “Alemanha asiática”, um mosaico 
relativamente comum mas fundamentalmente plural, 
onde as guerras regionais (no caso, asiáticas) são 
travadas. Nehru  logrou evitar tal destino, erigindo um 
Estado federativo paradoxal: em seu escopo de 
competências funcionais, o governo central é 
onipotente; no espectro das competências provinciais, 
os estados são autônomos, mas, quando as 
divergências entre eles ameaçam eclodir no 
enfrentamento armado, o governo central prontamente 
interfere. Esse padrão ativo em muito contribuiu para as 

definições – algumas procedentes, outras não – que 
têm na Índia uma “Federação centralizada”,19 com 
ampla margem de ação informalmente conferida ao 
poder central. Donde deriva, inobstante, a 
caracterização da Índia como uma “federação podre” na 
iminência do desmembramento. Com a consolidação do 
Estado indiano, a relativa (extremamente relativa, dir-
se-á) superação das contendas domésticas entre os 
grupos étnicos predominantes e o status adquirido de 
potência regional, bem como impressionantes índices de 
crescimento econômico e geração de tecnologias de 
ponta, os prognósticos desfavoráveis à sorte futura da 
República da Índia foram gradativamente cedendo 
espaço a análises que flertavam com a progressiva 
superação dos conflitos domésticos decorrentes da 
pluralidade étnica, religiosa e lingüística. 

 
Definir, em um Estado como o indiano, do que 

se ocupa a Federação não é, por certo, ofício fácil. Sua 
vinculação à política externa, nos dias correntes, se 
encontra entre a “federação centralizada”, característica 
da Rússia e do Brasil, e a “federação real”, que 
caracteriza o modelo norte-americano (mais 
diretamente vinculado à política externa de uma 
potência) e, em menor escala, ao federalismo 
cooperativo alemão. O fato é que a última década 
presenciou uma significativa evolução indiana rumo à 
democracia liberal, ao primado da economia de mercado 
e ao “afrouxamento” administrativo do governo central. 
Sem embargo da iminência centralista no tocante à 
questão da Caxemira, as províncias em que se 
concentra o boom econômico hindu gozam de mais 
autonomia, o que não só lhes propicia um governo mais 
próximo como também permite ao governo central 
ocupar-se das questões estratégicas e da formulação da 
política externa. A aspiração indiana a um assento 
permanente no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (que deverá, explícita ou implicitamente, ser 
obstada pelo veto chinês), suas formidáveis forças 
militares (acrescidas de seu arsenal atômico) e sua 
diplomacia que combina atenção, flexibilidade e 
agressividade, consoante à associação multilateral de 
fundo retórico aos países em desenvolvimento, fazem 
com que a Índia possa dispor de um tool set de opções 
estratégico-diplomáticas que, bem utilizadas, poderão 
fazê-la ascender a uma posição preeminente, de onde 
lhes será permitido ombrear os chineses na disputa pela 
supremacia no continente asiático. Sem descuro dos 
problemas sociais e dos mecanismos de mobilidade 
entravados pelo sistema de castas, o federalismo, a 
democracia liberal e a economia de mercado parecem 
estar guindando a Índia a uma posição de destaque 
ainda mais ampla. 

                                                 
19 Cf. a análise comparativa do Prof.  Gilberto M. A.  Rodrigues, a respeito do modelo 
federativo na Índia e no Brasil. RODRIGUES, Gilberto. Brasil e Índia: pela via 
federativa. Disponível em: http://www.dipnet.com.br/mostra_artigo.asp?id_artigo=14. 
Acesso em: 24/05/2004.  
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NNaa  RRoottaa  ddoo  TTeerrrroorriissmmoo  
Atocha em Chamas 
 

 

 
A História, numa análise geopolítica 

retrospectiva, poderá ser decomposta em três grandes 
grupos; a Idade Média que se inicia em 
476, com a queda de Roma, a Idade 
Moderna que coincide com a queda de 
Constantinopla em 1453, e a Idade 
Contemporânea, que se inicia em 1789, 
com a tomada da Bastilha, e o início da 
Revolução Francesa. 

 
Com o 11 de Setembro de 2001, 

em justo rigor, poderemos dizer que 
começou uma nova idade que muitos 
apelidam de Pós-Moderna, mas que a 
clarividência fonética aconselha que se 
apelide de Idade Imperial. 

 
Os indícios da nova era – Imperial 

– vieram sendo relevantes, desde os finais 
dos anos 80, e ao longo de toda a década 
de 90; a queda do Muro de Berlim, a 
assinatura pelos Estados Europeus do 
Tratado da União Europeia, a primeira 
Guerra do Golfo, a redefinição do conceito 
estratégico da NATO, com as designadas 
acções “out of area”, que permitem 
intervenções para além dos territórios 
soberanos dos países signatários dos 
tratados fundadores (e desvalorizando o 
Conselho de Segurança da ONU). Tudo isso 
pode ser reduzido a uma única expressão; 
a emergência de uma Nova Ordem 
Internacional. 

 
Essa nova ordem internacional em 

gestação tinha um único pólo de poder 
estratégico; os Estados Unidos da América. 
O novo mapa-mundo estava lentamente a 
ser redesenhado; não sobre os critérios de 
Justiça e Equidade Social, mas segundo 
uma lógica de Equilíbrio de Poderes. 

 
Não se sabe quanto tempo esta Idade Imperial 

irá durar, simplesmente se poderá afirmar que tendo 
por base as experiências passadas, esta Idade será 
mais curta que as anteriores. Na elaboração de cenários 

geopolitícos prospectivos, três hipóteses serão viáveis; 
a Anarquia, a elevação de um Novo Poder Imperial ou 

um Governo Mundial. 
 
A Anarquia poderá resultar de 

uma súbita alternância na sede do 
poder mundial, seja ela resultado 
dentro do actual Primeiro Mundo, 
composto pela Tríade (Estados Unidos, 
Europa, Japão), seja pela ascensão de 
algum proto-pólo (China, Índia, ou 
mesmo o Brasil). Este cenário de 
rotação entre os principais actores 
geoestratégicos vislumbra-se 
improvável. 

 
Contudo, a Idade Imperial, em 

lugar de permitir a circulação dos 
actores, pode originar um conflito de 
transição, não no actual Primeiro 
Mundo, mas num Novo Primeiro 
Mundo, composto pelos Estados 
Unidos, Europa e China. Então, tal 
como tem sido seguido ao longo da 
História, um poder dominante, em 
declínio, dará lugar a um poder, até 
então, dominado. Pela evidência 
empírica e análise do registro histórico, 
este será o cenário mais provável. 

 
Sem dúvida, mais desejável, 

mas de todos o mais improvável dos 
cenários, é a criação de um Governo 
Mundial, em que o uso da força armada 
seria substituído pela diplomacia pura, 
à escala planetária. 

 
Um dado certo é que a longo 

passo o nosso mundo unipolar, com 
sede nos Estados Unidos, tenderá ver 
alterado o seu domicilio do poder, 
podendo ser comparada a debilidade 

da actual economia americana ao declínio do Império 
Espanhol, no século XVII, quando Sevilha deixou de ser 
porto receptor de metais preciosos vindos das Américas. 

 

NUNO FERREIRA  
      colunista 

                        
                               
                                                   

                                           nunoferreira@odebatedouro.com.br LISBOA 

“Para a Espanha, 
fica o pesar pelos 

mortos em Atocha, 
vitimas de uma 

posição geopolítica 
de carreirismo pró-

americano, que 
podia ter sido 
evitado se se 

defende o reforço da 
matriz 

transatlântica, como 
vector de 

compensação à 
matriz europeia, 

mas tivesse 
prestado uma 

declaração de voto 
na Carta dos 8, em 

que não poderia 
considerar o Iraque 

uma ameaça, por 
ausência de provas 
suficientes. Tratem-
se os vivos com um 

novo Governo, e 
enterrem-se os 
mortos com o 

antigo.” 
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Esta nova Idade Imperial, contudo, é construída 
sobre alicerces frágeis, e marginaliza certos tipos de 
agentes, em particular, os actores não-clausewiztianos, 
o que potencia a criação de um conflito à escala global, 
entre a superpotência mundial e o resto do mundo, 
configurando-se uma guerra assimétrica sob a égide do 
terrorismo à escala mundial. 

 
O terrorismo não é um fenómeno novo. Os 

actos terroristas são tão velhos quanto a própria 
História. Nas Idades pré-“Idade Imperial”, assumiam, 
contudo, uma natureza secundária e de apoio às 
actividades bélicas, efectuadas por forças militares. 

 
O terrorismo Imperial é diverso; assume uma 

génese de actor principal e tem efeitos mais 
devastadores que as acções militares. 

 
As motivações para as práticas terroristas são 

diversas, mas o terrorismo pode ser tipificado em 
grandes grupos; o terrorismo de cariz nacionalista e o 
de fundamentação religiosa. 

 
O terrorismo nacionalista, onde se inserem a 

ETA espanhola (Pátria Basca e Liberdade), e o IRA 
irlandês (Exercito Republicano Irlandês), caracteriza-se 
por objectivos de natureza política, associados a 
alteração de regimes, ou à criação de uma nova 
unidade soberana. Neste contexto, o terrorismo não 
aparecia com agentes diversos dos demais conflitos do 
tipo clausewitziano. 

 
O terrorismo de fundamentação religiosa é 

diferente, e com o final da Guerra Fria, viu agravar os 
seus intentos. A criação de um sentimento de ódio para 
com o Ocidente modificou os meios da jihad islâmica 
clássica, e produziu uma nova jihad. Enquanto a guerra 
santa tradicional não promovia o terrorismo, a nova 
guerra santa, pelo seu turno, vê no terrorismo o seu 
principal meio de actuação. 

 
Aproveitando-se da era da globalização, a nova 

jihad mundializou-se, tendo como características; a 
ausência de uma relação com Estados, utilização dos 
meios tecnológicos e pessoal altamente especializado, 
produto da era da informação, utilização de uma 
plataforma religiosa irracional, mas com um conteúdo 
político profundamente lógico e racional, e a utilização 
de meios de conflitos assimétricos. 

 
Numa análise mais técnica das relações de 

poder entre as nações, poderemos inferir que o 
terrorismo é um resquício do passado colonial dos povos 
oprimidos. Assim, os Estados islâmicos resultantes do 
processo de descolonização colocaram a sua 
incapacidade de resolver os problemas dos respectivos 
povos, que de resto se agravaram com a globalização. A 
democracia foi apenas mais um modelo importado dos 
colonizadores, servindo apenas de fachada para a 
legitimação de regimes autoritários. Neste contexto, 
surgiram dois grupos de actores sociais distintos; os 
partidos moderados, que defendem os valores da 
democracia ocidental como forma de governo, e os 

partidos radicais de ascendência fundamentalista, que 
utilizam a religião com um único propósito, ascender ao 
poder. 

 
Desta dicotomia ressalta um conflito ideológico, 

que cliva toda a sociedade islâmica. De um lado um 
islamismo moderado, procurando e exercendo o poder 
com base nas regras da democracia ocidental, por outro 
os fundamentalistas islâmicos que, pervertendo os 
valores ocidentais, utilizam-se da democracia para 
implantar governos autoritários. 

