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eeddiittoorriiaall
BBeelleezzaa  aammeerriiccaannaa
EEnnssaaiiaannddoo  oo  ffuuttuurroo  ddaa  ppoollííttiiccaa  eexxtteerriioorr  aammeerriiccaannaa  ppóóss--eelleeiiççõõeess
pprreessiiddeenncciiaaiiss

Como tudo nos Estados Unidos da América, a
série de debates presidenciais mobilizou milhares de
pessoas de todo o mundo diante das televisões, dos
jornais, das revistas, etc. Dentro de poucos dias, o
mundo acompanhará atentamente o
resultado do imbróglio. Essa, no entanto,
não é qualquer eleição. Desta vez, o olhar
do mundo pede mudança, pede novos
rumos, pede bom senso.

Não há como negar que o
ambiente foi tomado pela esperança de
novos dias para a prática da política
exterior americana. Os resultados parciais
da corrida presidencial e o bom
desempenho de John Kerry (o candidato
democrata) nos debates televisivos
renovam, a cada dia, o ar de quem respira
impaciência e descrença. Triste, no
entanto, é imaginar que as coisas podem
não mudar tanto de eixos! Afinal, a prática
não muda sem uma revisão da teoria...

O leitor, fatalmente, questionar-se-
á sobre o sentido dessa introdução. O que
pretendemos, na forma de um ensaio
descomprometido e honesto, é refletir
sobre as possibilidades de revisão do
comportamento estadunidense diante do
mundo. Propomos compartilhar a escrita do
editorial com os nossos estimados leitores.
Na forma de um brainstorm que agora se
faz de forma unilateral e incompleta,
pretendemos buscar, em vossas mentes privilegiadas, o
caminho para uma visão mais sensível a um sem-
número de realidades que simplesmente ignoramos.
Que este editorial sirva, agora, de centelha para uma
discussão mais acalentada e enriquecida, pela
participação do leitor em nosso Fórum na internet.1 Eis

                                                
1 http://www.odebatedouro.com.br/forum.

que se abrem as portas para um editorial escrito a
quatro, a oito, a doze punhos. Comecemos, então...

Annuit Coeptis...

...“He [God] has favored our
undertakings”. Uma frase que claramente
“...allude to the many interventions of
Providence in favor of the American
cause”.2 Uma sociedade “abençoada”,
uma missão no mundo, uma profissão de
fé! Esse é o pano de fundo da parcela
mais representativa das mensagens
emitidas pelo atual presidente norte-
americano, George W. Bush, ao longo de
seus quase quatro anos de governo.
Exclusividade dele? De forma alguma. A
noção de um “berço esplêndido” percorre
os discursos presidenciais norte-
americanos há muito tempo. Acontece
que, por vezes, o messianismo americano
acentua-se e toma de assalto os mais
diversos campos da política internacional
para dar conta de uma realidade que
teima em ser mais complexa do que uma
simples crença pode querer abarcar.
Pobre coitada, essa tal “realidade”... A
cada momento, mais e mais, é alvo
direto de uma “missão universal” e
redentora da maior potência mundial.

Para o azar do resto do mundo,
hoje vivemos uma fase inequívoca de

grande acentuação da retórica dogmática. O que pode
parecer apenas uma questão de crença religiosa é, em
grande medida, resultado de um novo status norte-
americano no mundo, gestado a partir do final da
Guerra Fria, somado ao processamento múltiplo de
mentalidades enraizadas nos corredores da Casa
Branca. A primeira situação é fixa; a segunda, variável.

                                                
2 “The Great Seal of the United States”, em www.state.gov.

“A eleição
presidencial dos
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para uma nova Era
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poderia provar que

não. Entretanto,
há como se

acreditar que uma
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polarização da
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política exterior
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de mudanças na
presidência dos
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Tomados pela preeminência do poder e dos interesses
americanos no jogo político internacional, as sucessões
presidenciais têm provado que a opção norte-americana
pelo unilateralismo, pelo caminho da guerra ou pela
unicidade cultural no mundo não é mais uma questão
de gênero, mas de grau:

“What might be called ‘the unipolar predicament’,
therefore, is not the product of any specific U.S.
policy or of a particular U.S. administration. With the
end of the Cold War, unprecedented U.S. global
power itself has become the critical issue, one with
which Europeans and Americans have only begun to
grapple. […] Whether the U.S. president is George H.
W. Bush, Bill Clinton, or George W. Bush, the new
international structure has put Europeans in the
unenviable position of having to trust the sole
superpower.”3

Nesse sentido, a práxis da política exterior
norte-americana está, antes de qualquer coisa, ligada a
uma nova posição relativa dos EUA no cenário
internacional. Presença, poder e interesse. Esses
elementos ditam seus meios de política exterior.4

Se a administração Bush é revestida por uma
“filosofia global”,5 dedicada ao espírito de defesa da
liberdade e da justiça, não é menos verdade que os
interesses que a move mundo afora sejam muito
parecidos com os que moviam, anos atrás, o governo
Clinton, para ficarmos apenas nesse exemplo. Mais uma
vez, vale lembrar, muda o grau. Bill Clinton era menos
afeto às crendices. Que isso seja dito. Entretanto, sua
ação, ainda que mais diplomática em diversos campos –
diretamente influenciada pelo fato de ser menos alheia
a “planos de salvação” universais –, nunca hesitou em
optar pelo unilateralismo, quando necessário. Segundo
Kagan, “The Clinton administration was also perfectly
content to go to war in 1999 without UN authorization.
Indeed, many of its senior officials hoped that Kosovo
would set a useful precedent for future interventions.
‘Multilateral if possible, unilateral if necessary’ was the
catechism of the Clinton administration’”.6

A prerrogativa da legitimidade dos valores
morais comuns à Europa e aos EUA foi suficiente para
avalizar os esforços de guerra em Kosovo. Como se
pode perceber, as circunstâncias e os oportunismos de
última hora acabam por ditar a forma como um
governo, ou o conjunto deles (alianças), irá atuar. No
mundo em que vivemos hoje, vemos novas
circunstâncias que foram, em bom grau, ditadas após
11 de setembro de 2001.  A segurança internacional
não parece ter ganhado um novo formato, mas
certamente uma nova dinâmica. As grandes questões
de segurança já não figuravam apenas no centro dos
Estados, mas diluíam-se dentro e fora deles. Muitas

                                                
3 KAGAN, Robert. America’s Crisis of Legitimacy. New York Times, 31/03/04.
4 É importante ter presente que, via de regra, esses são princípios basilares para a
atuação de qualquer Estado. Eles, de um modo geral, atuam em busca de um
incremento de poder, da satisfação de seus interesses e de maior presença regional ou
mundial (a depender de suas capacidades práticas para atingir um ou outro nível).
5 KISSINGER, Henry. Para que o mundo não volte ao século 19. Folha de São Paulo,
13/04/03 (traduzido do Financial Times).
6 KAGAN, Robert. supranote (2).

questões negligenciadas ou abafadas em espaços
regionais específicos, durante muitos anos, tomaram
um aspecto, digamos, universal.

O terrorismo. Um inimigo diluído entre
fronteiras, protegidos pelo anonimato e pelo prenúncio
da impunidade. A escalada da atividade terrorista
trouxe para, virtualmente, todos os lugares do mundo,
uma necessidade de reação a um conjunto de desafios.
Nesse sentido, a publicação da National Security
Strategy, de 2002, foi uma tentativa de dar conta dessa
realidade, agora, universal. De forma contrária àquilo
que se repetiu em diversos segmentos da mídia e da
academia, os novos parâmetros da inserção
internacional de segurança dos EUA não estariam, a
partir daquela publicação, sendo reformulados. Em
grande medida, o documento do Pentágono “expounds
no new ideas and does not change the focus of
America’s foreign policy”.7 Mais do que isso, “in some
respects, the document [National Security Strategy] has
reassuring continuities with President Clinton’s world
view […] The strategy puts forward no new foreign-
policy ideology. It is driven by changing
circumstances notably the Soviet collapse and
America’s resulting pre-eminence”.8

A doutrina Bush acentua muitas práticas já
antigas, como a própria noção de preempção. Mais uma
vez, muitos analistas tomaram como novas velhas
questões. Ela as acentua, porque o “inimigo” terrorista,
agora mais diluído e universal do que nunca, pede
reações de maior vulto em um ambiente de segurança
internacional mais poroso. O problema “terrorismo” não
foi criado por Bush, mas, certamente, sua reação a ele
não é apenas de quem defende os interesses do seu
país, mas os condiciona, também, a uma carga
ideológica, de valor “missionário”, extraordinariamente
importante para entender parte de sua política
internacional.

O peso desse pensamento “messiânico” sobre o
modus operandi da política exterior norte-americana é
tal que, ao que tudo parece indicar, as ditas “changing
circumstances”, cada vez mais, interferirão na forma de
executar a política exterior estadunidense. Henry
Kissinger já atentara para o fato de que a prática diária
da atual política exterior dos EUA estaria prejudicada
pela tal “filosofia global” preconizada pelos “neocons” da
Casa Branca. Segundo ele, “a política americana precisa
acabar com o desnível entre a filosofia global exposta
em nível presidencial e a tática de curto prazo da
diplomacia cotidiana”.9 E ele continua: “Para que os
parceiros se tornem mutuamente mais previsíveis, são
necessárias consultas mais intensas, especialmente em
relação aos objetivos de médio prazo”.10 Portanto,
existe, sim, uma repercussão prática destrutiva para a
política internacional: “important policy decisions have
to be taken on the hoof and in the light of
circumstances which could not have been anticipated”.11

                                                
7 The Economist. Unprecedent power, colliding ambitions. 26/09/02.
8 Idem (grifo nosso).
9 KISSINGER, Henry. supranote (4).
10 Idem.
11 The Economist, supranote (8).
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Nesse sentido, o “estado de espírito” dos falcões de
Washington tem forçado – e, pelo que tudo indica,
continuará a forçar – a criação de, nas palavras do
professor Alfredo Valladão, alianças ad hoc.12 Em outras
palavras, o jogo será jogado, cada vez mais, tendo
como centro fundamental as contingências do dia-a-dia
da guerra antiterror. De resto, haverá, por parte deles –
e isso é claramente a crítica a qual se refere Kissinger –
, uma excessiva entrega desse dia-a-dia da política a
questões mais universais ou mais metafísicas do que as
particularidades do cotidiano podem suportar.

Perde-se, assim, a capacidade de construir
relações mais consistentes e vigorosas no longo prazo.
Perde-se, também, a possibilidade de criação de normas
comuns para desafios que são, até certa medida, de
todos os países.

O multilateralismo como meio...?

Obviamente, os países tendem a adaptar seus
discursos à conjuntura internacional, aos seus
interesses e aos seus meios – materiais e psicológicos –
de projeção de poder. Um dia, o multilateralismo toma
o semblante de uma postura moral, legalística, nobre e
que possui um fim em si mesmo. Noutro, torna-se meio
para revestir de legitimidade e suporte uma
determinada ação, mas não é, de forma alguma, um fim
em si mesmo. Os países, todos eles, posicionam-se
bastante pragmaticamente diante do multilateralismo.
Quem pode, usa-o como quer. Quem não pode,
esconde-se na beleza de suas intenções.

Quem diria que os EUA agiriam de forma
diferente? Nem precisamos estender nosso horizonte
temporal, até aqui restrito às administrações Clinton e
Bush Jr., para ter presente que a história da política
estadunidense caminhou dentro dos dois pólos –
unilateralismo e multilateralismo – como poucos o
fizeram. Na condição de país que “pode”, eles
trafegaram com grande habilidade (e, porque não dizer,
cinismo) entre esses extremos.

Mais uma vez, as tais circunstâncias, o
ambiente em constante mudança (e, no atual caso,
fortalecido por uma retórica constante de combate ao
terrorismo), tem muito a dizer-nos. Chegar à conclusão
de que a administração Bush trabalha com um plano-
mestre para o mundo é cair em demasiado simplismo
diante da realidade. Por outro lado, não é ignorável o
fato de que o pensamento straussiano13 da Casa Branca
leva ao restante do mundo a sensação de que estamos,
todos, sujeitos à retórica unidimensional dos valores da
democracia e da liberdade, e da imutabilidade dos
valores morais. Seria uma missão confiada aos EUA
defender os “bons governos” dos “maus governos”.

Nesses termos, os meios, quaisquer que sejam
eles, justificam os fins. Multilateralismo e unilateralismo
seriam meios que, independentemente da lógica por

                                                
12 VALLADÃO, Alfredo. A autonomia pela responsabilidade: o Brasil frente ao uso
legítimo da força. In: BRIGAGÃO, Clóvis, PROENÇA JR., Domício (orgs.). Brasil e
o Mundo: novas visões. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002.
13 Leo Strauss, filósofo alemão nascido em 1899, crítico da modernidade e do
relativismo cultural.

detrás de seu uso, seriam apenas instrumentos para um
“bem maior”. Se essa afirmação não se aplica apenas
ao governo Bush, o “molho straussiano” dos tempos
atuais na política norte-americana conforma um estado
de desequilíbrio entre aquilo que se pensa ou se projeta
para o mundo, em um amplo horizonte temporal e
espacial, e aquilo que se busca no dia-a-dia da política
internacional, tal como Kissinger nos apresenta.
Portanto, esse desnível é exatamente aquilo que se
pode depreender como “diferente” na realidade atual da
política exterior norte-americana. Por um lado, os
mesmos princípios e interesses a nortear os seus
passos. Por outro, um messianismo desregrado que, se
não muda a essência da prática política
(multilateralismo e unilateralismo condicionados pelos
seus interesses basilares de política internacional),
ajuda-a a distorcer um caminho já tortuoso (a guerra
antiterror). Ajuda, acima de tudo, a que o conflito entre
política e realidade perca a referência ou o senso de
continuum, de previsibilidade.

Há, para além dessa discussão, um segundo
elemento que distingue, mais uma vez, no grau e não
no gênero, a política exterior dos EUA. Não deverá
ocupar-nos o tempo agora. Basta ter presente as
questões que envolvem o chamado soft power. Por tudo
aquilo que foi dito, parece claro que, se por um lado o
gabinete presidencial tem uma estratégia a ser posta
em prática, falta-lhe rever a tática de campo, do dia-a-
dia. Perdeu-se, nos tempos de George W. Bush, a idéia
de “preventive diplomacy”. Falta a esta administração
sensibilidade suficiente para trabalhar a imagem pública
do governo, a imagem da própria cultura norte-
americana e ocidental. “Making others want what you
want”.14 Eis a mensagem que não parece entrar na
cabeça dos formuladores políticos de Washington.

Kerry versus Bush: Novus Ordo Seclorum?

“A new order of the ages”.15 A eleição
presidencial dos EUA poderia ser o marco para um novo
começo, uma nova “Era Americana” no mundo? A
história poderia provar que não. Entretanto, a despeito
das sutilezas que distinguem os mais recentes governos
estadunidenses, há como se acreditar que uma fase
menos afeta à polarização da retórica universalista e da
prática diária da política exterior terá lugar no caso de
mudanças na presidência dos EUA. Mais do que uma
mera esperança há indícios mais ou menos claros de
que uma revisão na teoria é possível em um futuro
governo democrata. Não haverá radicalismos,
mudanças paradigmáticas. Interesses, poder e
presença, obviamente, ainda delinearam a ação
americana. Isso, sim, é previsível. No entanto, é
possível crer que as circunstâncias, as variações de
temperatura e pressão do cenário internacional,
provocarão menos convulsões em um “estado de
espírito”, supostamente, mais propenso a respeitar
interesses e não simplesmente crenças de um mito
civilizatório norte-americano.

                                                
14 The Economist. Have strategy, need tactics. 22/04/04.
15  “The Great Seal of the United States”, supranote (1).
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ccoonnttrraappoonnttoo
Obterá sucesso a mobilização do G-4 em prol da reforma

do Conselho de Segurança?

SSIIMM::::::
Filipe Nasser

A viabilidade da proposta de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas reside fundamentalmente
em dois vetores em interseção: i) a exaustão do momento histórico de descrédito da própria organização e; ii) o
simbolismo político da proposta arregimentada pela recente constituição do G-4.

i) A euforia experimentada pelas Nações Unidas com o ocaso do conflito bipolar e o sucesso da operação na
Guerra do Golfo I levou à impressão de que o Conselho de Segurança finalmente entronizaria o sistema de segurança
coletiva concebido para sufocar crises internacionais. Haiti, Somália e Timor Leste - focos de tensão sem grande
potencial de spill-over internacional e, portanto, um tanto quanto laboratoriais - foram emblemáticos da disposição,
limitada, de investimento no multilateralismo. Contudo, ações unilaterais que ignoraram o primado do Conselho de
Segurança, sobretudo nos Bálcãs de 1999 e no Iraque de 2003, tornaram evidentes que a hegemonia da superpotência
solitária sobrepujava a autoridade multilateral legalista, quando é que houvesse conflito de interesses. A Guerra do Golfo
II ecoou a falta de representatividade do Conselho de Segurança e sua obsolescência como fórum responsável pelas
questões de paz e segurança internacionais, condenando as Nações Unidas a um outro ostracismo, já distinto daquele da
Guerra Fria. Portanto, nada menos que uma há tanto aguardada reforma poderá injetar oxigênio para o fórum e resgatá-
lo de um completo esvaziamento político. Do insustentável desprestígio do Conselho de Segurança fermenta o germe de
sua revitalização.

ii) A manobra política do G-4 - sabidamente composto por Alemanha, Brasil, Índia e Japão - constitui o esforço
de concertação mais maduro e explícito posto em marcha. Dificilmente, potências econômicas como Alemanha e Japão
(tendo experimentado o pesado fardo da derrota dos aventureiros) lançam-se em desventuras políticas sem disposição
de lastrear suas posições com capital diplomático. Um painel já está encomendado pelo Secretário-Geral e suas
conclusões, esperadas para o último bimestre do ano, poderão ser debatidas pelos países-membros dentro dos fóruns
multilaterais da casa; primeiro na Assembléia-Geral, depois no próprio Conselho de Segurança. O sexagenário da
organização filha da Segunda Guerra e de Franklin D. Roosevelt poderá testemunhar seu recrudescimento como fórum e
ator relevantes no xadrez da política internacional.

Há, contudo, entraves, para além da própria possibilidade da reforma ser acionada, que parte da legitimidade de
cada um dos países postulantes. A candidatura de todos eles sofre reveses em seus subsistemas de poder regionais. A
ver, a China opõe-se ao ingresso do Japão, o Paquistão ao da Índia, a Itália ao da Alemanha, potencialmente o México
ao do Brasil. Um suscitado quinto candidato africano, a África do Sul, enxerga obstáculos de Egito, Nigéria e Senegal. O
anúncio do governo da Indonésia - de que pretende sentar-se ao fórum - pode dispersar esforços e facilitar o dissenso.
Entretanto, dos países que são membros permanentes, somente os Estados Unidos não se posicionaram mais
claramente sobre o assunto, todavia também não tenham postado óbices ex ante (deixaram, naturalmente, as cartas
diplomáticas guardadas em um ano de eleição. As declarações do secretário de Estado Collin Powell no Brasil sobre a
reforma da instância e a candidatura brasileira foram deveras “diplomáticas”, no sentido de que não afiançaram apoio
nem tampouco descartaram a hipótese de reforma).

E a candidatura do Brasil a um assento permanente faz algum sentido? Dentro da moldura de uma reforma,
certamente faz. Não seria incorreto afirmar que a aspiração brasileira seja aquela que recebe menos obstáculos. Dentre
o conjunto de contratempos enfrentados pelos G-4 + país africano, as resistências de México ou Argentina somente
contém um elemento de questionamento “orgulhoso” acerca da real liderança brasileira na América Latina; ao contrário
das outras candidaturas, em que os opositores detêm capacidade de vetar a agenda reformadora, efetivamente
percebem a balança de poder de seus subsistemas regionais penderem desfavoravelmente, ou, no limite, antevêem sua
segurança nacional sendo desafiada.

Em tempo, se uma recomposição da mais alta instância multilateral em segurança internacional transgride as
fronteiras da condição de ilusão retórica, é necessário relevar que a reforma pode ser parcial, não contemplando aos
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“novos membros” o poder de veto, por exemplo; somente o assento vitalício. Finalmente, é sábio perceber que os
eventuais resultados advindos da obra diplomática tendem somente a tornar o Conselho de Segurança tão-somente mais
representativo, presente e eficiente; não o farão “governo do mundo”, nem implicarão definitivamente a vitória do
império da lei sobre o império da força nas relações internacionais.

NNÃÃOO::::::
Joelson Vellozo Júnior

A formação do G-4 foi uma cartada muito bem articulada pela diplomacia brasileira. Mais do que isso, uma
importante movimentação diplomática de resultados práticos ainda questionáveis. Se, por um lado, o simbolismo da
reunião (fotográfica, diga-se de passagem) reforça e sedimenta a idéia de um grupo de candidatos “oficiais” a um lugar
no Conselho, por outro lado, não há muitos elementos que nos permitam crer em resultados práticos no curto ou médio
prazo. E por quê? Porque a reforma do Conselho não dependerá disso, exatamente. Dessa cartada dependerá apenas a
nomeação dos futuros membros permanentes, o que é uma questão tida como quase resolvida.

Haveria de existir alguma dúvida de que Brasil, Alemanha, Japão e Índia são os principais candidatos e, caso
haja uma reforma no Conselho, serão eles os contemplados, em maior ou menos grau?16 Certamente, o Brasil não é o
headliner dentro dessa reforma (porque existem a Alemanha e o Japão), apesar de suas recentes (na última década)
conquistas no campo internacional, tanto no que toca ao respeito e à credibilidade conquistados, mas também no
atinente ao ganho relativo de espaço na política internacional. Hoje, acredita-se, o Brasil é um país mais importante no
mundo. Mas, convenhamos, entre os países chamados subdesenvolvidos não há consenso como há entre os ditos
desenvolvidos. Eis um ponto importante.