 
O fundamentalismo islâmico oferece uma 

solução ideológica para a dialéctica Globalização vs. 
Fragmentação. A globalização económica e política tem 
o seu reverso da medalha na fragmentação cultural. Os 
dois pólos inversos atraem-se, mas simultaneamente 
conflituam. Onde tal se verifica com mais intensidade é 
nos movimentos migratórios, em que os povos 
islâmicos, com destino à Europa e aos Estados Unidos, 
originam uma verdadeira diáspora cultural. 

 
Com a chegada ao Ocidentes, minorias, 

fortemente intelectualizadas e formadas pelas 
Universidades ocidentais, entram em conflito com os 
valores do mundo ocidental. Entendem que a ordem 
actual é injusta e que é necessário um projecto político 
capaz de impor uma nova ordem, sendo que a religião 
islâmica é o único meio que permite criar essa nova 
ordem.  

 
Para estes fundamentalistas deixou de existir a 

“Terra do Islão”, pois todo o Mundo é terra do Islão. A 
ordem internacional fundada nos Estados-nação, que é 
o sémen do sistema do tipo imperial actual, pontificado 
pelos Estados Unidos, tem de ser destruída e dar lugar 
a uma “Nova Ordem Islâmica”, assente num califado 
mundial. 

 
A organização mundialmente conhecida como 

Al-Qaeda, que despoletou a onda de terrorismo à escala 
global, objectiva exactamente criar essa “Nova Ordem 
Islâmica”, utilizando para o efeito todos os meios que o 
mundo ocidental lhe proporciona; difusão de informação 
a baixo custo via Internet, movimentos financeiros em 
praças internacionais situadas em off-shore, formação 
académica de alto nível, funcionamento das células de 
modo descentralizado e ausência de hierarquia. A Al-
Qaeda bem poderia ser apelidada, a justo título, a Rede 
das Redes, agindo na cena internacional como uma 
Máfia – regras informais, mas com baixo raio de 
confiança entre os diferentes membros constituintes. De 
modo a estender o seu poder tentacular, associa o seu 
fervor religioso a redes terroristas de cariz nacionalista, 
localizados em países europeus. Ao agir deste modo, a 
Al-Qaeda limita as liberdades democráticas dos povos 
ocidentais, pela explosão da febre securitária e, assim, 
fragmenta o poder político. 

 
O facto primevo da Nova Era Imperial é o 

conflito entre Estados-nação e um agente não-
clausewitziano, sob a forma de uma rede terrorista. 
Porém, este conflito assimétrico, no estado actual, não 
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deverá despontar o designado Choque de Civilizações, 
pois há fracções islâmicas moderadas que defendem o 
quadro de valores ocidental. Contudo, a globalização 
económica, associada à fragmentação cultural e aos 
restos sociais da queda de Muro de Berlim, podem 
potenciar esse mesmo Choque, sob a forma de um anti-
americanismo primário. Não estando preparado para o 
surgimento deste agente não-clausewitziano, o Poder 
Imperial demonstrou o seu despreparo geopolítico e 
iniciou um conjunto de conflitos de tipo clausewitziano 
contra os designados sponsor states (Afeganistão e 
Iraque), cujas consequências são imprevisíveis. 
  

A Espanha tem um passado terrorista interno, 
de monta. Quando foi declarada a Guerra ao 
Terrorismo, os espanhóis pediram apoio aos Estados 
Unidos, para colocar a ETA como grupo terrorista a 
abater, e conseguiu. A par desta questão securitária 
interna, Madrid tem igualmente outras preocupações 
geopolíticas, em que necessita dos Estados Unidos, 
como válvula de descompressão, a saber; Ceuta e 
Melilla e o Sul de Marrocos. 
  

Ainda no verão de 2002, Perejil, uma minúscula 
desabitada ilha reinvindicada por Madrid, foi ocupada 
pelo governo de Rabat, o que desancadeou um conflito 
entre Espanha e Marrocos, só resolvido com a mediação 
dos Estados Unidos. Por tudo isso, o Governo espanhol 
esteve refém da sua própria geoestratégia. 
  

Quando surgiu a Carta dos 8, uma posição pró-
americana assumida pela Espanha, Reino Unido, Itália, 
Portugal, Dinamarca, Hungria, República Checa e 
Polónia, os signatários subscreveram em primeira 
instância o reforço do vínculo transatlântico, e em claro 
abuso do que havia sido verificado pelos inspectores da 
ONU, consideraram o Iraque uma ameaça.  
  

Do ponto de vista geopolítico, o reforço da 
vertente atlântica é positiva e até desejável. Uma 
análise atenta demonstra que os signatários são todos 
eles Estados do Rimland; espaço geográfico considerado 
fulcral para as potências marítimas conterem o poder 
das potências terrestres provenientes da Eurásia. 
Segundo o teórico americano Spykman, os Estados 
Unidos deveriam deter o controlo do Rimland 
continental europeu, o que significava ter como aliados 
os países com faixa Atlântica e Mediterrânica. Ora para 
esses países, com excepção da França, a outorga da 
Carta dos 8 era uma via de manterem o sistema de 
segurança americano como seu escudo protector, na 
medida em que este provém da única potência que tem 
capacidade para se impor ao terrorismo islâmico. 
  

Porém, ficou claro que após a Guerra Fria e com 
a entrada na Idade Imperial, a Europa não partilha dos 
mesmos objectivos estratégicos dos Estados Unidos. Os 
Estados europeus, como ficou demonstrado pelas 
posições francesa e alemã, têm os seus próprios 
objectivos estratégicos. Ao contrário dos objectivos, de 

índole económica, como sejam, o Mercado Comum e a 
moeda única, não existe um conceito estratégico 
europeu comum, seja porque no seu todo a União 
Europeia não é um Estado-nação – e se calhar não 
ambiciona sê-lo –, seja porque a Europa, como conceito 
de espaço geopolítico, não existe. 
  

Para a Espanha, quando França, Alemanha, 
Bélgica e Luxemburgo apresentam a proposta dos 
Quatro, surge uma janela de oportunidade de impor o 
seu peso no seio da União, e assim tornar-se num 
Grande da Europa. Era sabido que os Estados Unidos 
teriam como interlocutores potências que não lhes 
afrontassem o seu poderio militar, e a proposta dos 
Quatro não era uma ameaça suficientemente séria, pelo 
que iria cair no esquecimento. 
  

Por tudo isso, a posição espanhola foi de um 
claro seguidismo face aos EUA, tendo a Carta dos 8 
promovido a valorização do eixo atlântico e em 
particular dos laços anglo-saxónicos, mas 
desvalorizando todo o quadro institucional internacional, 
com destaque para a União Europeia e a NATO. 
  

No quadro da União Européia, verificou-se que 
havia dois conceitos estratégicos diferentes; um que 
não defendia o regime de Bagdade, mas não o 
considerava uma ameaça à ordem internacional, que 
defendia a pressão militar sem acção, e um outro 
conceito que entendia ser o Iraque uma ameaça e a 
pressão militar deveria ser seguido da acção, mesmo 
sem o beneplácito da ONU. No final, as duas visões 
demonstraram ser visões voluntaristas e irrealistas. 
  

Na perspectiva da NATO, esta organização 
passou a ser um feudo político para os americanos, 
enquanto para a Europa, à  falta de melhor, continuará 
ser um organismo de defesa. Contudo, verificou-se que 
a NATO, detendo um domínio de actuação global, só 
funciona nas margens da Europa; ou seja, a NATO 
passou a ser uma instituição internacional cuja única 
função é proteger-se de si própria… 
  

Do lado francês, se a posição inicial de forçar os 
Estados Unidos a voltar à mesa da ONU foi inteligente, o 
passo seguinte, ao julgar que iria conseguir evitar que 
os EUA fossem para a guerra sem mandato, foi um erro 
estratégico crasso. 
  

Para a Espanha, fica o pesar pelos mortos em 
Atocha, vitimas de uma posição geopolítica de 
carreirismo pró-americano, que podia ter sido evitado 
se se defende o reforço da matriz transatlântica como 
vector de compensação à matriz europeia, mas tivesse 
prestado uma declaração de voto na Carta dos 8, em 
que não poderia considerar o Iraque uma ameaça, por 
ausência de provas suficientes. Tratem-se os vivos com 
um novo Governo, e enterrem-se os mortos com o 
antigo. 
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NNeeoo--rreeaalliissmmoo,,  uunniippoollaarriiddaaddee  ee  
ppoollííttiiccaa  eexxtteerrnnaa  nnoorrttee--aammeerriiccaannaa  
Entre o intervencionismo e o balanceamento distante 
 
 

Discussões e formulações teóricas que se 
traduzam em recomendações de 
políticas a serem adotadas ocorrem 
com freqüência em Relações 
Internacionais, e grande parte desses 
esforços se concentra em um debate 
recente sobre a estrutura do sistema 
internacional no mundo pós-Guerra 
Fria. Para alguns, a nova estrutura é 
multipolar, para outros, unipolar. “Hoje 
não existe na política internacional uma 
visão comum sobre a direção em que 
se move o mundo que seja aceita por 
governos, analistas ou acadêmicos”.20 

 
A maioria dos autores neo-

realistas caracteriza o que chamam de 
“estrutura do sistema” atual como 
unipolar. O debate sobre essa estrutura 
levou a uma “bifurcação” menor dentro 
do neo-realismo. Autores como William 
Wohlfort recomendam uma posição 
intervencionista para os formuladores 
de política externa do governo dos 
Estados Unidos da América (EUA). 
Outra vertente, representada por 
Christopher Layne, prioriza o 
“balanceamento à distância”. Propõe-se 
avaliar as expectativas de Layne e de 
Wohlforth sobre o assunto. Para tanto, 
primeiro expõem-se os argumentos de 
ambos, e depois se procede à 
exposição da estratégia que cada autor considera 
adequada para os EUA.21 

 

                                                 
20 “Hoy no existe em política internacional uma visión común sobre la dirección en que 
se mueve el mundo que sea aceptada por gobiernos, analistas o académicos” (Carlos 
Alonso Zaldívar, Mundo unipolar o mundo multipolar? Política Exterior, Madrid, 
Estúdios de Política Exterior, v.17, n.95, set/out. 2003, p.47). 
21 Os autores registram seu agradecimento a Maíra von Sperling A. Colen pela 
contribuição a este artigo. 

UUnniippoollaarriiddaaddee  sseegguunnddoo  LLaayynnee  
 
Christopher Layne 

argumenta, como premissa básica, 
que “estados balanceiam contra 
hegêmonas, ainda que contra 
hegêmonas similares aos EUA, que 
procuram manter sua 
preponderância no emprego de 
estratégias mais benevolentes que 
coercitivas”.22 Não obstante, a 
ordem unipolar é caracterizada 
pela imensa dificuldade de se 
formar uma coalizão anti-
hegemônica efetiva: Kenneth N. 
Waltz afirma que, na política 
internacional hodierna, “não há 
nenhuma combinação possível de 
países que possa se opor 
efetivamente aos americanos”.23 

 
Layne procura demonstrar 

que a unipolaridade é um 
“interlúdio geopolítico que dará 
lugar à multipolaridade”.24 Utiliza-
se, basicamente, do argumento de 
que taxas desproporcionais de 
ganhos relativos (uneven growth 
rates), balanceamentos 
(balancing), e o efeito “emulação” 
(sameness effect), são 
características intrínsecas à 

unipolaridade de um sistema internacional 

                                                 
22 “States balance against hegemons, even those like the United States that seek to 
maintain their preeminence by employing strategies based more on benevolence than 
coercion” (Christopher Layne, The unipolar illusion: why new great powers will rise. 
International Security, v.17, n.4, Spring 1993, p.7). 
23 Kenneth N. Waltz. O império vai cair. Superinteressante, n.198, mar. 2004, p.82 
(entrevista por Eduardo Szklarz). 
24 “The unipolar moment is just that: a geopolitical interlude that will give way to 
multipolarity...” (idem, p.7). 