A formalização do G-4 é efetivamente um ponto de destaque da atual política exterior brasileira. Não há
dúvidas. Uma coisa é percebê-la como valiosa; outra, para lá de diferente, é percebê-la como suficiente aos anseios
nacionais. É suficiente, portanto, juntar-se a outros três importantes países para articular suas candidaturas? A resposta
pode ser “não”. Afora a questão dos “candidatos naturais”, há que se entender que uma reforma no Conselho de
Segurança trará muitas mudanças não apenas no decision-making process, mas também na própria visibilidade dos
novos membros permanentes perante a comunidade internacional.17 Não debateremos, aqui, as diferentes idéias de
reforma do Conselho.18 O importante é perceber que nenhuma reforma sairá do papel sem que haja uma intenção
deliberada das grandes potências, atuais membros permanentes. Se o apoio já está expresso por alguns dos Cinco
Grandes; colocar os “pingos nos is” e partir para uma reforma no órgão não é, decididamente, algo que dependa de um
único fator ou de um clima de euforia coletiva.

Quando vier, e se vier, a hora da reforma, os países que apoiam o Brasil, por exemplo, portarão uma
perspectiva não-isolada do “Brasil-candidato”, mas do conjunto dos candidatos, das interações políticas e das mudanças
práticas para o dia-a-dia de seus países no âmbito daquele órgão. Isso, caro leitor, não parece ser uma tarefa simples!
Depende, para além do que acaba de ser dito, dos interesses mais imediatos e das prioridades de política externa norte-
americana para os próximos anos. Kerry ou Bush Jr. terão a árdua tarefa de lidar com um mundo ainda em chamas –
certamente perplexos pelos avanços do terrorismo e desconfiados do multilateralismo. Isso o tempo pode até curar –
assim como pode também afastar o foco na reforma, ao menos por um instante.

Não se pretende, aqui, entalhar uma visão propriamente pessimista, mas, sim, cautelosa em relação ao “calor
dos fatos” e à intensa operação diplomática brasileira nos corredores da ONU (que não é de hoje, mas histórica). O Brasil
é um velho candidato, mas também o são Japão e Alemanha, por exemplo. Se ainda não houve a reforma, não foi
porque os “4” nunca haviam se reunido para uma foto ou para uma rápida reunião. Isso pode trazer algum efeito
psicológico benigno para os candidatos, mas nem tanto para os Cinco Grandes. A reforma do Conselho ainda não saiu
porque nunca conveio aos guardiães dos assentos. Dura realidade...

                                                
16 Fala-se em um “maior ou menor grau” porque ter direito a um assento permanente no órgão pode não significar ter o direito de veto. Isso tudo dependerá, obviamente, do tipo de
reforma que for posta em prática no Conselho.
17 Não é preciso falar do incremento a ser observado no que toca às responsabilidades de cada um dos países “abençoados” com o assento permanente, dentro e fora de sua vizinhança
regional ou área de atuação prioritária.
18 Vale, contudo, a informação: entre as diferentes formas em que se pensa o assunto, existem diferentes modelos, entre os seguintes: Zero Models (aumento do número de assentos não-
permanentes), Plus Models (aumento de ambos os assentos, permanentes e não-permanentes), Region Models (deixa na mão dos países de uma determinada região a escolha da forma de
representação, rotativa ou não, no Conselho) e Mixed Models (modelo 2+ 8, em que dois novos assentos permanente são criados para Japão e Alemanha, enquanto 8 assentos “semi-
permanentes” são divididos entre os países da América Latina, África, Ásia, etc.).
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Os padrões constantes na estratégia soviética e
a função do Pacto de Varsóvia

Cumpre expor, às circunstâncias, os
princípios gerais da estratégia do Pacto de Varsóvia,
que, qual já previamente exposto, se
confundem com as prioridades
estratégicas da União Soviética.19

1) O Pacto de Varsóvia evoluiu do
status de uma aliança militar formal,
concebida para se contrapor à OTAN na
Europa, para a condição de instrumento
estratégico soviético com o propósito de
fazer a guerra na Europa;

2) A União Soviética jamais pôde se
certificar da eficiência militar do Pacto,
vez que a prioridade de seus satélites
eram, em larga escala, conflitantes e
nacionalmente calculadas, o que era
demonstrado nas reuniões do Estado-
Maior da aliança;

3) A função estratégico-militar do
Pacto de Varsóvia foi, desde sua gênese,
ofuscada, em função da inflexível
ideologização da aliança. Como
conseqüência, sua faceta militar foi
relegada a um plano secundário, e seu ca
político aflorou diante de seus opone
Gradativamente, os membros da OTAN constata
que a aliança comunista era mais uma ferramen

                                                
19 Press Release de 7/10/2003: Richest Trov
Warsaw Pact Documents Published. Disponível
http://www.isn.ethz.ch/php/news/PressRelease/pressrelease031007.htm 
Acesso: 12/6/2004.

coesão dos soviéticos do que um bloco militar
compacto;

4) A partir da segunda metade da Guerra Fria, o
Pacto de Varsóvia conferiu mais atenção à ameaça

chinesa à U.R.S.S. do que os
observadores ocidentais puderam, à
época, constatar. O teatro europeu foi,
por um ínterim, secundário, e uma
ação mais vigorosa por parte do
Ocidente poderia ter minado os pilares
da aliança comunista;

5)  Malgrado o framework
institucional da OTAN ter servido de
parâmetro para o Pacto de Varsóvia, a
aliança liderada pelos soviéticos jamais
logrou atingir o nível de parceria coesa
da aliança atlântica, mercê do que a
OTAN se converteu em um dos pilares
do sistema de segurança europeu após
a Guerra Fria;

6) Diferentemente da OTAN, a
União Soviética não permitiu aos
membros do Pacto de Varsóvia
desenvolver uma doutrina militar
conjunta, assim como não esclareceu a
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diferença entre as competências do
Alto Comando soviético e as dos comandos militares
dos países-satélites;

7) Nos anos derradeiros da Guerra Fria, os
membros do Pacto de Varsóvia pretenderam,
inicialmente, operar uma transformação na aliança,
de modo a assemelhá-la à OTAN. Tal mudança,
porém, provou-se estrutural e operacionalmente
impossível, tendo a extinção da organização ocorrido
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mais em função de suas assimetrias e fraquezas
internas do que de pressões externas.

Com efeito, o caráter critico do ensaio não
nos faculta perpassar os trinta e cinco anos do Pacto
de Varsóvia e fazer uma leitura específica de todos
os postulados estratégicos da aliança. Com o
declassifying progressivo dos arquivos, dispomos,
até agora, dos War Plans desenvolvidos em 1964 e
1965,20 respectivamente pelo Ministério da Defesa da
Tchecoslováquia e da Hungria. Mesmo em
retrospecto, as perspectiva são tanto assombrosas
quanto equivocadas: consta do Suplemento N° 821

do Exército Popular da Hungria, parte do War Plan de
1965, que Viena, Munique, Verona e Vicenza
deveriam ser completamente destruídas por mísseis
nucleares SS-20, sendo alvos primários dos ataques.
Retoricamente, o plano – talvez a título de
justificativa moral perante os próprios pares –
trabalhava com a hipótese de que os “ocidentais”
estariam urdindo um plano de ataque contra os
Estados do Pacto de Varsóvia, e, portanto, o ataque
preventivo afigurava-se plenamente justificável –
assim como, no entender dos comunistas, era
justificável ignorar a neutralidade austríaca, com a
escusa cretina de que os ocidentais fariam o mesmo,
e assim transformar Viena em um imenso deserto
nuclear alvejado por duas ogivas de 500 quilotons.

Por outro lado, os estrategistas da aliança
comunista eram taticamente anacrônicos:
pretendiam travar uma guerra com a OTAN
utliizando-se de preceitos táticos empregadas na
Segunda Guerra Mundial. Um plano militar elaborado
pelo Estado-Maior polonês em 1956 previa, como
que em um delírio estratégico, um desembarque de
forças polonesas na Dinamarca,22 concomitante a
uma ofensiva maciça do Pacto de Varsóvia às
concentrações de forças ocidentais na Alemanha
Ocidental, com bombardeios nucleares sobre
Hamburgo, Bremen, Brunswick, Hannover, Roskilde,
e Ebsjerg.23 Singularmente curiosa é a linguagem
utilizada pelos poloneses: pretendiam os homens do
General Jaruzelski “libertar” a Dinamarca.24

                                                
20 Ambos os planos estão disponíveis em http://www.isn.ethz.ch/php/
21 Plan of the "Easterners'" First Massive Nuclear Strike, June 1965. Supplement
No. 8 to K–1/98/1965 Hungarian People's Army 1st Group Directorate.
Disponível em:
http://www.isn.ethz.ch/php/documents/collection_4/docs/14_part6.htm  Acesso:
13/6/2004
22 PIOTROWSKI, Pawel. A Landing Operation in Denmark: The Polish
Military´s Losses in the First Phase of a Warsaw Pact Offensive Were to Reach
50 percent.  First published in Wprost [Warsaw], no. 25, 23 June 2002, p. 82-84.
Disponível em:
http://www.isn.ethz.ch/php/documents/collection_12/texts/piotrowski.htm .
Acesso: 13/6/2004.
23 Plan of the attack of the polish front. (Publicado no diário polonês Wprost, em
23/6/2003. p. 83) Disponível em:
http://www.isn.ethz.ch/php/documents/collection_12/texts/wprost_bild_1000.jpg
24 MÜNGER, Christof. “Wie Polen Dänemark ‘befreit’ hätte”. In  “Tages
Anzeiger”: 17/01/2003. Disponível em
http://www.isn.ethz.ch/php/news/MediaDesk/TA030117.gif

O desembarque de forças polonesas na
Dinamarca integrava o front Norte. No front central,
esquadrões táticos soviéticos e tchecoslovacos se
encarregariam de bombardear o QG do 7º Exército
norte-americano nas proximidades de Stuttgart,
sudoeste da Alemanha, e divisões blindadas e de
infantaria tchecoslovacas rasgariam a Bavária e o
sudoeste do território alemão, irrompendo a fronteira
francesa e avançando até Dijon, contando com apoio
de divisões aerotransportadas soviéticas e o
estancamento do front sul através da colocação da
Áustria hors de combat e da invasão da Itália por
tropas húngaras e soviéticas. Trata-se – resta nítido
– de uma concepção estratégica que nos remete às
táticas alemãs e soviéticas na II Guerra Mundial. O
bloco socialista contemplava, ainda, o emprego de
forças terrestres em pleno fall-out nuclear, posterior
aos ataques nucleares sobre a Europa e a marcha de
tais forças em ambientes radioativos. Trabalhavam,
assim, com um quociente de baixas elevado,
estimado em 2 a 4 milhões de soldados.

As orientações estratégicas vigentes no
Pacto de Varsóvia de 1955 a 1968 se esgotaram com
o advento de novas armas, novos padrões de ataque
tático, penetração de colunas blindadas e, enfim,
pela superioridade aérea incontestável da OTAN. Se
a revolta húngara de 1956 havia suscitado temores
nas lideranças soviéticas quanto à autonomia
operacional das forças militares nos países-satélites,
a Doutrina Brezhnev que chancelou a “Assistência
Fraternal” aos tchecoslovacos em 1968 -
representada por dóceis tanques de trinta toneladas
e por bem-intencionadas deportações de
“subversivos” tchecoslovacos para campos de
trabalhos forçados na U.R.S.S. – consagrou a
verdade de que Moscou não permitiria aos demais
membros da aliança o desenvolvimento de uma
doutrina militar conjunta. Em agosto de 1961,
durante a segunda crise de Berlim, a movimentação
de divisões alemãs orientais, soviéticas e
tchecoslovacas na Europa Central era intensa;
quatro divisões blindadas soviéticas se perfilaram no
Passo Fulda (Fulda Gap), ameaçando romper a
fronteira entre as duas Alemanhas, e as forças da
OTAN na Alemanha Ocidental foram pegas no
contrapé; MiG´s soviéticos sobrevoaram a Alemanha
Ocidental, submarinos norte-americanos invadiram o
mar territorial soviético; soldados e tanques
postavam-se frente a frente no Checkpoint Charlie,
na fronteira entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental;
ergueu-se o muro e arrefeceu a tensão; os soviéticos
recuaram suas divisões blindadas para trás do Passo
Fulda e se comprometeram a não invadir Berlim
Ocidental. O conflito havia sido, uma vez mais,
dispersado no cume do tempo crítico.

Após a crise de Berlim, os soviéticos
concluíram que a estratégia de pressão e das
ameaças de oceanos de tanques atravessando o
Passo Fulda e esmagando a Alemanha Ocidental
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funcionava, bem como uma companhia de blindados
nas proximidades do Muro, em Berlim, quando quer
que uma atitude ocidental desagradasse ao Kremlin.
Isso foi, ao menos, o que chegou ao conhecimento
das potências ocidentais nos idos da Guerra Fria,
pois que dificilmente se ventilaria a hipótese absurda
e delirante de forças tchecoslovacas marchando
sobre a Alemanha e chegando à França, ou soldados
poloneses desembarcando em Copenhagen e
ocupando Hamburgo (como se a RFA estivesse
completamente desguarnecida e as forças da OTAN
na Europa fossem meros expedientes fantasiosos).

A estratégia comunista era, lato sensu,
megalômana e majoritariamente impraticável.
Tratavam o fator da escalada nuclear como uma
variável que manipulavam sem critérios rígidos, e
virtualmente ignoravam a supremacia naval dos
E.U.A. no Mediterrâneo e a “ponte” logística que se
estenderia dos Estados Unidos à Grã-Bretanha no
momento mesmo em que o perigo de guerra se
demonstrasse factível.

A década de 1970 assistiu ao esgotamento
progressivo da capacidade econômica soviética
decorrente dos fracassos agrícolas de Brezhnev, das
secas na Ucrânia e na Ásia Central e dos índices
improdutivos da indústria pesada. Mui
previsivelmente, o reflexo de tal declínio foi sentido
no plano militar, que pôde ser cautelosamente
preterido em razão da ressaca moral norte-
americana em função do malogro no Vietnã e pelo
viés de baixa nas economias capitalistas provocado
pelas crises do petróleo (1973 e 1979). Os anos 70
pareciam prenunciar um lento Untergang da Guerra
Fria e um entendimento relativo das duas
superpotências: aos analistas de então, as
rivalidades bipolares se acomodariam e americanos e
soviéticos conviveriam em uma ordem estável,
adornada por cooperações setoriais e pela certeza de
que uma guerra entre ambos resultaria em custos
com os quais nenhuma das partes estava disposta a
arcar. Os acordos SALT, o desaquecimento do
ímpeto estratégico norte-americano, a fragilidade
doméstica norte-americana do período Nixon-Ford e
a mediocridade da administração de Jimmy Carter,
entre outros fatores, contribuiriam para reforçar essa
compreensão.

Desmanchando no ar

No natal de 1979, a União Soviética deu
início a sua longa derrocada de doze anos. A invasão
do Afeganistão não tardaria se traduzir em um
fracasso militar de proporções morais dantescas, e o
Alto Comando soviético menoscabou suas
conseqüências no âmbito político doméstico e do
próprio bloco socialista. A expansão das dissensões
políticas no Leste Europeu –  que não resvalava
espaço a uma reestruturação do Pacto de Varsóvia
enquanto a mesma ainda era viável -, somado às

pressões separatistas-nacionalistas nos Países
Bálticos e nas repúblicas soviéticas centro-asiáticas
se juntariam à atmosfera de agonia. A eleição de
Ronald Reagan nos Estados Unidos, o
“reaquecimento” da Guerra Fria, a hostilização
paradigmática-propagandista de Reagan ao
denominar a U.R.S.S. “Império do Mal” e a Iniciativa
de Defesa Estratégica norte-americana perfizeram
uma aposta que o blefe soviético não foi capaz de
cobrir, e Reagan logrou levar o orçamento soviético
à exaustão com o Projeto Guerra nas Estrelas.

Para erigir um projeto similar ao Guerra nas
Estrelas, a U.R.S.S. precisaria dispor de 38% de seu
orçamento, quadro improvável para um
establishment militar atolado nas montanhas afegãs
e para um país que vinha colecionando fracassos
econômicos nos últimos quinze anos. O recuo nos
mecanismos de cooperação bilaterais foi arduamente
sentido por Moscou e pelos satélites no Leste
Europeu, o que deu azo ao surgimento de
movimentos como o Solidarnosc polonês e o
manifestantes de Leipzig. Discordâncias logísticas e
estratégicas e declarações contraditórias sobre a
campanha no Afeganistão  eram explícitas na própria
hierarquia do Exército Vermelho, e conspirações
políticas e conchavos militares se tornariam uma
constante no cotidiano soviético. Em terminologia
ampla, o Estado soviético estava falido; as reformas
propostas por Gorbachev apenas içaram o Kremlin
para baixo, como uma força gravitacional irresistível,
e de 1985 em diante a União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas caiu como um descomunal
meteoro desorientado. A perda de controle sobre os
países do Leste Europeu foi simultânea à humilhante
retirada soviética do Afeganistão; em 1989, a Áustria
escancarava sua fronteira com a Hungria e não havia
um único linha-dura no Kremlin que considerasse
seriamente a hipótese de fechá-la com a força dos
tanques soviéticos.  Em novembro do mesmo ano, o
Muro caiu, Ceaucescu foi fuzilado e o Pacto de
Varsóvia agonizava. Num espetáculo paradoxalmente
catártico e pacífico, o Império Soviético
desmoronava sobre as próprias bases carcomidas
pelas podridões da burocracia, da ineficiência e do
autoritarismo político, em um continuum que
colocava o socialismo, junto ao fascismo, no basket
case da História. A dissolução do Pacto de Varsóvia
em maio de 1990 suprimia definitivamente a
possibilidade de se modernizar a organização e
assemelhá-la à estrutura organizacional da OTAN.
Dezenove meses depois – exatos doze anos após a
invasão ao Afeganistão –, era a própria União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas que cessava de
existir.

 A última grande ameaça européia

Caso o leitor se preste a fazer uma análise
cronológica da História européia desde o início da
Idade Moderna, haverá de concluir que, de uma
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forma ou de outra, o Velho Continente esteve
constantemente ameaçado por aspirações
hegemônicas coletivistas, sejam elas de inspiração
religiosa, nacionalista ou ideológica. No século XVI e
na primeira metade do século XVII, nada se resolvia
na Cristandade sem que os Habsburgo ou os
Bourbon tivessem envolvidos; no século XVIII a
Europa era como uma sala de jogos em que Silésias,
Saxônias, Tiróis, Pomerânias e Boêmias estavam
disponíveis para o tour de fource das potências;
entre 1795 e 1815, o continente vergou-se aos
exércitos revolucionários de Napoleão; de 1890 a
1914-18, a Alemanha guilhermina assombrou o
mundo com sua diplomacia agressiva e sua
propensão hegemônica; entre 1933 e 1945, foi a vez
do nacional-socialismo emular as vocações
coletivistas das eras precedentes e compor um credo
ideológico-racial, com o qual pretendeu converter a
Europa em um imenso hinterland do III Reich; de
1945 a 1989, os soviéticos fizeram do comunismo
sua bandeira de conquista e arregimentaram, sob
seu domínio direto, sete nações (sem computarmos
os Países Bálticos) centro e leste européias,
soerguendo um império europeu que, em contraste
com todos os demais, veio a pique sem a
necessidade de um conflito armado e encerrou por
desmoronar sobre as próprias bases. A constatação
que se extrai desse decurso é a de que as grande
ameaças dirigidas à Europa, ainda que tenham vindo
do próprio continente, destoam explicitamente do
pensamento político que, desde a Antigüidade
Clássica ou a partir do fim do século XVII,
distinguiram o Ocidente de todas as demais
civilizações. O imperium dos Habsburgo era um
construto  dinástico-religioso; o de Napoleão, uma
concepção nacionalista-ideológica; o de Guilherme
II, nacionalista; o de Hitler, nacionalista-racial; o de
Stálin e seus sucessores, ideológico.

O Liberalismo clássico inglês foi a única
filosofia política que não desenvolveu uma política
hegemônica européia, e mesmo sua expansão
imperialista pelo globo ocorreu em um momento de
distração.25 A razão pela qual o liberalismo não era
propício ao florescimento das aspirações
hegemônicas/imperialistas radica fundamentalmente
em seu primado sobre o indivíduo, considerado
sempre a unidade ética por excelência. Ainda
segundo Morgenthau,26  os  principais fomentos da
política externa hegemônica são a insegurança
pessoal, o baixo grau de coesão social e a
necessidade de o indivíduo insatisfeito sublimar suas
frustrações através do esplendor da glória coletiva
da Nação. Trata-se, enfim, de um escape. As
justificativas não se esgotam aí, mas essa nos
parece ser a melhor para utilizarmos nesse trabalho.
Como o liberalismo sempre tem o indivíduo como

                                                
25 MORGENTHAU, Hans. A política entre as nações: a luta pelo poder e pela
paz. Brasília: Edunb, IPRI, 2003. pp. 99-102.
26 Op. cit.  pp. 209-214.

prioridade e lhe reconhece ampla liberdade de ação
em tudo aquilo que a si só disser respeito, os povos
de cultura política mais desenvolvida – como os
anglo-saxões – acabam atingindo, na esfera de cada
indivíduo, os objetivos a que se propuseram, e,
portanto, alcançam um nível satisfatório de
tranqüilidade. Logo, não há necessidade de se
extravasar as frustrações individuais e a baixa
coesão social através de uma política externa
agressiva, donde concluímos a moderação natural
dos povos democráticos e liberais. Outros povos –
germânicos, eslavos, latinos, árabes, orientais, etc. –
, por terem, historicamente, uma cultura política
distinta e mais focada na coletividade do que no
indivíduo, têm assim mais dificuldade em assimilar,
orgânica e naturalmente, a democracia e o
liberalismo, de modo que freqüentemente cedem às
tentações coletivistas e aos romantismos abstratos,
que extravasam as frustrações dos indivíduos
através de uma expansão imperalista/hegemônica.