          LUIZ   &    LUCAS 
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“Christopher Layne 
argumenta que 

‘estados balanceiam 
contra hegêmonas, 
ainda que contra 

hegêmonas similares 
aos EUA, que procuram 

manter sua 
preponderância no 

emprego de 
estratégias mais 
benevolentes que 

coercitivas’. Já William 
Wohlforth alega que 

sob uma ordem 
unipolar desaparece a 

competição por 
superioridade e por 

liderança, uma vez que 
a capacidade do pólo é 
muito maior que a de 
qualquer outro ator.” 
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anárquico que implicam a efemeridade dessa 
ordem. 

 
O pólo é o mais interessado na 

manutenção do status quo e age no sentido de 
impedir a ascensão de potências regionais. É 
improvável que essas potências sejam ameaçadas 
por seus vizinhos sob a ameaça da intervenção do 
pólo no conflito. Assim, potências regionais, 
sabendo que o pólo do sistema tende a evitar o 
surgimento de um competidor, transferem o custo 
da segurança para ele, o que caracteriza uma 
atitude de “carona” (free-rider). Como o pólo 
assume custos da preservação do sistema por ser 
o mais interessado no status quo, as potências 
regionais podem investir em outras áreas (por 
exemplo, no comércio internacional), acumulando 
sistematicamente ganhos relativos maiores, 
gerando mais capacidade e ascendendo a uma 
condição de novos pólos do sistema. 

 
Mesmo que um pólo utilize uma estratégia 

benevolente para manter o sistema (e Layne 
considera a postura dos Estados Unidos como 
“benevolente”), o fato de ele possuir capacidade e 
grande poderio gera incerteza e desconfiança (em 
relação às suas intenções) por parte dos demais 
atores. Mesmo que usufruam um status quo 
seguro mantido pelo pólo, esses outros atores 
tendem a se proteger tentando barrá-lo, através 
de atitudes balanceadoras contra o pólo. Isso 
indica que “em sistemas unipolares, Estados de 
fato balanceiam contra o poder desproporcional do 
hegêmona”.25 

 
Waltz introduziu a idéia de emulação na 

sua teoria ao afirmar que empresas bem-sucedidas 
tendem a ter suas estratégias e seus esforços 
imitados pelas demais e que, de modo 
semelhante, “a anarquia impõe relações de 
coordenação entre as unidades de um sistema, e 
isso implica a sua semelhança”.26 Imitam-se as 
características bem-sucedidas dos rivais. De forma 
análoga, isso também ocorre com os Estados em 
um sistema internacional anárquico que premia 
determinado tipo de comportamento e que pune 
outro. “Um Estado deve emular seus rivais, se eles 
forem bem-sucedidos ao desenvolver instrumentos 
efetivos de competição, ou então, enfrentar as 
conseqüências de ser deixado para trás”.27 Se um 
Estado passa a adotar as características dos rivais 
e essa emulação se torna premiada pelo sistema 
internacional, então esse Estado, agindo da 
mesma forma que as potências, passa a concorrer 

                                                 
25 “In unipolar systems, states do indeed balance against the hegemon’s unchecked 
power” (idem, p.13). 
26 Kenneth N. Waltz, Teoria das Relações Internacionais. 1.ed.(port). Lisboa: 
Gradiva, 2002, p.132. 
27 “If others do well in developing effective instruments of competition, a state must 
emulate its rivals or face the consequences of falling behind” (LAYNE, 1993, p.15). 

com elas no longo prazo.28 Em uma ordem 
unipolar, a dinâmica política é a do pólo. Nesse 
tipo de estrutura, o elemento central é essa 
dinâmica política. A emulação disso por outros 
Estados, dirá Layne, torna a unipolaridade breve, 
pois o emulador passa a competir com o pólo. 

 
UUnniippoollaarriiddaaddee  sseegguunnddoo  WWoohhllffoorrtthh  

 
William C. Wohlforth29 menciona as 

vantagens incomparáveis dos EUA: o Produto 
Nacional Bruto, a capacidade militar e algumas 
vantagens geopolíticas, concluindo que não há 
dúvida de que o mundo atual é unipolar. O autor 
define unipolaridade como sendo a estrutura na 
qual há grande dificuldade em contrabalançar o 
pólo. 

 
A localização de “potências candidatas” 

(distantes da América e com concorrentes na 
vizinhança, como, por exemplo, a Alemanha, a 
França e o Reino Unido) é uma vantagem 
qualitativa favorável aos EUA. Uma dessas 
“potências candidatas” que ousasse se levantar 
contra os Estados Unidos levaria potências 
menores vizinhas a perceberem a mobilização de 
recursos contra o adversário longínquo, 
aproveitando-se para atacar a retaguarda. Assim, 
a prioridade para uma potência menor é tratar 
com os concorrentes regionais antes de enfrentar 
o pólo distante. 

 
Wohlforth alega que sob uma ordem 

unipolar desaparece a competição por 
superioridade e por liderança, uma vez que a 
capacidade do pólo é muito maior que a de 
qualquer outro ator.30 Assim, como nenhum ator 
tem capacidade para desafiar o pólo, o poder de 
chantagem das potências menores é pequeno. Na 
bipolaridade, compete-se por aliados, “castigando-
se” os desertores. Na unipolaridade, não há tal 
competição. Os que balanceiam contra o pólo 
gastam vários recursos com esforços externos. Por 
esses fatores, o autor conclui que a unipolaridade 
é a ordem mais estável e mais pacífica. 

 
Devido ao isolamento, o pólo se preocupa 

em evitar competidores que eventualmente 
possam surgir em outras regiões. Interessado no 
equilíbrio da balança de poder, o pólo administra 
os conflitos regionais. A omissão do pólo pode ser 
decisiva por tornar esse tipo de conflito instável. 

 
Wohlforth também discute uma tendência 

isolacionista histórica dos EUA. Como a omissão do 

                                                 
28 Immanuel Wallerstein também utiliza essa idéia de emulação como um dos fatores 
que, segundo sua teoria, levariam aos períodos de “caos” sistêmico. 
29 William C. Wohlforth. The stability of a unipolar world. International Security, 
v.24, n.1, Summer 1999, p.5-41. 
30 Como ilustração: a Força Aérea mais poderosa do mundo é a dos Estados Unidos 
seguida pela aviação da Marinha dos Estados Unidos. 
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pólo desestabiliza situações regionais, o sistema 
passa a ser mais belicoso. O autor argumenta que 
os custos do intervencionismo devidamente 
exercido não são altos. Com isso, o pólo pode ter 
mais ganhos relativos, explorar fatores regionais 
em seu favor e aproveitar-se de instituições já 
estabelecidas, demonstrando força 
esporadicamente. Essas características do 
intervencionismo melhoram a situação do pólo. A 
ordem unipolar, portanto, é mais duradoura e 
estável. 

 
Baseado nesses fatores, Wohlforth 

recomenda uma política externa ativa e 
intervencionista para os EUA, no intuito de 
prevenir desdobramentos desfavoráveis. Os EUA 
são a maior potência de toda a História. As 
potências do passado tinham alguma deficiência, 
mas não os EUA, por se desempenharem muito 
bem em todos os tipos de poder. Sendo assim, é 
praticamente inconcebível que surjam 
competidores no curto prazo. Se os EUA souberem 
gerir o sistema assumindo uma postura de 
manipulação das questões de segurança, 
principalmente, na Europa e na Ásia, não há por 
que afirmar que a unipolaridade é efêmera. Pelo 
contrário, dirá Wohlforth, a durabilidade dessa 
estrutura no sistema internacional dependerá da 
habilidade de Washington no cumprimento de sua 
posição de líder e dos deveres subjacentes a ela. 

 
PPeerrssppeeccttiivvaass  

 
Layne argumenta que a unipolaridade 

costuma levar à ascensão de outros pólos de 
poder. Para tanto, fundamenta-se no caso da 
França de 1660 e a Grã-Bretanha de 1860. 
Defende que ambos eram tão dominantes no 
sistema internacional quanto os EUA seriam hoje. 
Para os dois países europeus, no entanto, não 
houve mais que 50 anos de condição unipolar. A 
ascensão da Áustria e da Grã-Bretanha questionou 
a situação da França, e a posterior ascensão da 
Alemanha, Estados Unidos da América e Japão pôs 
em cheque a unipolaridade britânica. 

 
O autor elenca Japão e Alemanha como 

potenciais ameaças ao corrente poderio norte-
americano: assevera que “considerações de 
segurança causarão a emulação, por parte do 
Japão e da Alemanha, dos Estados Unidos e 
adquirirão todo o espectro de capacidades de 
poder, inclusive armas nucleares”.31  Nesta 
circunstância, os Estados Unidos deveriam abrir 
mão da política de manter Alemanha e Japão como 
satélites de sua unipolaridade de modo a evitar 
que estes acabem se beneficiando militar e 

                                                 
31 “Security considerations will cause Japan and Germany to emulate the United States 
and acquire the full spectrum of great power capabilities, including nuclear weapons.” 
(LAYNE, 1993, p.37). 

economicamente da parceria em termos de ganhos 
relativos, no efeito “carona”. Uma vez novas 
potências, Japão e Alemanha teriam capacidades 
muito mais aproximadas e ameaçadoras em 
relação às dos EUA do que teriam se não 
houvessem sido aliados dos EUA na atualidade.   

 
Isso significaria que os EUA deveriam 

proceder a uma redução nos seus gastos com 
segurança porque assim poderiam priorizar outras 
áreas importantes nas quais os concorrentes a 
pólo de poder se focam, de maneira a evitar taxas 
de crescimentos muito desiguais. Uma grande 
diferença entre as taxas de crescimento dos EUA 
(menores) e dos concorrentes traria para estes 
vantagens no poder econômico relativo, o qual em 
último caso determina a ascensão de uma nova 
potência. 

 
Lógicas de ação segundo as quais os EUA 

deveriam impor seus interesses e preferências 
através do uso da força, devido à sua supremacia 
militar, para Layne, são contra-producentes 
porque findariam por cristalizar o sentimento de 
insegurança nos outros Estados centrais, fazendo-
os almejar maiores garantias de defesa.32  

 
Em suma, para Layne, a estratégia a ser 

seguida pelos EUA diante da inevitabilidade da 
ascensão de outras potências à sua altura seria a 
manutenção de seu poder relativo através de uma 
“independência estratégica”, dada sua favorecida 
posição geográfica: não estando envolvido em 
disputas de poder local, poderia atuar como um 
balanceador de fora. Dessa forma, os Estados 
Unidos somente necessitariam agir quando outros 
Estados não conseguissem balancear efetivamente 
contra uma nova hegemonia emergente na 
Eurásia. Ao passo que os Estados da Europa se 
enfrentariam na disputa pela hegemonia local, o 
Japão não necessitaria ser balanceado diretamente 
pelos EUA, levando-se em conta atores regionais 
como a China. 