OO  PPaaccttoo  ddee  VVaarrssóóvviiaa  rreepprreesseennttoouu  aa  úúllttiimmaa
ddaass  ggrraannddeess  aammeeaaççaass  eeuurrooppééiiaass..  DDiiaannttee  ddaa
oobbssoolleessccêênncciiaa  ddoo  EEssttaaddoo  nnaacciioonnaall  nnaa  EEuurrooppaa  ppóóss--
11994455,,  ooss  ssoovviiééttiiccooss  nnããoo  tteennttaarraamm  rreessssuusscciittaarr  ooss
nnaacciioonnaalliissmmooss::  eelleess  uuttiilliizzaarraamm  ooss  EEssttaaddooss  nnaacciioonnaaiiss
ddaa  EEuurrooppaa  CCeennttrraall  ee  OOrriieennttaall  ccoommoo  uummaa  jjuussttiiffiiccaattiivvaa
ppaarraa  ssee  aallccaannççaarr  oo  ttrriiuunnffoo  iiddeeoollóóggiiccoo  ddoo  ssoocciiaalliissmmoo
ssoobbrree  oo  ccaappiittaalliissmmoo..  OOccoorrrree  qquuee  oo  ssoocciiaalliissmmoo,,  aassssiimm
ccoommoo  oo  nnaacciioonnaalliissmmoo,,  éé  uummaa  ffiilloossooffiiaa  ppoollííttiiccaa
ccoolleettiivviissttaa;;  ddiiffeerreemm  aappeennaass  eemm  ssuuaa  eessccaallaa  ee  eemm  sseeuuss
mmééttooddooss..  EEmm  ccoonnttrraassttee  ccoomm  ooss  aarrrraannjjooss
ssuupprraannaacciioonnaaiiss  ee  aa  ccooooppeerraaççããoo  ddaa  EEuurrooppaa  oocciiddeennttaall,,
vviiaabbiilliizzaaddooss  aa  ppaarrttiirr  ddaa  CCoommuunniiddaaddee  EEuurrooppééiiaa  ddoo
CCaarrvvããoo  ee  ddoo  AAççoo  ((CCEECCAA))  ee  ddaa  CCoommuunniiddaaddee
EEccoonnôômmiiccaa  EEuurrooppééiiaa  ((CCEEEE)),,  ooss  ssoovviiééttiiccooss  pprrooppuusseerraamm
uummaa  eessttrruuttuurraa  iimmppeerriiaall  qquuee  aabbeerrttaammeennttee  pprrooffeessssaavvaa
aa  ssuuppeerraaççããoo  ddoo  ccaappiittaalliissmmoo  ee  aa  ““uunniiããoo  ddooss  ppoovvooss””,,
eennqquuaannttoo  nnaa  pprrááttiiccaa  eemmuullaavvaa  oo  sseeccuullaarr  iimmppeerriiaalliissmmoo
rruussssoo  eemm  ssuuaass  ddiivveerrssaass  rroouuppaaggeennss..  FFrraaccaassssaarraamm  nnããoo
ppoorr  ccaauussaa  ddoo  ttrriiuunnffoo  ddaa  ddeemmooccrraacciiaa  oouu  ddaa  rreellaattiivvaa
rreennúúnncciiaa  eeuurrooppééiiaa  àà  ppoollííttiiccaa  ddee  ppooddeerr,,  mmaass  ppeellaa
iirrrraacciioonnaalliiddaaddee  ee  iinnccoommppeettêênncciiaa  ddee  sseeuu  pprróópprriioo
ssiisstteemmaa..  SSee  aaooss  ssaauuddoossiissttaass  éé  llaammeennttáávveell  oobbsseerrvvaarr
qquuee,,  ddeessddee  11998899,,  aa  EEuurrooppaa  éé  uumm  ÉÉddeenn  ppóóss--hhiissttóórriiccoo,,
éé  nneecceessssáárriioo  ttaammbbéémm  ffrriissaarr  qquuee  ppaarraa  oo  eeuurrooppeeuu
mmeeddiiaannoo  oo  ppaaddrrããoo  ddee  vviiddaa,,  aa  ttrraannqqüüiilliiddaaddee  ee  aa
ssaattiissffaaççããoo  iinnddiivviidduuaall  éé  mmuuiittoo  ssuuppeerriioorr  eemm  22000044  ddoo
qquuee  eerraa  eemm  11991144  oouu  11993344..  PPeerrddeerraamm  aa  ppoollííttiiccaa  ddee
ppooddeerr  ee  aass  ggllóórriiaass  eessttrraattééggiiccaass,,  ppaarraa  qquuee  ttrriiuunnffaasssseemm
aass  aassppiirraaççõõeess  ddoo  iinnddiivvíídduuoo  ccoommuumm..  OOss  lliibbeerraaiiss  ––  aaoo
mmeennooss  ooss  lliibbeerraaiiss--iinntteerrnnaacciioonnaalliissttaass  ––  ttêêmm  oo  qquuee
ccoommeemmoorraarr::  aa  EEuurrooppaa  ssee  lliivvrroouu  ddooss  ccoolleettiivviissmmooss
iinnffllaammaaddooss  ppaarraa,,  eennffiimm,,  aattiinnggiirr  aa  mmaaiioorriiddaaddee,,  ccoomm
ttooddooss  ooss  ccaammiinnhhooss  lleevvaannddoo  aa  BBrruuxxeellaass,,  ee  ccaannhhõõeess
ccaarrrreeggaaddooss  ccoomm  ccaarrggaass  ddee  ffeessttiimm..
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O estudo das relações internacionais
ganha um perfil bastante particular quando
comparado a outras ciências sociais aplicadas. Em
grande medida, isso ocorre em
função da própria natureza do estudo
e, sobretudo, de seus impactos
diretos. Por conta de questões que
nem sempre fazem parte do campo
de estudo contemporâneo das
relações internacionais, como é o
caso de identidade e de
pertencimento a um grupo muito
mais complexo que a própria
sociedade, aqui simplesmente
definido como nação, não raras vezes
a agenda de estudos e a forma de
tratá-la acaba por se confundir com
um projeto político. Ainda que
dificilmente tal acontecimento seja
consciente, parte das grandes obras
que marcam pontos de inflexão no
estudo das relações internacionais
respondem mais a anseios datados e
localizados do que resultantes de
uma sofisticação inexorável da
competência teórica.

A despeito de significativos
esforços por uma compreensão mais cien
fenômenos internacionais, como os trab
Kenneth Waltz e Hedley Bull, a lógica que 
a agenda de estudos neste campo contin
aos principais desafios que a sociedade
pertence o estudioso, materializada no
deve lidar. Neste sentido, as com
acadêmicas tendem a se debruçar 
problemáticas que são mais caras a um

exterior. Desta forma, respondendo a questões
exógenas e tendo um cenário de constante
aumento do rigor científico-metodológico, muitas

leituras confundem a realidade
propriamente dita com os instrumentos
teóricos elaborados para compreender
essa mesma realidade.

Dizer isso não significa
abandonar ou recusar os instrumentos
teóricos, mas, sim, contextualizar tanto
seu formato quanto sua aplicabilidade.
Isso se faz importante na medida em
que as teorias, e isso é válido
sobremaneira para as relações
internacionais, são formadas por um
conjunto articulado de premissas e
hipóteses que procuram explicar
determinados fenômenos. Na medida
em que a grande quantidade de fatores
e fatos inviabilizam um estudo que os
contemple todos, tem-se que uma
teoria deve expressar quais são
aqueles que, de alguma forma, devem
ser considerados e quais devem ser
ignorados. O que torna esse processo
particularmente interessante nas
relações internacionais é que as teorias

 formuladas não só em convergência com

i

s

tífica dos têm sido

“O que torna esse
processo

particularmente
interessante nas

relações
nternacionais é que
as teorias têm sido
formuladas não só
em convergência
com o momento
histórico-político
das sociedades,
como também, e

obretudo, com uma
proximidade muito
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próprio sistema
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o momento histórico-político das sociedades, como
também, e sobretudo, com uma proximidade
muito grande com o próprio sistema político. Casos
como o brasileiro, ainda que periférico na
capacidade de formação de leituras teóricas de
divulgação internacional, podem ser exemplares na
medida em que mostram a estreita relação entre
os formuladores de ações diretamente voltadas ao
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espaço internacional (notadamente, o MRE e sua
escola diplomática) e os pesquisadores
acadêmicos, que freqüentemente participam das
atividades de formação e/ou aprimoramento dos
grandes quadros governamentais. Mesmo em
casos como o estadunidense, no qual o estudo das
relações internacionais alcança uma complexidade
maior, ligada à própria grandeza da complexidade
da agenda daquele país, há uma significativa
aproximação conceitual entre as perspectivas
analíticas e ações governamentais.

Tal tendência, como já foi dito, não
inviabiliza o estudo das relações internacionais e
nem faz com que as teorias devam ser
questionadas e abandonadas. As contrário, tal
tendência abre uma dupla perspectiva analítica na
medida em que (1) os procedimentos teórico-
metodológicos auxiliam na organização e validação
das análises, ao passo que (2) uma leitura
ampliada das perspectivas teóricas indica questões

e problemáticas centrais a partir de perspectivas
geograficamente delimitadas, permitindo uma
ampliação do próprio escopo analítico.
Conseqüentemente, os estudos em relações
internacionais devem ser efetivados tendo-se em
conta o questionamento das premissas. No
entanto, tal questionamento, para os efeitos do
que se pretende aqui, não deve ser das premissas
em si, o que significa uma discussão meta-teórica
ou até mesmo ideológica; ele deve se basear no
questionamento do porquê das escolhas de um
conjunto preciso de premissas em detrimento de
outras. Com isso, deve-se passar para um estudo
ampliado da perspectiva teórica, buscando
costurar o contexto no qual foi estruturada, os
anseios deste momento histórico-social, com os
rigores metodológicos aceitos no momento. É
sobre esse complexo abstrato de leituras e
percepções que se deve partir para o estudo
propriamente dito do caso escolhido.
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O mundo contemporâneo está em
permanente ebulição, novos conceitos e
paradigmas têm sido objeto de disputa
para explicar este cenário mundial
confuso e incerto, na tentativa de
apreender os conteúdos desses
processos. A noção e as dimensões
que estão presentes nas idéias ou
realidade em constituição da
governança também estão merecendo
atenção dos estudiosos e policy makers
das relações internacionais. O debate é
necessário e urgente, visto que, sob
este pano de fundo, as relações entre
nações, sociedades e culturas são
construídas e fortalecidas, revigorando
os processos dinâmicos de cooperação
coletiva, mas também reativando
possibilidades reais de conflito. A
importância dada, na reflexão atual,
aos temas globais é facilmente
explicável se levarmos em conta o
fato de que as sociedades e os
Estados nacionais não estão isolados
em seus próprios territórios na
medida em que estão sendo cada vez
mais atingidos por movimentos
transnacionais de capitais, idéias,
crenças - fatos cuja dimensão e
efeitos escapam a seu controle.
Vivencia-se uma realidade cuja
dinâmica desafia o pensamento tra
ainda preso ao esquema rígido de fr
territoriais delimitadas. Ao contrário, li
os temas globais implica superar as fr
geográficas e buscar alternativas atr
outro padrão de interação entre pe
nações.