 
Wohlforth deixa clara sua visão sobre o 

estado de coisas quando declara que não vivemos 
mais em um mundo “pós-Guerra Fria”, e sim em 
um mundo unipolar. O autor fundamenta sua 
análise em perspectiva diferente daquela de 
Layne: porque supõe que a unipolaridade dos EUA 
é tão solidamente arraigada na atual conformação 
do sistema internacional (para o que contribui o 
fato de considerar não haver outro Estado que 
represente grande ameaça à hegemonia norte-
americana), alcança conclusão diametralmente 

                                                 
32 Um exemplo recente desta lógica seria a imposição dos interesses norte-americanos 
no Iraque pela via militar. Desacreditando o sistema multilateral e valendo-se de seu 
poderio militar para abordar o Iraque, os EUA acabam por passar a impressão de que 
seu unilateralismo é um risco para a estabilidade do sistema, incentivando outros 
estados a se reforçarem em vista da eventual escalada de conflitos com os EUA. 
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oposta àquela de Christopher Layne. Se para este 
os EUA devem se preparar para a inevitável 
ascensão de novas potências, para Wohlforth os 
EUA devem aproveitar suas capacidades para 
prolongar sua situação, para sustentar o status 
quo unipolar. Em seu cálculo, somente taxas 
desproporcionais de crescimento podem ameaçar a 
estrutura do sistema, e não políticas de alianças. 
Como o surgimento de um Estado cujo poderio se 
equipare ao dos EUA ainda parece pertencente a 
uma realidade distante, o autor acredita que os 
Estados Unidos terão bastante tempo para reforçar 
sua posição.  

 
O autor põe em questão a capacidade de 

crescimento de Alemanha e Japão no médio prazo, 
e indica a China como possível ameaça à 
hegemonia dos EUA, posto ser um país com 
grandes possibilidades de crescimento. Sua 
expressiva e potencial taxa de crescimento não 
deixa de fazer atentar para o fato de que o atraso 
tecnológico, político e social do país, que segundo 
Wohlforth levará bastante tempo para ser 
superado. Adicionalmente, o autor chama a 
atenção para o fato de que mesmo fortalecida 
como potência, pode haver desgaste entre a China 
e o Japão em disputa pela hegemonia regional.  

 
Segundo Wohlforth, “os 

comprometimentos com a unipolaridade não são 
desprovidos de limites”,33 de modo que a crítica de 
que a unipolaridade demandaria grandes gastos 
econômicos é infundada, bastando aos EUA gerir a 
segurança na Europa e na Ásia e manter a crença 
de que seu poder é indisputado para que não haja 
estado a ameaçá-lo na disputa por poder global. 
Assim, rejeitando a idéia de que há um movimento 
de contra-balanceamento generalizado ante os 
EUA por parte de outras potências, aos olhos do 
autor, são simplesmente disputas por participação 
no grupo de Estados de “segunda classe”, e não 
políticas de poder com pretensões globais. Para 
sustentar este argumento, aponta a redução ou 
estabilidade nos gastos militares de outras 
potências do mundo. 

 
Ao contrário de Layne, Wohlforth defende 

o intervencionismo como importante para garantir 
a condição norte-americana. Segundo ele, líderes 
regionais percebem operações de segurança 
conjuntas com os norte-americanos como 
necessárias para o funcionamento do sistema e 
como a melhor das alternativas presentes. Assim, 
quanto mais eficazes os EUA forem em cumprir 
esse papel, mais estável o sistema será. Se, pelo 
contrário, falharem em traduzir seu potencial nas 
capacidades necessárias para fornecer ordem, 
disputas entre as grandes potências por poder e 

                                                 
33 “Maintaining unipolarity does not require limitless commitments” (WOHLFORTH, 
1999, p. 40). 

segurança reaparecerão rapidamente, levando 
esses Estados a aprimorar suas capacidades 
militares, o que com o tempo pode levar a uma 
transformação do sistema em uma bi- ou 
multipolaridade. 

 
Wohlforth assume, portanto, que a maior 

crítica à Pax Americana não é seu 
intervencionismo, mas a relutância dos EUA em 
pagar por ele. Para o autor, é a característica 
interna norte-americana de um Estado voltado 
para a previdência social e de uma cultura 
consumista que impede Washington de aceitar o 
peso financeiro, militar e especialmente político-
doméstico de manter o status de único pólo 
mundial. Se essa condição não se alterar, não será 
o surgimento do Japão, da China ou de uma 
Europa unida o causador de uma mudança 
estrutural no século XXI, mas sim a natureza 
“viver para o hoje”34 das instituições domésticas 
americanas. 

 
 
O CONVIDADO: Lucas Grassi Freire é 
bacharelando em Relações Internacionais pela 
PUC-MG e em Ciências Econômicas pela FACE-
UFMG. 

 

                                                 
34 Do original “live-for-today”.  
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AAss  RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  eemm  KKaanntt    
Política e Moral 

 
 

A moral é a pedra de toque de todo o 
edifício teórico político kantiano: os indivíduos 
devem agir de acordo com princípios os quais eles 
desejam que se transformem em leis universais. 
Como pano de fundo a esta concepção de moral 
reside a noção de imperativo categórico. Um 
comando é categórico quando as ações a ele 
conforme são objetivamente necessárias, 
independentemente da finalidade ou 
conseqüência de sua consecução. Os 
imperativos categóricos são universais: eles 
valem para todos os homens segundo o 
critério de ser racionalmente desejada a 
sua universalização. Em contraste, existem 
os imperativos hipotéticos, que definem as 
ações praticadas com a finalidade de 
atingir-se um objetivo desejado pelo 
indivíduo. 
  

Segundo Kant, a norma moral tem 
a forma de um imperativo categórico, 
enquanto a norma jurídica tem a forma de 
um imperativo hipotético. Como 
conseqüência, desenha-se a seguinte 
situação: as leis morais não admitem 
violação, ou seja, o seu descumprimento 
acarreta a sua própria negação, ao passo 
que o descumprimento de uma norma 
jurídica não faz com que esta perca a sua 
natureza. Prova disso é o fato de que os códigos 
jurídicos, assumindo a possibilidade de o comando 
ali expresso ser descumprido, são acompanhados 
da respectiva sanção e, por mais que esta mesma 
sanção seja aplicada diversas vezes, esta norma 
não perde a sua natureza, ao contrário do 
comando moral. 

 
  A norma moral é baseada em um dever e 
sua natureza não decorre da observação empírica: 
ela é resultado de um enunciado a priori da razão. 
Além disso, é importante observar a estreita 
relação entre moral e liberdade na teoria kantiana; 
os indivíduos expressam sua autonomia na 
formulação das normas morais, uma vez que elas 
são auto-impostas. A moral propicia aos indivíduos 

a capacidade de legislarem a si próprios, dando 
ensejo à liberdade positiva, ao passo que o poder do 
Estado é exercido através das normas jurídicas, que 
determinam o conceito negativo de liberdade, pois 
os indivíduos, nesta esfera, se limitam aos atos não-
proibidos pelo aparato estatal. 
 A partir da construção teórica de Kant é 

possível indagar sobre a sua existência 
real e sua aplicabilidade no que se refere 
às relações de poder entre os seres 
humanos e entre os Estados nacionais. 
Enquanto a questão da existência real 
deve ser tratada quando da abordagem 
da epistemologia kantiana, é primordial 
que se trace de início a relação entre 
moral e política segundo o filósofo 
alemão. Esta relação é projetada em dois 
níveis, objetivo e subjetivo. O nível 
objetivo responde à questão de ser 
possível, em tese, agir no campo da 
política segundo comandos morais, 
enquanto o nível subjetivo diz respeito à 
possibilidade de o homem, dada a sua 
natureza, basear suas ações políticas na 
moral. Desde que não redunda em 
maiores problemas admitir que é 
possível, ao menos teoricamente, o 
homem nortear suas ações políticas pela 

moral, Kant chega à conclusão de que, 
objetivamente, não há conflito entre política e moral. 
Entretanto, o nível subjetivo é mais problemático em 
virtude de sua estreita relação com a natureza 
humana, um conceito de notável mutabilidade entre 
os pensadores em geral. Para os pensadores 
inclinados à tradição realista, geralmente se trabalha 
com um conceito de natureza humana que seria 
incompatível com a tentativa de alinhar a política à 
moral. Kant trabalha com um conceito mais 
sofisticado de natureza humana (como ficará claro 
adiante), motivo pelo qual considera ser possível a 
compatibilidade subjetiva entre moral e política. Por 
enquanto, importante é reter o fato de ser possível 
(objetivamente) não haver conflito entre política e 
moral. 
 

IGOR ABDALLA MEDINA DE SOUZA 
                                     convidado 

RIO DE JANEIRO 

“A prevalência 
dos realistas, 

diria Kant, 
tende a 

reduzir o 
estudo da 

disciplina de 
Relações 

Internacionais 
às relações de 
causa e efeito 
baseadas na 

percepção dos 
eventos como 
fenômenos.” 
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 Segundo Kant,  o conhecimento pode ser 
resultado da observação das coisas conforme os 
nossos sentidos ou a partir do estudo das coisas 
em si, independentemente dos sentidos humanos. 
A primeira modalidade comporta o conhecimento a 
partir da experiência, da percepção das coisas 
como fenômenos, compreendendo as relações de 
causa e efeito características das ciências. O 
estudo das coisas em si é permitido pelo exercício 
da razão, sendo possível, através desta faculdade, 
construir postulados acerca de elementos alheios a 
nossa percepção. A primeira forma de 
conhecimento se daria no “mundo dos sentidos”, 
governado pelas leis da natureza, ao passo que a 
última se daria no “mundo do intelecto”, 
governado pelas leis da razão. Os comandos 
morais têm a sua existência ditada pela razão, 
estando situados no mundo do intelecto e, como 
tais, devem ser estudados neles mesmos, e não 
em forma de representação. 
 
 Analogamente, a natureza humana é dual: 
ela possui uma faceta animal, governada pelos 
instintos, e uma faceta intelectual, governada pela 
razão. Esta natureza tem um caráter dinâmico; o 
ser humano tem potencial para desenvolver tanto 
o aspecto animal de sua natureza quanto o 
aspecto racional. Em outras palavras, agindo 
conforme as leis de natureza, ele desenvolve a sua 
faceta animal, ao passo que, praticando as leis da 
razão, ele desenvolve sua faceta intelectual. As leis 
da razão seriam, portanto, o veículo de libertação 
do Homem de sua faceta animal, chegando a um 
determinado ponto em que todas as suas 
potencialidades enquanto ser racional estariam 
preenchidas: neste ponto, seria possível atingir a 
paz perpétua.  
 
 A escola realista, ao contrário, ao conferir 
perenidade à natureza humana e julgá-la 
incompatível com os princípios morais no exercício 
da política, se atendo às leis da natureza, tende a 
perpetuar o não-preenchimento das 
potencialidades humanas, aprisionando o homem 
em sua condição animal mediada por suas paixões 
e seus instintos.  
 

Além disso, a prevalência dos realistas, 
diria Kant, tende a reduzir o estudo da disciplina 
de Relações Internacionais às relações de causa e 
efeito baseadas na percepção dos eventos como 
fenômenos. Em outras palavras, a Teoria das 
Relações Internacionais seria restrita ao “mundo 
dos sentidos”, não abrangendo jamais o “mundo 
do intelecto”. O resultado prático desta restrição 
seria um completo determinismo que vincularia a 
ação de políticos e diplomatas, cujas atitudes 
deveriam, assim, ser analisadas dentro de um 
espectro de ausência de alternativas, uma vez que 
eles seriam estéreis diante do “mecanismo 
natural”. 