Neste sentido, a teoria da
interdependência assimétrica, pelo
desequilíbrio na correlação de forças
entre os atores que atuam no
sistema internacional mais
abrangente,27 responde com
argumentos convincentes aos
desafios colocados pela desordem
global da biosfera. Os argumentos
dos interdependentistas consideram
que as relações internacionais
contemporâneas não se filiam mais
ao modelo conflitivo, não-integrado e
interestatal da teoria do realismo
político. O impulso sem precedentes
do desenvolvimento tecnológico e da
economia mundial globalizada,
desencadeado depois da Segunda
Guerra Mundial, culminou com o
surgimento de um desenho
paradigmático novo, de complexo
liame de interdependência entre as
relações dos Estados, em
conseqüência originando-se outros
tipos de atores internacionais,
situação que motiva a exigência de
novas responsabilidades nas funções
estrutural e orgânica do Estado, cada
vez menos capaz de satisfazê-las.
Assim, outras forças supranacionais e

ionais tomam seu assento no cenário
dicional, transnac

“A interdependência
crescente de
questões e
processos,

extrapolando as
fronteiras que

demarcam o campo
político da
soberania

reivindicada pelo
domínio estatal,

colocam em marcha
múltiplas

estratégias de
governança,

derivadas das
percepções e lógicas

que identificam a
ação política dos

atores na arena da
sociedade global.”
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onteiras
dar com
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avés de
ssoas e

internacional, limitando e fragilizando sua
competência de Estado nacional, titular absoluto

                                                
27 KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph S. Poder e Interdependência: La Política
Mundial en Transición. Tradução de Heber Cardoso Franco. Buenos Aires: Grupo
Editor Latinoamericano. 1988.
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de poder e soberania, considerado, até então, o
único ator no contexto da política internacional.

Todavia, é importante refletir as relações
internacionais na perspectiva de um processo
histórico em franca evolução, sobretudo no cenário
das grandes e profundas transformações amplificadas
pela sociedade global, ou seja, a percepção da
complexidade sistêmica é fundamental para deslindar
essa realidade surpreendente e fascinante. Neste
sentido, uma observação atenta da moldura das
relações internacionais não pode ignorar que o
sistema internacional fundado a partir do Tratado de
Westfalia (1648), que consagrou o papel fundamental
dos Estados, está hoje abalado pelas mudanças
rápidas decorrentes da emergência de fluxos
financeiros, migrações, agendas e novos atores, que
influenciam e tensionam os parâmetros clássicos de
convivência entre cidadãos e povos do mundo inteiro.
A sensação crescente de que o mundo mudou de
forma acelerada e trouxe rupturas em diversos
níveis da sociabilidade humana, afetando
drasticamente a forma de compreensão tradicional
dos problemas, traz, para muitos, a convicção de
que os desafios devem ser encarados dentro de
uma outra ótica, mais abertos às inovações e
criações de espaços alternativos no sistema de
poder.

Sem dúvida, as últimas décadas do
século XX foram marcadas pela intensificação
dos processos de globalização, com profundas
mudanças e largos desafios para as coletividades
humanas. Ao lado da ciência e dos avanços
tecnológicos que estão revolucionando os modos
de vida, modelando identidades e estabelecendo
novos padrões de sociabilidade, agravam-se os
problemas derivados da expansão do capital sob
a égide da mercantilização mundializada:
degradação ambiental, aumento da pobreza,
desequilíbrios populacionais, violação de direitos
humanos; configuram um cenário complexo para
a gestão do futuro. Com o recrudescimento do
conflito nuclear e riscos de guerras que
ameaçam a estabilidade e a paz mundial, o
problema da governança global se coloca como
questão essencial neste século XXI.

Num primeiro plano de análise, é útil
refletir em que contexto histórico emerge a
temática da governança como preocupação da
comunidade internacional. Assim como o
conceito de globalização, o problema da
governança ainda carece de uma clara
fundamentação epistemológica e reflexão
histórica acerca das mudanças na configuração
do poder mundial. Não obstante o fato de ter sido
posta em moda pelas instituições de Bretton Woods
– Banco Mundial (BIRD), Fundo Monetário
Internacional - FMI, no início da década de 1990; os
dilemas suscitados pela governança nos parecem
absolutamente relevantes para compreender a

evolução e possibilidades para a construção de uma
ordem mundial mais justa e solidária. A questão
ambiental é emblemática para uma discussão dos
atores, estratégias e rumos do sistema internacional
– que hoje constitui efetivamente um sistema
global, e a noção de governança tem o mérito de
reconhecer a complexidade do sistema.28

Essa discussão vem ganhando força
nos fóruns internacionais, sendo bastante
sensível em relação à problemática do meio
ambiente, ao alcance da paz e segurança
mundial. Não se trata de governo mundial, com
poderes coercitivo e altamente centralizado, uma
espécie de Leviatã global, não condizente com os
valores democráticos de liberdade e
participação. Aquilo que está sendo posto como
governança, no nível geral; “Diz respeito à
criação e o funcionamento de instituições sociais
(no sentido de regras de jogo que servem para
definir práticas sociais, designar papéis e
orientar as interações entre os que os
desempenham) capazes de solucionar conflitos,
facilitando a cooperação, ou, mais
genericamente, aliviando problemas de ação em
um mundo constituído por atores
interdependentes”.29

Neste sentido, a compreensão do processo
de governança amplia o debate sobre os
mecanismos de participação dos atores no cenário
internacional, envolvendo segmentos diversos, tais
como o sistema das Nações Unidas, FMI, Banco
Mundial, GATT-WTO, regimes internacionais
setoriais, atores distintos que representam o
mercado, e a crescente participação de setores da
sociedade civil, como as ONGs, que cada vez mais
assumem um papel estratégico na implementação
de políticas ambientais no nível local, regional,
nacional e global; contribuindo para a conformação
da política cívica mundial.30

Dentre os referenciais da construção
de uma governança global, destacam-se as
atividades da Comissão para a Governança
Global, um grupo independente, formado por 28
líderes e intelectuais de diversas partes do
mundo. A tarefa deste grupo tem sido sugerir
caminhos e alternativas para a construção de
uma comunidade global. O trabalho de dois anos
e meio desta comissão resultou num livro
intitulado “Our Global Neighborhood” (Oxford
University, 1995), publicado no Brasil pela
Fundação Getúlio Vargas, sob o título de “Nossa
Comunidade Global”. Manifestando a tese de que

                                                
28 MILANI, Carlos. Governança global e meio ambiente: como compatibilizar
economia, política e ecologia. Centro de Estudos Konrad Adenauer-Stiftung,
Pesquisas № 16. São Paulo, 1999
29 YOUNG, Oran. International governance: protecting the environment in a
stateless society. Ithaca: Cornell University Press. 1994
30 WAPNER, Paul. Environmental activism and world civic politics. New York:
State University Press. 1996
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não há alternativa senão trabalhar em conjunto
e usar o poder coletivo para criar um mundo
melhor, esta comissão estabeleceu o conceito de
‘governança’ como sendo: “A totalidade das
diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as
instituições, públicas e privadas, administram
seus problemas comuns. É um processo contínuo
pelo qual é possível acomodar interesses
conflitantes ou diferentes e realizar ações
cooperativas. Governança diz respeito não só a
instituições e regimes formais autorizados a
impor obediência, mas também a acordos
informais que atendam ao interesse das pessoas
e instituições”.31

As propostas predominantes na agenda
da Governança Global podem ser designadas
como: promoção da segurança dos povos e do
planeta, gerenciamento da economia global, a
reformulação da ONU e criação de instrumentos
jurídicos que garantam a aplicação das leis
mundialmente. Sem dúvida, há que se
considerar a necessidade urgente de revisão dos
processos organizacionais e decisórios presididos
pela ONU. Uma reforma abrangente e profunda
nesta Instituição permitiria maior participação de
atores da sociedade civil e refletiria as novas
configurações das relações internacionais nos
dias de hoje. No entanto, o desgaste da ONU
com a decisão unilateral dos Estados Unidos de
invadir o Iraque, em 2003, coloca em risco os
esforços de uma governança democrática,
pautada na paz, proteção ambiental e defesa dos
direitos humanos.

O desafio da governança global nos seus
diferentes aspectos tem a ver com a gestão
presente e futura do planeta, isso representa a
necessidade de uma visão sistêmica e
abrangente dos problemas que afetam a
humanidade. No cenário complexo das relações
internacionais contemporâneas, um estudo sobre
os mecanismos de regulação no setor ambiental
ganha amplitude e se coloca como temática
instigante, face aos desafios colocados pela
ameaça da continuidade de vida no planeta.

A questão ambiental tem se tornado,
nas últimas décadas, parte constitutiva da
agenda política mundial, pela importância vital
que os sistemas ecológicos desempenham na
esfera da produção e reprodução do modelo de
desenvolvimento dominante. Indo mais longe,
na perspectiva da sustentabilidade, a variável
ambiental-ecológica restringe as atividades
modernas industriais ou aquelas que
comprometam um desenvolvimento contínuo e
duradouro. A relevância da problemática
ambiental para a reflexão sobre a governança

                                                
31 NOSSA COMUNIDADE GLOBAL. Relatório da Comissão sobre Governança
Global. Rio de Janeiro. 1996.

global deriva de um conjunto de fatores
complexos e interligados. É notório e cristalino o
caráter transnacional da problemática ambiental,
visto que os danos ambientais transbordam o
local e o nacional, rompendo estruturas
territorialmente delimitadas, passando a fazer
parte de responsabilidades globais, o que implica
a costura de arranjos políticos sólidos e
suficientemente harmônicos, comprometidos
com as futuras gerações (solidariedade
diacrônica), além de uma visão multidimensional
da problemática do desenvolvimento como um
todo. A consciência individual ou coletiva oriunda
da ‘revolução do meio ambiente’ molda-se para
uma nova forma de pensar e agir, uma nova
atitude diante dos riscos derivados da poluição e
consumismo desenfreado. A finitude dos
recursos naturais, conjugada com o crescimento
econômico sem limites, apresentados como
alerta pelo relatório do Clube de Roma e o
Relatório Meadows – The Limits to Growth,
1972; impactaram eventos e políticas
posteriores, abrindo espaço para um
pensamento mais crítico, holístico e uma ação
política e coletiva mais abrangente.