     
 Exposta a divisão epistemológica kantiana, 
não é difícil apreender o porquê da afirmação “a 
honestidade é a melhor política” ser refutável e a 
afirmação “a honestidade é melhor do que qualquer 
política” estar além da refutação. Considerando a 
política o emprego de meios para que fins desejados 
sejam atingidos, a honestidade nem sempre é a 
melhor política do ponto de vista prático, o que 
poderia ser verificado a partir da experiência 
empírica. A última suposição, entretanto, é 
considerada por Kant um princípio racional deduzido 
a priori, a partir da razão, motivo pelo qual não se 
sujeita ao exame empírico: se todos agirem 
moralmente, os seres humanos estarão em melhor 
situação pelo fato de passarem a ser regidos por 
normas que eles próprios desejaram que se 
tornassem universais. 
 
 Objeto bastante presente na exposição 
kantiana é a figura do “homem prático”; este 
considera a moral como uma mera questão teórica e 
considera que o homem, por natureza, nunca 
realizará os requisitos exigidos para a paz universal. 
Muitas vezes, inclusive, utiliza este argumento como 
pretexto para a consecução de seu objetivo de 
manter ou aumentar o seu poder e, agindo dessa 
forma, torna mais distantes os prospectos de uma 
paz perpétua entre Homens e Estados. 
 
 Nestes termos, bastante ilustrativa é a 
comparação entre dois personagens kantianos: o 
“político moral” e o “moralista político”. O “político 
moral” pauta a sua conduta de acordo com os 
preceitos morais, ao passo que o “moralista político” 
forja a moralidade de tal forma que esta se conforme 
aos seus próprios interesses. Para o político moral, a 
moral determina a política, ao passo que para o 
moralista político, a política determina a moral. O 
primeiro age de forma a respeitar a concepção de 
dever, independentemente das conseqüências, ao 
passo que o último age de forma a atingir objetivos 
desejados. 
 
 Kant acusa os moralistas políticos de não 
dominarem a ciência prática, mas tão somente a 
prática. Eles governam em causa própria, 
sacrificando a nação e até mesmo o mundo inteiro. 
Concebe ser possível governar somente mediante o 
conhecimento obtido através da experiência, 
ignorando a razão. Neste ínterim, se vale de 
máximas que pregam, entre outras coisas, a 
usurpação, a transmissão da culpa da própria falha a 
terceiros, além do célebre dividir para governar. 
Finalmente, não se envergonham quando seus 
princípios são revelados, apenas quando eles falham 
na obtenção de conseqüências favoráveis a eles. 
 
 Agindo desta forma, os moralistas políticos, 
acompanhados de sua concepção de natureza 
humana, que por vezes utilizam como pretexto para 



 
 

 
 
 

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

 
 

23

seus atos, impossibilitam a introdução de melhoras 
e perpetuam a violação do direito, impedindo que 
o homem atinja as condições necessárias para o 
estabelecimento da paz universal. 
 
 Antes que críticas sejam feitas a uma 
espécie de abstração otimista proposta por Kant e 
ao tratamento que este dispensa à experiência na 
política, é necessário que duas ressalvas sejam 
feitas: em primeiro lugar, é preciso considerar as 
implicações da dialética kantiana da história 
(resposta à primeira crítica) e, posteriormente, é 
necessário que seja explicitado que o caminho em 
direção à paz perpétua e à plenitude do ser 
humano enquanto ser racional não se dá somente 
através dos conhecimentos racionais, mas através 
de uma síntese entre estes e os conhecimentos 
empíricos (resposta à segunda crítica). Apesar de 
expostos em separado, logo ficará clara a 
interpenetração entre os dois temas.   
  

O progresso rumo à paz perpétua não é 
um caminho linear; ele responde pela dialética 
entre questões opostas como a paz e a guerra. 
Além disso, ele não é rápido, mas lento e 
enganoso. A prática gradualmente crescente das 
leis da razão acabaria por obscurecer, aos poucos, 
o aspecto animal presente na natureza humana, 
libertando o Homem de seus instintos. Difícil não 
fazer referência à teoria hegeliana da progressão 
da razão através do confronto consigo própria; 
entretanto, para Kant, é a negação das paixões 
humanas, pela razão, que propicia a evolução 
rumo à plenitude do ser humano. Por fim, cabe 
uma observação; ao contrário de Hobbes, 
Rousseau e Locke, a competição entre os homens 
ou entre os Estados nacionais não adquire uma 
conotação negativa de antítese da sociabilidade. 
Ao contrário, sua concepção do “antagonismo 
natural” se liga à idéia da competição como 
mediação do progresso e, neste ponto, a alusão a 
Adam Smith é irresistível. Nas palavras de Williams 
e Booth, “o desejo de cada Estado em possuir as 
melhores armas pode representar uma ameaça à 
civilização humana, mas o desejo competitivo de 
cada Estado em possuir o melhor teatro pode 
adicionar à soma do bem-estar humano”.35 
 
 A crítica referente a uma eventual 
abstração excessiva na teoria de Kant com 
respeito às relações entre os seres humanos e 
entre os Estados nacionais atentaria para a 
dificuldade de se conceber o agente político como 
capaz de um poder de abstração suficiente para 
dispensar objetivos de curto e médio prazos em 
virtude de uma longínqua possibilidade de atingir a 
paz perpétua. Esta crítica tende a ser mais 

                                                 
35 Williams, Howard e Booth, Ken. Kant: Theorist Beyond limits In Clark, I. (ed.) 
Classical Theories of International Relations. Londres, Macmillan Press, 1996 
(p.77). 

difundida em tempos turbulentos, quando os 
objetivos de curto prazo são realçados. Entretanto, 
ela ignora o fato de o progresso em direção à paz 
perpétua ser extremamente lento e dividido em 
etapas; assim, a passagem a uma nova etapa 
pressupõe a criação de condições tais como a 
construção de um ambiente de maior credibilidade, 
que pode ser manifestado em uma maior 
institucionalização entre os Homens ou os Estados 
nacionais. Dessa forma, a abstração necessária ao 
agente político é reduzida a um patamar factível e o 
otimismo atribuído a Kant relativizado. 
 
  O poder desta crítica se concentra, por 
exemplo, na situação aparentemente ridícula de se 
imaginar um agente político que se encontrasse no 
turbilhão da Segunda Grande Guerra e se dispusesse 
a pautar sua atuação política a partir dos prospectos 
de uma paz perpétua, que é, por definição, universal 
e absoluta. Um crítico poderia ponderar: “é um 
absurdo considerar o ser humano passível do poder 
[ou mesmo desejabilidade] de tal abstração”. 
Entretanto, o próprio argumento tem algo de ridículo 
ao atribuir a Kant a defesa da paz perpétua como 
objetivo a ser buscado imediatamente em uma 
situação de guerra. A paz perpétua é o objetivo 
mediato; antes dela, o poder de abstração deve ser 
suficiente para compor a seqüência de etapas que 
poderia ser desenhada da seguinte forma: cessar 
fogo – negociação – armistício – tratado de paz – 
construção de um ambiente de mútua credibilidade - 
institucionalização de formas de resolução pacíficas 
de conflitos, e assim por diante, até o estágio final 
em que a paz perpétua seria atingida. 
 
 É notória a ênfase kantiana nos 
conhecimentos racionais deduzidos a priori e, 
portanto, independentes da experiência, no que se 
refere ao exercício da política. Entretanto, Kant não 
relega a experiência empírica no campo político ao 
ostracismo. Os princípios racionais, em virtude dos 
tortuosos caminhos que levam à paz perpétua, não 
são capazes de libertar os seres humanos sem a 
contribuição do conhecimento empírico emanado da 
experiência na política. Neste quesito, esclarecedora 
é a concepção kantiana sobre a passagem de um 
governo despótico para um governo republicano. 
Enquanto o despotismo, segundo Kant, tem a 
propriedade de responder de forma mais eficiente a 
ameaças externas, a república é a forma de governo 
característica do estágio da paz perpétua; nestes 
termos, temos o dever de buscar a forma 
republicana de governo, a partir de um comando 
moral emanado da razão. 
  

No entanto, se um governante baseado em 
normas morais decide, precipitadamente, 
estabelecer a forma republicana de governo, ele 
coloca em risco a sobrevivência de toda a nação, na 
crença de estar cumprindo um comando moral. 
Ocorre que, neste caso específico, ele negligenciou o 
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comando moral que diz respeito à obrigação 
incondicional que o governante tem de resguardar 
a vida das pessoas sob a égide do seu governo. É 
precisamente a experiência política que o fará 
ciente do momento exato em que deverá 
promover a forma republicana de governo, de 
forma a conciliar o caminho da paz perpétua com a 
segurança dos governados. Kant, sobre o assunto, 
exprimiu preocupação com a possibilidade de o 
político moral despótico cometer erros na prática 
que violassem a prudência política. Entretanto, “a 
experiência gradualmente irá ensiná-lo a evitar 
essas infrações contra a natureza, levando-o a um 
caminho melhor”. Em outras palavras, a 
experiência tem o papel de servir de suporte para 
a condução do problemático processo de evolução 
rumo à paz perpétua.  

 
Nestes termos, pode-se falar que o 

caminho em direção à paz perpétua deve ser 
percorrido a partir de uma síntese entre os 
conhecimentos obtidos através da razão e da 
experiência. Dessa forma, Kant não negligencia o 
papel da experiência; a sua própria afirmação de 
que o governo déspota é menos suscetível a 
perigos externos tem a sua base na experiência, 
não na razão. Afirmando-se o papel da experiência 
na política, é possível dizer que não é desejável, 
neste sentido, que “os reis filosofem e os filósofos 
reinem”. 

 
Kant não negligencia a possibilidade de, 

uma vez no poder, o governante buscar mantê-lo 
a todo custo ou, ainda, aumentá-lo. Ele chega a 
admitir a possibilidade de o poder corromper o 
livre julgamento da razão; é a célebre relação 
poder/corrupção. Entretanto, e a esta altura já é 
ocioso afirmar, tal postura é incompatível com a 
busca pela liberdade.  

 
Basear as condutas políticas unicamente 

nas percepções que os agentes têm dos eventos 
enquanto fenômenos observados pelos nossos 
sentidos equivaleria ao estabelecimento de um 
“mecanismo natural” imutável, que iguala o 
Homem a todas as outras “máquinas vivas”, 
expropriando-o da autonomia que tem para 
preencher as suas potencialidades, autonomia esta 
que é dada pela razão. O ser humano seria 
diferente destas máquinas apenas na medida em 
que tivesse consciência de sua falta de liberdade, o 
que o tornaria “a mais miserável dentre todas as 
criaturas”. 

 
O fato de o caminho da paz perpétua 

incluir necessariamente a adoção da forma 
republicana de governo traz à baila a questão da 
revolução em Kant. A teoria kantiana da obrigação 
política é um dos pontos mais polêmicos de seu 
pensamento; a sua adesão à concepção 
apriorística do contrato faz com que, para o 

filósofo alemão, os indivíduos tenham o dever de 
obediência às leis vigentes, mesmo se injustas. Para 
Kant, o consenso é o suposto teórico necessário do 
Estado; assim, onde há Estado, há consenso, há 
contrato, subsistindo, portanto, o dever de 
obediência em qualquer hipótese. Destaque seja 
dado à original solução kantiana; ela difere das 
concepções de Hobbes e Locke. Para Hobbes, as leis 
emanadas do soberano são sempre justas, motivo 
pelo qual devem ser respeitadas, ao passo que Locke 
resguarda o direito de resistência em caso de leis 
injustas. 

 
Esta posição específica faz com que à 

filosofia política de Kant fosse atribuído um certo 
caráter conservador. Este caráter se torna mais 
inteligível a partir da seguinte afirmação: “A mais 
leve tentativa [de rebelar-se contra o chefe do 
Estado] é alta traição, e a um traidor dessa espécie 
[...] não pode ser aplicada pena menor do que a 
morte”.36 Nenhuma Constituição pode conceder ao 
povo o direito de revolta, pois, caso contrário, ela 
passa a ser em si mesma contraditória. Disso resulta 
o fato de que qualquer revolta é ilegal, motivo pelo 
qual deve ser reprimida e seus artífices punidos. 
Pode acontecer de a deposição do soberano ser 
justa, o que ocorre quando este viola os direitos do 
povo. Entretanto, ainda assim, não há injustiça em 
punir os revoltosos em caso de fracasso, a partir da 
constatação de que eles descumpriram o contrato 
para o qual anuíram e, portanto, deviam obediência. 

 
A precedência que os princípios emanados 

da razão pura têm sobre os princípios legados pela 
experiência (ainda que estes não sejam 
desprezados, como visto acima) pode ser observada 
a partir de um outro aspecto: os primeiros são 
incondicionais, ao passo que os últimos estão 
condicionados à observância dos pressupostos 
empíricos que guardam relação com o resultado 
desejado. Este condicionamento pode dar ensejo a 
problemas de praticabilidade, que se manifesta no 
fato de os “moralistas políticos” estarem sujeitos à 
incerteza. 

 
Ainda que os “moralistas políticos” consigam 

apreender um vasto conhecimento sobre o 
“mecanismo natural”, eles nunca se livrarão da 
incerteza de que suas ações serão correspondidas 
pelos fins almejados; o número e a complexidade 
das variáveis envolvidas são de tamanha grandeza 
que é difícil crer que possam ser sistematizados em 
sua totalidade por um ser humano. Se esta última 
afirmação é crível no que se refere ao nível estatal, 
ainda mais o será em âmbito internacional. 

 
Segundo Kant, tal incerteza não afeta as 

condutas morais; elas “conduzem diretamente ao 

                                                 
36 Andrade, Régis de Castro. Kant: a liberdade, o indivíduo e a república.In 
Weffort, F. (org.) Os Clássicos da Política. São Paulo, Editora Ática, 2001 (p.59). 
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fim” e, além disso, não o fazem através do uso da 
força, mas pela criação de circunstâncias 
favoráveis. As normas morais, portanto, em 
contraste com as normas baseadas em princípios 
empíricos, seriam certas (sentido probabilístico). 

 
Enquanto o “político moral” se depara com 

problemas morais, os “moralistas políticos” lidam 
com problemas técnicos. O primeiro goza as 
benesses da certeza, ao passo que o último vive 
atormentado com as relações de causalidade, 
basicamente com o fato de ser impossível 
determinar e quantificar todas as variáveis que 
influenciam um determinado evento político. 

 
Kant teria muito a dizer a respeito da 

prevalência da escola realista no estudo das 
relações internacionais quando da emancipação 
desta disciplina nas primeiras décadas do século 
XX. Para ele, as teorias perniciosas têm a 
característica de confirmar as suas próprias 
profecias; neste momento, cabe uma digressão 
para a exposição dos conceitos de teorias 
explanatórias e teorias constitutivas. As teorias 
explanatórias são aquelas que se mantêm externas 
à realidade, ao passo que as teorias constitutivas, 
ao serem incorporadas pelos agentes políticos, 
passam a moldar a realidade. 

  
Posto isto, pode-se projetar um cenário 

em que a alta popularidade das teorias realistas, 
no século XX, acabasse por fazer com que os 
agentes políticos internalizassem os seus 
postulados, resultando disso a sua própria 
confirmação. É o que se costuma denominar de 
profecias auto-realizáveis; uma crença inicial 
desencadeia nos indivíduos (ou Estados) uma 
reação que acaba por confirmar esta crença, 
apesar de a mesma não ser confirmada no caso de 
os indivíduos não agirem conforme acreditassem 
nela. O que está por trás do fenômeno é uma 
inversão causal: muitas pessoas não acreditaram 
na teoria realista em virtude do sucesso de seus 
postulados, mas seus postulados obtiveram 
sucesso pelo fato de muitas pessoas terem 
acreditado neles. 

 
Além disso, Kant aponta outra 

característica das teorias que ignoram a moral 
como norma de conduta: elas seriam opostas e até 
mesmo destrutivas em relação aos seus próprios 
objetivos. Um exemplo claro neste sentido seria 
dado pelo “dilema de segurança”: um Estado que 
reconhece a anarquia como a pedra de toque do 
Sistema Internacional e que deseje a sua própria 
sobrevivência deve agir, segundo o paradigma 
realista, de forma a gozar de um alto nível de 
capacidades relativas, ou seja, deve ter disponível 
um alto nível de poder relativo. Para isso, este 
Estado inicia um forte processo de armamento 
para garantir a sua segurança. Ocorre que os 

outros Estados, na mesma situação, acabam por agir 
da mesma forma e o que resulta disso é uma corrida 
armamentista, que acirra o ambiente de 
desconfiança entre os Estados e, finalmente, os leva 
a uma situação em que todos eles, apesar de terem 
promovido o seu armamento, estão mais inseguros 
do que anteriormente.  

 
A relação de causalidade entre armamento e 

nível de segurança é extremamente enganosa; uma 
vez universalizada, ou seja, caso todos os indivíduos 
ajam da mesma forma, as conseqüências são 
incertas e obscuras. A universalidade que ameaça a 
conduta política alheia à moral é justamente a força 
dos comandos morais, por definição universais, mas 
de conseqüências certas e claras, entre elas, no 
limite, a paz perpétua entre os indivíduos e os 
Estados. 

 
 Assim, por tudo o que foi exposto, “a 
verdadeira política não pode jamais dar um passo 
sem render homenagem à moral”. Por verdadeira 
política se entenda aquela que liberta o Homem de 
sua faceta animal e o leva a preencher a plenitude 
de suas potencialidades enquanto indivíduo 
racional.37 
 
 
O CONVIDADO: 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 
Fluminense (UFF). 

                                                 
37 Cf. também Kant, Immanuel. Capítulo Morality, Politics and Perpetual Peace In 
Viotti, P. e Kauppi, M. International Relations Theory. NY, Macmillan Publ. Co. , 
1993 (p. 553 – 561). 
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eeffeemméérriiddee  

  
OOss  4400  aannooss  ddaa  pprriimmeeiirraa  ccoonnffeerrêênncciiaa  

ddaa  UUNNCCTTAADD  
  

Por Danilo Limoeiro 
 

1964.  
 

Será realizada, nos próximos dias 13 a 18 de junho, em São Paulo, a XI Conferência da UNCTAD. A 
Conferência, mais alta instância de decisão do órgão, se reúne a cada quatro. Neste ano, as discussões se darão 
em torno do tema do fortalecimento da coerência entre estratégias nacionais de desenvolvimento e processos 
econômicos globais. 

 
A primeira reunião deste órgão se deu há 40 anos. Mas como começou esta história? De onde e em que 

circunstâncias surgiu a UNCTAD? Quais foram as principais implicações de seu surgimento naquela época? 
Vejamos melhor estes pontos. 
 

antecedentes.  
  

No fim da II Guerra, viu-se a criação do concerto internacional com vistas a traçar as novas estruturas 
institucionais que norteariam relações comerciais/financeiras entre os países. No bojo deste movimento, 
emergiram as instituições de Bretton Woods e, mais notadamente para os objetivos deste texto, o GATT, 
responsável pelo ordenamento do comércio internacional. Ao estruturarem a ordem econômica internacional, os 
países ricos assumiram que o livre-comércio seria promissor tanto para os países ricos quanto para os pobres. 

 
Não obstante, esta assunção não era consensual entre os países subdesenvolvidos, pelo contrário, alguns 

deles viam o livre-comércio como uma ameaça a suas estratégias de desenvolvimento por substituição de 
importação. Pelo final da década de 1950, os países do Sul concluíram que sua política de industrialização por 
substituição de importações (ISI) deveria ser acompanhada pelo crescimento das suas exportações, já que a ISI 
provocara desequilíbrios recorrentes no Balanço de Pagamentos.  

 
No entanto, alguns porta-vozes dos países em desenvolvimento, mais notadamente Raúl Prebisch, 

argumentavam que os benefícios do crescimento das exportações dos países subdesenvolvidos não seriam 
maximizados com a estrutura então vigente de comércio internacional. Isto se deveria ao fato de que os termos de 
troca (ou seja, a razão entre os preços dos produtos importados e dos exportados) dos países subdesenvolvidos 
tendem a se deteriorar no longo prazo, já que, segundo os defensores desta teoria, a) o crescimento da 
produtividade de manufaturados dos países desenvolvidos seria absorvido por maiores lucros e salários de 
empresas e trabalhadores destes países, não implicando menores preços, ao passo que a situação inversa (maior 
produtividade => menores preços) seria verificável no caso das matérias-primas produzidas nos países pobres; b) 
a demanda de produtos primários nos países ricos seria inelástica, assim, um aumento na produção destes bens 
resultaria em menores preços em vez de aumento do consumo; e c) a crescente produção de sintéticos substitutos 
de produtos primários (e.g. poliéster substituindo algodão) pressionaria os preços para baixo. 

 
Ademais, os países subdesenvolvidos acreditavam que suas potenciais exportações de produtos 

manufaturados seriam constrangidas pela dominância dos países ricos nos mercados internacionais, além de 
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práticas protecionistas como tarifas diferenciadas, cotas de importação, restrições voluntárias às exportações e 
barreiras não-tarifárias. 

 
Ao longo da década de 1950, os países subdesenvolvidos buscaram pressionar o GATT para a inclusão de 

dispositivos que levassem em consideração suas necessidades especiais. Estas pressões foram reforçadas pela 
independência de países coloniais e a expansão da Guerra Fria para o Terceiro Mundo, o que aumentava, 
respectivamente, seus quadros e seu poder de barganha.  

 
Não satisfeitos com o resultado de suas pressões, os países subdesenvolvidos, no início da década de 

1960, lograram criar um fronte unido para demandar mudanças no gerenciamento do sistema internacional de 
comércio. A principal arena de pressão destes países foi a Assembléia Geral das Nações Unidas, onde insistiam na 
criação de uma conferência sobre comércio e desenvolvimento. Os países ricos, deparados com o grande número e 
crescente coesão que os países subdesenvolvidos possuíam na AGNU, concordam em promover a I United Nations 
Conference on Trade and Development, que teve lugar em 1964. A partir de então, tornou-se um órgão 
permanente da ONU, com o mesmo Raúl Prebisch como seu primeiro Secretário-Geral. 

 
Desta forma, se podemos falar de um ‘tripé’ que sustentou a criação da UNCTAD, este compreenderia a) 

condições econômicas desfavoráveis para os países subdesenvolvidos; b) uma ideologia que buscava explicar 
estas condições e defendia uma mudança nas instituições internacionais de modo a reverter este quadro; e c) 
condições políticas que favoreciam a coesão dos países em desenvolvimento e a aquiescência relativa dos países 
desenvolvidos para suas demandas. 
 

desdobramentos. 
 