O caráter multidimensional da crise
ecológica e a complexidade das negociações
políticas em torno de interesses comuns – clima,
qualidade de vida, alimentos, etc.,
desencadeiam questionamentos sobre a
legitimidade dos atores. A agenda da
governança envolvendo uma pluralidade de
atores, com percepções, representações e
racionalidades distintas, na resolução dos
conflitos ambientais; coloca em tensão
referenciais estabelecidos, amplia e emoldura
dinâmicas democratizantes na esfera pública.
Alarga-se o campo de ação e participação
coletiva dos segmentos da sociedade em geral.
Assim é que em diferentes momentos de uma
negociação, atores podem concordar ou divergir
e, dependendo das circunstâncias, podem
estabelecer acordos de cooperação que
propiciem uma ação conjunta. As redes de
comunicação, responsabilidades e parcerias,
tornam-se estratégias eficazes de alcançar
objetivos de curto, médio e longo prazo, além de
serem ferramentas inteligentes legadas pela
globalização informacional, neste turbulento
cenário acelerado pelas inovações tecnológicas.

Por outro lado, os critérios de
promoção da governança global passam também
pela ação política frente às incertezas que
gravitam sobre o presente e o futuro da biosfera
– uma ação sobre os riscos manufaturados.32

Decisões devem ser adotadas preventivamente,
sem que haja ainda elementos científicos

                                                
32 GIDDENS, Anthony. Admirável mundo novo: o novo contexto da política. In:
MILIBAND, David (Org.) Reinventando a esquerda. São Paulo. 1997.
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suficientes. O chamado Principio da Precaução
exprime a necessidade de agir com base em
incertezas, para evitar conseqüências maléficas
derivadas dos riscos da modernidade
insustentável. A criação em 1988 pela
Assembléia Geral da ONU, do Painel
Intergovernamental sobre Mudança Climática -
IPCC (Intergovernmental Panel on Climage
Change) foi um sinal de alerta para os líderes
mundiais quanto à seriedade da mudança do
clima global. O caráter evolutivo e cumulativo de
idéias, problemas e intervenções públicas é uma
marca característica da questão ambiental, e o
sentido do desenvolvimento sustentável como
transformação social constitui um desafio
permanente da governança. Ao lado da
globalização econômica e dos fluxos financeiros,
a aceleração dos fluxos ambientais, sobretudo
aqueles disseminados pela mídia e pelos
movimentos da sociedade civil mundial,
adquirem um significado particular na
conformação de uma agenda positiva para a
governança do desenvolvimento. A socialização
de idéias, projetos, iniciativas e experiências que
promovam a sustentabilidade planetária,
canalizados pelas tecnologias informacionais de
ponta, como a Internet e as networks,
conspiram a favor de uma outra ordem global,
menos excludente e mais solidária. Um processo
de governança democrática exige a participação de
indivíduos e coletividades, exigindo, portanto,
divisão de responsabilidades e cumprimento de
acordos estabelecidos, objetivos difíceis de serem
alcançados em face das assimetrias de poder,
sobretudo quando se levam em conta as tensões
entre países no eixo Norte-Sul, ainda que muitos
avanços tenham sido alcançados.

Sendo um processo complexo e
multifacetado, a governança – nos diferentes
níveis de análise (local, regional, nacional e
global) – comporta inexoravelmente uma
multiplicidade de atores e atuações no campo da
representação social, racionalidade econômica e
ação política, que definem diversas estratégias,
de acordo com os objetivos e resultados que são
esperados, segundo a lógica dos agentes
diretamente envolvidos. As tensões e interações
provocadas pela aceleração dos processos de
globalização cresceram imensamente nas
últimas décadas, invadindo outros campos da
vida do homem. Estes processos afetam
indistintamente a economia, políticas, relações
sociais e pessoais, mentalidades, intimidades;
forjando novos padrões de sociabilidade e
comunicação entre pessoas, comunidades,
nações e relações transnacionais. A sociedade
global emergente está se tornando uma
sociedade complexa, aberta, transfigurada pelas
rápidas transformações advindas da compressão
tempo-espaço. Neste sentido, como as
tendências apontam para uma maior

complexidade do sistema micro e macro-social,
os atores e as estratégias adotadas também
acompanham esse movimento.

Como ator referencial e emblemático
da modernidade, o Estado-nação é e continuará
sendo o ator dominante no cenário das relações
globalizadas, em função do maior poder relativo
que dispõe e maior legitimidade sócio-política,
numa comparação com outros atores do sistema
internacional.33 O pensamento realista
notabilizou-se pelo argumento de que a lógica
que preside as relações internacionais é a
manutenção do poder soberano estatal, a defesa
de interesses nacionais e, portanto, as relações
internacionais são definidas como “relações
interestatais”, o que indica que o ator
fundamental no plano internacional continua
sendo o Estado-nação. No entanto, a dinâmica
do poder mundial e das políticas de governança
tem mudado consideravelmente, com a
emergência de atores que desempenham papéis
não negligenciáveis na complexa agenda global -
direitos humanos, degradação ambiental,
migrações, combate à pobreza, etc...

Organizações internacionais
governamentais (OIGs), empresas
transnacionais (ETNs), organizações não-
governamentais (ONGs), associações,
indivíduos, estão alargando seus espaços,
fazendo erodir parcialmente o poder dos
Estados, restringindo sua soberania,  forçando-
os a partilhar ações e atitudes nas
responsabilidades da governança. A política
mundial está deslocada de um único centro
irradiador de poder, sendo atualmente uma
política policêntrica, ou seja: “Existe uma
passagem do Sistema Internacional para o
Sistema Global-Transnacional-Bifurcado. O
Sistema Internacional era Estado-cêntrico. O
Sistema Global-Transnacional-Bifurcado é
simultaneamente Estado-cêntrico (não-
hegemônico, com os EUA como superpotência
militar) e Multicêntrico (alta diversidade de
atores - forças sociais, como corporações
transnacionais, organizações não-
governamentais, organizações
intergovernamentais, comunidades epistêmicas
e mídia-formadores de opinião)”.34 As forças
não-estatais mais poderosas que desafiam a
hegemonia dos Estados são as corporações
econômicas transnacionais. Além das forças do
mercado, a organizações da sociedade civil,
notadamente as ONGs locais e transnacionais,
têm tido uma participação fundamental nas

                                                
33 VILLA, Rafael Duarte. Formas de influência das ONGs na política internacional
contemporânea. Revista de Sociologia e Política, № 12. Universidade Federal do
Paraná. 1999.
34 VIOLA, Eduardo. Globalização, governança e sustentabilidade no Brasil:
avaliação e perspectivas. Revista Múltipla. Ano III, № 4. 1998.
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negociações que envolvem conflitos através de
redes e coalizões.

Nesta perspectiva, o sistema de
governança mundial teria passado a ser não
mais um sistema de Estados e sim uma
estrutura plural, descentralizada, composta por
blocos regionais, regimes regulatórios, agências
internacionais e transnacionais e iniciativas
políticas comuns legitimadas por acordos e
tratados. Em suma, um sistema de múltiplos
níveis e formas de regulação no qual micro e
macro regiões, assim como diferentes
modalidades de associações, organizações e
redes de cidadania, emergem como novas
unidades políticas e contribuem para a
reconstituição da política global em termos mais
democráticos, com justiça social, direcionada
para o desenvolvimento sustentável. Essa é a
dinâmica do poder mundial, do estágio atual
reflexivo da modernidade. “Um mundo bifurcado,
marcado por novas escolhas e antigas opções, por
muitas oportunidades e responsabilidades pesadas,
por tensões persistentes entre demandas pela
ordem e pressões pela eqüidade; marcado pelo
potencial para nova intensidade de cooperação e
também pela capacidade de conflitos mais
intensos”.35

A centralidade da presença do Estado-
nação nos grandes debates agora dá lugar à
formatação de padrões de sociabilidade mais
ampla, cujas tendências apontam para a
democratização do processo decisório e de
mundialização das atividades políticas. O design
desse movimento implica considerar as
emergentes conexões e interdependência de
ações e atores diante da necessidade de se criar
estruturas e mecanismos de governança global
para o enfrentamento de problemáticas de
interesse coletivo.36

Os ventos modernos (pós-modernos?)
sopram na conformação de uma outra política
mundial, cada vez mais complexa. Segundo esta
perspectiva, a fase contemporânea da globalização
do capitalismo é definida não pela ‘política
internacional’, onde os Estados nacionais dominam
e monopolizam o cenário internacional, mas pela
emergência de uma ‘política pós-internacional’,
cuja essência se manifesta na pluralidade de
atores, em que os Estados nacionais dividem seu
poder com outras forças políticas, como as
organizações internacionais, empresas
transnacionais e movimentos da sociedade civil
transnacionais. A interdependência crescente de
questões e processos, extrapolando as fronteiras

                                                
35 ROSENAU, James. A cidadania em uma ordem mundial em mutação. In:
ROSENAU, J. & CZEMPIEL, Ernst-Otto (Orgs.) Governança sem governo: ordem
e transformação na política mundial. Brasília. 2000.
36 HELD, David. Democracy and the Global Order. Cambridge. 1995.

que demarcam o campo político da soberania
reivindicada pelo domínio estatal; colocam em
marcha múltiplas estratégias de governança,
derivadas das percepções e lógicas que identificam
a ação política dos atores na arena da sociedade
global.

O CONVIDADO: Alberto Teixeira da Silva
é doutor em Ciências Sociais pela
Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP). Professor-adjunto do
Departamento de Ciência Política da
Universidade Federal do Para (UFPA).
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Os acordos de framework, anunciados pela
Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1º de
agosto de 2004, tiveram, grosso modo, como
objetivo, apresentar uma delimitação
dos tópicos a serem tratados na
próxima Reunião Ministerial, prevista
para dezembro de 2005, em Hong
Kong.

O documento final foi resultado
de um longo e árduo processo de
barganha e de negociação entre os
membros da organização. Os
procedimentos e os resultados obtidos,
com um documento cuidadosamente
elaborado, mais uma vez apontam a
importância de algumas regras de
procedimento específicas da
organização, como, por exemplo, a
regra consuetudinária do consenso,
que não somente permite, mas
constrange todas as partes
representadas a participarem
ativamente dos debates, e a buscarem
maior precisão na elaboração dos
documentos.

O processo gerou opiniões das 
diversas acerca da atuação dos representante
Comunidades Européias e dos Estados Unido
América. Principalmente por parte de segm
da imprensa e de algumas organizações 
governamentais que monitoraram as negocia
houve acusações de pressão por parte d
representantes sobre os delegados de paíse
desenvolvimento e não-desenvolvidos.

Entretanto, parte considerável 
representantes institucionais da OMC entende

o pacote de julho apresenta, no documento final
dos acordos de framework, uma base cujo impacto
será relevante para a continuação das negociações

na próxima Reunião Ministerial. A mídia
em geral concorda com esse
posicionamento.