Não obstante a criação da UNCTAD, mostrou-se difícil manter a coesão entre os países do sul. Haviam 
muitas clivagens internas no movimento, como políticas, ideológicas, diferentes níveis de desenvolvimento e 
diferentes relações com os países desenvolvidos. Assim, a importância econômica marginal dos países pobres 
naquela época, sua importância política declinante como uma área de competição das superpotências, suas 
divisões internas e as estratégias de confronto e conflitos politizados que atrapalhavam as negociações, fizeram 
com que suas seus triunfos fossem limitados, não conseguindo a UNCTAD promover mudanças drásticas no 
sistema internacional. 

 
Todavia, algumas conquistas foram alcançadas. A mais importante delas pode ter sido a própria 

continuação da UNCTAD como unidade permanente no sistema ONU, onde poderiam dar voz a suas demandas. 
Ademais, embora não tenham conseguido ofuscar o GATT como principal gerenciador do comércio internacional, 
as pressões dos países subdesenvolvidos provocaram mudanças neste órgão, com a inclusão de uma nova sessão 
no acordo, a sua Parte IV. Esta nova sessão chamava a atenção para as necessidades especiais dos países 
subdesenvolvidos no comércio internacional, exortava os países ricos a diminuírem suas barreiras comerciais 
contra os produtos de países pobres e, mais importante, provia exceções nas regras de livre-comércio para os 
países subdesenvolvidos – como a eliminação da regra da reciprocidade e a aceitação de acordos para estabilizar o 
preço internacional de commodities. 

 
Nas conferências posteriores da UNCTAD, os resultados não foram muito melhores e a mais bem-sucedida 

forma de pressão dos países subdesenvolvidos sobre os países ricos não veio deste órgão, mas dos dois choques 
do petróleo da década de 1970. Ao longo destes anos, a UNCTAD veio perdendo sua força política e a coesão de 
seus membros se mostra ainda mais frágil. Atualmente, a UNCTAD segue como um órgão intergovernamental de 
discussão e deliberação, implementando pesquisas, análises e coleção de dados visando a prover informações para 
discussões governamentais e políticas de desenvolvimento. É possível perceber um caráter mais técnico e menos 
político da UNCTAD que se reunirá em São Paulo neste mês de junho se comparada com aquela UNCTAD original, 
que se reuniu 40 anos atrás. Ora, assim é a história nas relações internacionais; instituições se adaptam às 
necessidades do mundo objetivo. 
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AARRSS  
  

CCHHAAPPLLIINN  EEMM  BBUUSSCCAA  DDOO  
OOUURROO  EE  AA  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  

MMOONNEETTÁÁRRIIAA  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

  
 
Por Lucas Grassi Freire 

  
  

O filme Em Busca do Ouro (1925),38 escrito e dirigido por Charles Chaplin, foi a obra preferida de seu autor. Retrata-
se um enredo simples, que, de tão bem interpretado pelo elenco relativamente pequeno, marcou definitivamente a história do 
cinema. E, apesar do alto custo da produção, foi a realização mais lucrativa para Chaplin. 
 

Trata-se de uma história ambientada no século XIX, no Alaska, durante o fluxo demográfico da “Corrida do Ouro”. 
Chaplin representa um viajante solitário que acaba, durante uma tempestade de neve, entrando em uma cabana nas 
montanhas, onde se escondia um fora-da-lei, que tenta expulsá-lo. Um terceiro personagem, que havia encontrado uma 
“montanha de ouro”, também chega à cabana. A tempestade dura dias, e eles começam a sentir os efeitos da demora. Por 
sorteio, o bandido é designado para ir buscar comida, mas não retorna. Chaplin e o outro viajante começam a enfrentar os 
efeitos da fome. 
 

Há duas seqüências particularmente memoráveis no filme: uma em que Chaplin cozinha sua bota e a come junto 
com seu companheiro de penúria; e a outra é a famosa “dança dos pãezinhos”, em que Chaplin, munido de dois garfos e de 
dois pães (simulando pernas e pés), imita uma dança. Isso quando o enredo se torna mais leve – Chaplin encontrando 
Georgia, com quem almeja se casar algum dia, e o companheiro de Chaplin perdendo a memória, não podendo, assim, 
registrar sua “montanha de ouro”. 
 

É claro que, pelo simples fato de abordar temas como a penúria, a expectativa de enriquecimento imediato, e a forte 
concorrência em busca do ouro, o fator político do filme pode ser e tem sido examinado por muitos e de várias maneiras – às 
vezes até mesmo excludentes entre si. Proponho, em vez de mais um exame desse tipo, apenas abstrair o papel do ouro 
(que, no filme, poucas vezes é mostrado) como eixo central de uma breve análise da situação monetária no contexto da 
política mundial da atualidade. Essa análise inevitavelmente aborda os temas da penúria, da expectativa de rápido 
enriquecimento, e da concorrência econômica, unindo a eles a idéia do ouro.39 
 

*** 
 

Parece razoável afirmar que a legitimidade que o Estado tem atualmente se deve, em última análise, à crença de que 
somente o Estado é capaz de proporcionar certos bens chamados “públicos”, principalmente, segurança (mas, como há de ser 
afirmado adiante, também a moeda). E se realmente essa idéia é amplamente difundida - como aparenta ser hodiernamente - 
então se pode inferir que os agentes do governo se beneficiarão aumentando o “preço” dos serviços que – segundo se 
acredita – somente o Estado pode prover. 
 

                                                 
38 The Gold Rush, 1925, estrelado por Charles Chaplin, Mack Swain, Georgia Hale. 
39 O argumento a ser apresentado foi proposto por H. H. Hoppe, em “Government, Money, and International Politics”, em Etica & Politica, Trieste, n.2, 2003. Para mais, ver M. N. 
Rothbard, What Has the Government Done to Our Money? Auburn: Mises Inst., 1990. 
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O Estado, ao invés de obter sua receita como pagamento por seus serviços, expropria seus cidadãos. Não há opção 
entre pagar e não pagar. Isso pode ser feito de forma direta e/ou indireta. Diretamente, através de impostos (a espoliação 
legalizada da propriedade privada). Indiretamente, através de mecanismos dos mais diversos (e cada vez mais criativos, pois 
isso bem interessa aos agentes de qualquer governo) que, analisando mais profundamente, não deixam de ser “impostos”. 
 

Os mecanismos indiretos de se transferir riqueza dos cidadãos para o governo são geralmente preferíveis, por causa 
da impopularidade dos impostos. Em segundo lugar, aumentar impostos significa, nas configurações institucionais da maioria 
dos governos na atualidade, um longo processo de barganha política e de decisões jurídicas. Soma-se a isso um fator de 
maior peso: os mecanismos indiretos de expropriação de propriedade que o governo pode usar são irresistíveis. Trata-se de 
“impostos” muito mais difíceis de se “sonegar” que os ordinários. 
 

Um desses processos mais utilizados na história do Estado centralizado tem sido a inflação.40 A aquisição pelo Estado 
do controle da moeda não foi imediata, e a tal controle impõem-se certos limites: a possibilidade de os cidadãos deixarem o 
Estado que muito lhes espolia (emigração) e o decréscimo na receita governamental que resulta disso, e a existência de 
vários governos no cenário (cada qual com seu respectivo poder de monopólio sobre algum território, e possíveis receptores 
de imigrantes) são limites ligados a fatores da política internacional. 
 

A dificuldade e falta de praticidade em se trocar mercadorias indivisíveis entre si levou è entrada, nessa troca, de 
uma outra mercadoria (que fosse divisível, de fácil transporte, e que atendesse a alguns outros requisitos) como 
intermediária; historicamente, o ouro. A idéia de uma moeda-mercadoria como meio de troca passou a ser emulada, de forma 
que o ouro e a prata, para pequenas negociações, se tornaram meios mundiais de troca. 

Perante essa situação em que a moeda era, basicamente, provida pelo mercado, os agentes do Estado (que, 
conforme explicitado acima, pretendiam encontrar meios para transferir riqueza dos cidadãos para a receita governamental, 
além dos tradicionais impostos) buscaram meios de exercer, também, o controle sobre a moeda. Isso compreendeu três 
fases: a) o governo tornou-se monopolista da cunhagem das moedas; b) o governo passou a monopolizar a produção de 
substitutos da moeda (por exemplo, títulos que davam direito a ouro); e c) o governo aboliu o padrão-ouro. 
 

Em todas essas fases, o governo buscou aumentar artificialmente a quantidade de moeda, para que tivesse essa 
quantidade disponível, antes dos agentes não-governamentais. Com isso, representantes do governo podem adquirir 
bens/serviços por dados preços, ao passo que, à medida que as pessoas percebem a trapaça, os vendedores vão aumentando 
os preços, de modo que, no final do percurso dessa nova moeda, os que a detiveram no primeiro momento terão “transferido” 
riqueza para si, daqueles que a usaram no final do período, em que boa parte dos preços sobe. 
 

Na primeira fase, adquire-se o poder de se misturar metais baratos à moeda-mercadoria, para aumentar o número 
de moedas. Essa é uma prática muito limitada, pois as pessoas acabam percebendo, principalmente pelo peso, que o metal 
que compõe as moedas não é “bom”. A segunda fase permite ao governo praticar reserva fracionária (isto é, imprimir mais 
títulos que a quantidade de ouro nos bancos), o que significa que alguns títulos ficam sem lastro. Quando se percebe isso, há 
uma corrida geral para os bancos, visando à troca de títulos por ouro. Como os bancos não têm ouro suficiente, há 
basicamente um desastre financeiro. Na última fase os títulos são substituídos por papel-moeda, em detrimento da moeda-
mercadoria. Mesmo após essa fase ainda há obstáculos ao exagero da prática inflacionária, ligados ao câmbio. 
 

Com o sistema Bretton Woods, os Estados Unidos (EUA) convertiam títulos em ouro somente para as autoridades 
monetárias de um outro Estado (com paridade fixa no câmbio). O Banco Central desse outro Estado, entretanto, era 
pressionado para não converter dólares em ouro, e para usá-los como “reserva”, para criar (do nada) notas de sua moeda 
nacional. Isso gerava déficits comerciais para os EUA, mas o dólar não caía em relação à moeda do outro país. E a população 
desse país acabava sendo explorada duplamente, pelo Fed e por seu Banco Central. Mas do ponto de vista do país dominante, 
ainda há complicações: um país com algum poder de barganha poderia tentar, em vez de fazer “reserva” de dólares, 
convertê-los em ouro. Ocorreu que o Fed não tinha ouro suficiente. Naquela situação, terminou-se com o papel do ouro. 
 

Usando-se somente papel-moeda, a inflação dos dólares pode ser exportada para outros países que usam dólares 
como “reserva”, mas esse esquema não é totalmente bem-sucedido (do ponto de vista dos agentes do governo norte-
americano), porque um desses países poderia ter mais inflação que os EUA, depreciando sua moeda (os EUA, para salvar do 
fiasco investidores ligados ao governo, se engajariam na compra dessa moeda para mudar a situação); ou então, nesse país, 
a inflação poderia ser menor que a do dólar e, caso isso persistisse, o dólar perderia credibilidade no longo prazo, sendo 
substituído nesse país por sua própria moeda. 
 

A unificação da moeda é, por isso, o grande passo para consolidar esse imperialismo monetário. Sem nenhuma outra 
moeda concorrente, todos os obstáculos à expansão da moeda para favorecer o governo estariam superados. A centralização 
crescente diminuiria o risco de emigração. Ao cabo desse processo, poder-se-ia esperar uma expropriação sem precedentes, 
por parte do governo, contra seus cidadãos. 
 

 

                                                 
40 Inflação, entendida aqui, basicamente, como perda do poder de compra da moeda em virtude de aumento artificial em sua quantidade. 
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*** 
 

Um cenário de inflação é, por definição, um cenário em que um pequeno grupo de pessoas no poder (ou relacionados 
de alguma forma a ele) se aproveita da grande maioria. A disparidade entre esses dois grupos é crescente. Não é espantoso 
que o resultado disso seja a penúria, conforme aquela caricaturada no filme de Chaplin. A correria da inflação leva à avidez 
(também caricaturada no filme) de diversos indivíduos pelo enriquecimento fácil. Ocorre que na situação aqui retratada tal 
enriquecimento se deve ao uso de meios ardilosos. Diante desse cenário, é esperado que as pessoas que percebem isso 
abandonem de vez a idéia de que o Estado deve monopolizar a moeda, e que voltem sua atenção àquele metal reluzente que 
foi pouco enfatizado em Em Busca do Ouro, apesar do título. Somente com o retorno da moeda-mercadoria poder-se-á ter um 
sistema monetário com justos pesos e medidas, e evitar a crescente centralização do Estado e a conseqüente espoliação 
exponencial sobre seus cidadãos. 

 
 

O CONVIDADO: Lucas Grassi Freire é bacharelando em Relações Internacionais pela PUC-MG e em Ciências 
Econômicas pela FACE-UFMG. 
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RREELLeeiittuurraass  
 
 

AA  uuttooppiiaa  eeuurrooppééiiaa  
 
  

AA  OOBBRRAA::    
 

LESSA, Antônio Carlos. A construção da Europa: a última utopia das 
relações internacionais. Brasília: FUNAG/IBRI, 2003. 
 
por Filipe Nasser 
 

Dirão os etimólogos de plantão que o vocábulo utopia remonta, em seu sentido original, ao “lugar que não 
existe”. Pois que o projeto um dia utópico de transformar aquela Europa de antagonismos irreconciliáveis em um espaço 
europeu comum de fronteiras nacionais relativizadas tornou-se parte da realidade concreta. “Tomando por base a 
imponência da construção em que a União Européia se tornou, não há dúvidas de que os europeus conseguiram, ao 
menos na dimensão de seu continente, realizar a última utopia das relações internacionais”, é como o Professor Antônio 
Carlos Lessa encerra seu “A construção da Europa: a última utopia das relações internacionais” - livro que aborda 
justamente a construção histórica da União Européia, desde sua concepção utópica no day after tão sombrio de uma 
guerra que desfigurou o continente à adoção da unidade monetária comum e à expansão do bloco de integração regional 
para 25 membros.  
 

“A construção da Europa” foi o último título lançado da coleção Relações Internacionais do Instituto Brasileiro de 
Relações Internacionais (IBRI) e da Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), série organizada pelo Prof. José Flávio 
Sombra Saraiva. De caráter assumidamente paradidático, a coleção tem como mote precípuo introduzir temas de 
Relações Internacionais para o público brasileiro, de um ponto de vista brasileiro. Fá-lo por intermédio de tratamento 
científico, mas com linguagem inteligível tanto para estudiosos quanto para os leigos, servindo, deste modo, 
freqüentemente de primeira oportunidade de contato mais aprofundado do leitor com os temas propostos.   
 

A obra de Lessa inscreve-se harmoniosamente na proposta da coleção. Com uma linguagem fácil, agradável, 
fluida e, nem por isso, descuidada estética e substantivamente, o autor reconta o caminhar histórico do bloco de 
integração regional europeu e apresenta sua intrincada estrutura organizacional. Narrando os incentivos da Guerra Fria e 
o saldo da Segunda Guerra Mundial, ficamos conhecendo os estímulos sistêmicos para que os países europeus fossem 
enredando-se em um emaranhado de acordos, legislações comunitárias e estruturas multilaterais integracionistas. Da 
fundação da Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA, 1951) ao Tratado de Roma (1958), passando por 
Maastricht (1992) e chegando a Nice (2001), ficamos familiarizados com o lento, gradual, interrompido, frustrante, re-
oxigenado e vitorioso curso de integração européia, que superou uma Alemanha dividida, o nacionalismo anti-britânico 
gaullista, os choques do petróleo e permitiu e uma relativa padronização da qualidade de vida dos países dentro da 
comunidade. Não se faz árduo constatar que temas tão díspares quanto policiamento do crime organizado, segurança 
externa e política agrícola hoje recebem deliberação multilateral e funcionam como políticas públicas no seio do bloco. 
 

Transitando entre as duas forças contínuas da experiência internacional européia, quais sejam o universalismo 
continental e o individualismo nacionalista, o autor narra como os países europeus abdicaram, segundo suas palavras, 
“de significativas parcelas de suas soberanias nacionais” para constituir um bloco de integração de características 
crescentemente supranacionais. As duas constantes manifestaram-se em três visões distintas sobre o processo de 
integração: a inspiração federalista (derivada do modelo dos Estados Unidos, de controle unificado sobre política externa 
e defesa), a abordagem funcional (aproximação por meio de respostas comuns para problemas comuns, feita gradual e 
setorialmente) e a preferência por arranjos intergovernamentais em detrimento dos supranacionais (integração por 
cooperação, relutando cessão de poderes a uma autoridade central). De certa forma, as três abordagens vêm 
coexistindo, com alguma predominância da opção funcionalista. O resultado palpável após cinco décadas é que tendo a 
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dimensão econômica servido como motor de integração, emergiu o bloco como ator político internacional, por meio de 
um arranjo institucional que equilibra desígnios nacionais com a modelagem de uma identidade comunitária. 
 

O professor Lessa não descamba para elaborar uma nova hipótese sobre como o continente (re)aprendeu a 
concertar-se, não afiança a União Européia como receita de integração para quaisquer agremiações de países, nem se 
arrisca em cenários prospectivos; confina-se a apresentar aos leitores a história e a estrutura funcional comunitária de 
modo honestamente descritivo. A obra é deveras valorosa, para além de seu indiscutível valor educativo, por sugerir 
reflexões oportunas, em tempos de expansão política da União Européia ao seu leste, de vigência do euro com unidade 
monetária em uma zona de 12 países e do exercício de anteparo político e econômico à superpotência. No que tange aos 
brasileiros, interessa-nos a apresentação de um modelo de integração regional que possa servir de farol ao nosso 
Mercosul e a possibilidade de o próprio Cone Sul aprofundar sua agenda de negociações com o bloco europeu, de forma 
a extrair dividendos comerciais com eles e nas mesas de negociação com outrem.   

 
Ao final, é uma bela história esta a de países que resolvem parar de guerrear, sanar seus ódios genéticos e 

optam por cooperar, desenvolver-se em conjunto, dividir instituições, normas e valores e, por fim, ver suas sociedades 
interagindo, suas pessoas cruzando fronteiras livremente, seus povos caminhando juntos rumo à maximização de seu 
bem-estar por intermédio da harmonia. É justamente para essa história bacana que o livro de Lessa atiça a nossa 
curiosidade. 
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Teste  aqui  seus  conhecimentos ! 
 

1) “Nem um grão de terra do maldito Brasil quero levar 
comigo”. Esta frase foi proferida: 

 
a) por Carlota Joaquina; 
b) por Maurício de Nassau; 
c) pelo Padre Antônio Vieira; 
d) pelo assaltante inglês Ronald Biggs; 
e) pelo Rei Dom João VI. 

 
2) O alaúde, instrumento associado à Idade Média e 

“ancestral” do violão, foi criado: 
 

a) Na Arábia; 
b) Na Pérsia; 
c) No Norte da África; 
d) Na Espanha; 
e) Na Transilvânia. 

 
3) “A coruja de Minerva somente voa 

retrospectivamente”. Esta frase sobre a História 
foi proferida: 

 
a) pelo filósofo Nieztsche; 
b) pelo filósofo Hegel; 
c) pelo filósofo Sêneca; 
d) pelo filósofo Stanislaw Ponte Preta; 
e) pelo filósofo Aristóteles. 

 
4) O pequeno Estado europeu de Andorra contém em 

seu ordenamento jurídico o instituto da co-
suserania (remetendo à Idade Média). Seus chefes 
de estado são, pois: 

 
a) O Bispo de Urgel (Espanha) e o Presidente da 

França; 
b) O Duque de Orléans (França) e o Conde de 

Navarra (Espanha); 
c) O Grão-Duque de Luxemburgo e o Primeiro-

Ministro da França; 
d) O Príncipe de Astúrias (Espanha) e o Duque da 

Borgonha (França); 
e) O Grão-Duque de Bocaiúva (Espanha) e o 

Duque de Edimburgo (Grã-Bretanha). 
 

5) O Imperador francês Napoleão Bonaparte foi 
coroado na Catedral de Notre Dame a 
02/12/1804: 

 
a) Por suas próprias mãos, quebrando uma 

tradição milenar; 
b) Pela imperatriz Josephine; 
c) Pelo Papa Pio VII, retomando uma tradição que 

remontava à Idade Média; 
d) Pelo General Jomini; 
e) Pelo General Lafayette. 

 
 
  
 
 

 
6) O Monte Ararat, onde supostamente teria 

encalhado a Arca de Noé, localiza-se 
contemporaneamente: 

 
a) No Cazaquistão; 
b) Na Armênia; 
c) Na Turquia; 
d) Na Grécia; 
e) Na Etiópia. 

 
7) Uma pintura rupestre encontrada na região de 

Fergana, no Uzbequistão, datada de 12.000 anos 
a.C. representaria, para alguns estudiosos: 

 
a) A descoberta do fogo; 
b) A chegada de alienígenas; 
c) A invenção da escrita; 
d) A invenção da roda; 
e) O primeiro exemplo de pintura surrealista. 

 
8) O comércio entre Brasil e China praticamente 

dobrou: 
 

a) Entre 2000 e 2001, no governo FHC; 
b) No primeiro ano do governo Lula; 
c) Na década de 1990; 
d) Durante a Primeira Regência (séc.XIX); 
e) No governo Geisel (1974-1979). 

 
9) Durante as celebrações do Natal em Roma, no ano 

800, um fato notável teve lugar: 
 

a) A chegada de peregrinos italianos vindos da 
China, dentre eles o famoso Marco Pólo; 

b) A vinda de emissários do califado de Bagdá, 
contendo exemplares do Alcorão como 
presentes para o papado; 

c) Roma foi sacudida por um violento 
terremoto; 

d) A recriação do Império Romano do Ocidente, 
com a coroação de Carlos Magno; 

e) Tamerlão, invasor mongol, tentou invadir a 
capital da Cristandade. 

 
10) O famoso terrorista dos anos 60, 70 e 80, “Carlos, 

o Chacal”, nasceu: 
 

a) Na Venezuela; 
b) Coxo; 
c) Em Cuba; 
d) Cego de um olho; 
e) No País Basco espanhol, durante a Guerra 

Civil (1931-1935). 

QQQuuuiiizzz!!!   por Carlos Frederico Gama 

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