O pacote de julho

Embora o pacote de julho não
contenha acordos finais, há no seu
conteúdo alguns compromissos notáveis.
É, por exemplo, a primeira vez que se
concorda em abolir todas as formas de
subsídios agrícolas de exportação até a
data marcada. Há, também, acertos
acerca de reduções de ajuda doméstica
ao setor agrícola que distorçam o
comércio.

Sobre os países não-
desenvolvidos e em desenvolvimento, o
pacote reitera várias vezes a
permanência do tratamento desigual
como um valor através do qual as
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que nada seja interpretado como “assunto
encerrado”. De fato, embora os acordos sejam
relativamente ambiciosos em conteúdo, as
expressões utilizadas textualmente são de
indefinição. Ao final de cada parte importante, é
lembrado que os debates ainda não foram
concluídos, e que as discussões continuarão e se
aprofundarão na Reunião Ministerial próxima.

O conteúdo do documento

O documento, intitulado Doha Work
Programme,37 é composto por uma parte principal,
seguida de quatro anexos (A, B, C e D), que
tratam, respectivamente, de agricultura, de acesso
ao mercado de bens não-agrícolas, de
recomendações sobre o comércio de serviços, e
das modalidades de negociação relacionadas à
Facilitação do Comércio.

Na parte principal, a complementaridade
entre comércio e alguns aspectos de
desenvolvimento é enfatizada, sendo esse último
mais uma vez declarado como um princípio
fundamental. Os membros são conclamados a
considerar as necessidades e os interesses dos
países em desenvolvimento e não-desenvolvidos
(LDCs). O tratamento especial desses países é
reafirmado como parte integral dos acordos da
OMC. Afirma-se ainda que “atenção especial será
dada às necessidades específicas dos países em
desenvolvimento relacionadas ao comércio e ao
desenvolvimento”,38 sendo que esses assuntos
(que incluem segurança alimentar,
desenvolvimento rural, net food imports) serão
tratados nas negociações NAMA (mercados não-
agrícolas) e de Agricultura.

O anexo A, sendo o mais longo de todos,
estabelece que o cumprimento do Acordo sobre
Agricultura, através do estabelecimento de um
sistema justo e baseado nas forças de mercado,
demanda um programa de longo prazo no qual
devem constar reformas fundamentais. Reforça-se
a idéia de que a agricultura é vital para os países
em desenvolvimento, e que “eles devem ter a
possibilidade de buscar políticas agrícolas que
apoiem suas metas de desenvolvimento [e]
estratégias de redução de pobreza”.39 Nesse
sentido também se coloca a questão do algodão, a
ser considerada como prioridade. O debate sobre
essa mercadoria abrangerá todas as políticas que
distorcem o comércio do setor e que estão ligadas

                                                
37 WORLD TRADE ORGANIZATION. Doha Work Programme: decision
adopted by the General Council on 1 august 2004. Genebra, 2 ago. 2004. 17p.
(Documento WT/L/579; 04-3297). As citações extraídas desse documento são
traduções livres.
38 Idem, p.2.
39 Ibid., p. A-1.

ao acesso ao mercado, ao suporte doméstico, e à
exportação competitiva.

O nível básico de todo o suporte
doméstico que distorça o comércio será reduzido
de acordo com uma fórmula. Os membros com
maior nível dessa prática deverão realizar
reduções maiores. É lembrado, ainda, que esse é
um compromisso geral mínimo, que visa,
principalmente, à obtenção de um resultado
harmonioso entre os membros. Já as reduções no
de minimis “serão negociadas levando-se em
consideração o princípio do tratamento especial e
diferenciado”.40 Para a promoção das reformas
agrícolas, a importância do papel da Caixa Azul é
reconhecida, e o efeito da Caixa Verde será
revisto: é preciso que se defina se todas as
medidas dessa categoria realmente não causam
efeitos de distorção.

Em relação à exportação competitiva,
estabeleceu-se uma data até a qual haverá a
eliminação destes fatores (ainda a ser acordada):
subsídios externos, financiamentos por parte dos
governos para os chamados STEs, provisão de
auxílio alimentar que não esteja em ordem, e
outros. Coloca-se, mais uma vez, que as
discussões estão abertas. Em relação à eliminação
dos subsídios de exportação, afirma-se que “os
países membros em desenvolvimento serão
beneficiados com períodos mais longos de
implementação”.41 Haverá acordos acerca de
algumas circunstâncias especiais em que não seja
viável a aplicação das medidas, tal como prescrito
pelo acordo.

Referente ao acesso ao mercado, o
documento reitera a necessidade de tratamento
especial e diferencial aos países em
desenvolvimento, sendo que as reduções de tarifas
seguirão uma fórmula que leva em consideração
diferentes estruturas tarifárias. O texto também
contém alguns princípios de direcionamento, para
que resultados satisfatórios possam ser obtidos.
Um exemplo disso é a demonstração dos países
desenvolvidos de contribuírem, através de
provisões especiais, com os países necessitados. E
mais, haverá mais flexibilidade na redução de
tarifas para produtos considerados “sensíveis”.
Essa categorização de produtos e, principalmente,
o tratamento especial deles ainda será negociado,
mas, de antemão, já se coloca que serão
considerados fatores como segurança alimentar,
necessidades básicas de sobrevivência, e outros.
Ainda com base nesses critérios, aos países em
desenvolvimento será permitida a definição, por

                                                
40 Ibid., p. A-3.
41 Ibid., p. A-4.
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lista, de produtos a serem considerados
“especiais”.

Reação da imprensa

A imprensa em geral se mostrou
relativamente otimista em relação ao pacote de
julho. Este pacote pode ser considerado um
definidor das linhas gerais a serem tratadas na
reunião ministerial, e com base nele pode-se
prever em torno de qual eixo temático se travará a
discussão.

Já era esperado que a mídia demonstrasse
considerável interesse nos acordos de framework:
após os impasses da reunião em Cancun, México
(2003), quaisquer definições em termos da
retomada das negociações da Rodada de Doha
seriam observadas de perto. Contudo, a própria
natureza da função do documento de framework,
qual seja, a de prover “uma base para o avanço
das negociações da Rodada de Doha”,42 indica que
o debate se encontra em aberto, e que os
desenvolvimentos verdadeiramente relevantes
ainda se desdobrarão.

Deve-se, por isso, observar o relativo
otimismo da imprensa com cautela: o que ocorre
com o pacote de julho pode ser considerado uma
forma de avanço, mas em termos de um melhor
recorte dos temas a serem tratados. Observa-se
na linguagem do documento a constante
ocorrência de termos tais como “a ser negociado”.
Com essa indicação do caráter ainda intermediário
do aprofundamento dessas discussões, ressalta-se
que a Reunião Ministerial a ser realizada é de
suma importância para um tratamento mais
completo dos temas delimitados pelo pacote de
julho, pois nessa reunião é que se espera o
cumprimento dessas negociações.

Contrapondo-se ao caráter geral otimista
das considerações da imprensa acerca dos
documentos de framework, alguns segmentos
midiáticos interpretaram esse pequeno avanço no
debate como prejudicial aos países chamados de
“pobres”. Foi alegado que, em Cancun, pensava-se
que nenhum acordo era melhor (ou menos ruim)
que um acordo prejudicial, qualquer que fosse;
mas que, em Genebra, o temor acerca de mais
medidas danosas por parte das Comunidades
Européias e dos Estados Unidos da América
levaram os países com menor poder de barganha a
aceitarem os termos do pacote de julho.43

Representantes de algumas organizações não-

                                                
42 SEIXAS CORRÊA, Luiz Felipe de. Apresentação. Carta de Genebra, Genebra,
ano III, n.4, julho de 2004.
43 LICAROS, Edwin. WTO July Package fails the poor. 5 de agosto de 2004.
Disponível em: http://www.qc.indymedia.org/news/2004/08/1266.php.

governamentais e de alguns desses países que se
consideraram prejudicados reclamaram de
algumas práticas intimidadoras durante as
negociações.

PPoossiicciioonnaammeennttooss  ddooss  bbllooccooss

Por parte dos países em desenvolvimento
e menos desenvolvidos, houve certa reclamação
sobre o documento final ter sido submetido na
última hora, dificultando a obtenção de instruções
com as capitais. Alegou-se, além disso, que a
linguagem usada no texto acerca do acesso ao
mercado não-agrícola (NAMA) é vaga, e que
assuntos de implementação foram tratados
inadequadamente. Também houve reclamações
acerca da não-isenção desses países na redução
do suporte doméstico mínimo.44

Muitos representantes dessa categoria de
países, a maioria deles africanos, protestaram
contra o Anexo B, sobre o qual não havia
consenso. Um grupo rejeitou completamente a
noção de que já não havia mais tempo para a
discussão desse assunto, e outro constatou que o
anexo deveria ter seu status legal qualificado. A
revisão do texto ficou por conta do facilitador.45

Alguns países europeus que aceitaram a
priori o conteúdo do documento já indicam que as
diretrizes do próximo debate devam ser diferentes.
Alega-se que os acordos de framework beneficiam
sobremaneira os países cuja base econômica é
agrária-exportadora, e negligenciam as prioridades
dos países desenvolvidos – compras do governo e
o setor de serviços.

Perspectivas para a Reunião Ministerial

Muito ainda pode ocorrer até a Reunião
Ministerial, principalmente a revisão de algumas
posições. O pacote de julho, por ter sido discutido
em ambiente de Conselho Geral, e também por ter
sido enfático sobre a necessidade de mais
negociação em cada ponto, deixa aberta a
possibilidade de alteração no rumo dos debates.

Soma-se a isso o caráter costumeiramente
consensual das decisões tomadas, que certamente
leva os membros a se engajarem mais nas
discussões. Pode-se esperar um documento final
bem elaborado e cuidadoso, através do qual
buscar-se-á fidelidade ao que for acordado.

                                                
44 Para mais pontos criticados, e para um sumário das reuniões a partir de um ponto
de vista favorável a essas categorias de países, ver SHAH, Anup. Free trade and
globalization: WTO July 2004 Package of Framework Agreements. 2 de agosto de
2004. Disponível em:
http://www.globalissues.org/TradeRelated/FreeTrade/July2004Package.asp.
45 Sobre esses aspectos das reuniões, ver
http://www.wto.org/english/news_e/news04_e.
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Não obstante, as perspectivas de
mudanças da política de alguns países europeus
(em assuntos pontuais) podem indicar uma
reciclagem dos tópicos da agenda, ressaltando-se
a importância da ocorrência de discussões acerca
do setor de serviços e de assuntos relacionados a
compras governamentais para os países
desenvolvidos em geral.

Dadas essas situações supracitadas, é
vital que as discussões da Reunião Ministerial
sejam detalhadas e, principalmente, organizadas,
para que se mantenha a regra consuetudinária do
consenso dentro da OMC.

O CONVIDADO: Lucas Grassi Freire é
bacharelando em Relações Internacionais (PUC-
MG) e em Ciências Econômicas (UFMG).
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eeffeemméérriiddee
OOss  3300  aannooss  ddaa  CCúúppuullaa  ddee  RRaabbaatt  ((11997744))

por Guilherme Stolle Paixão e Casarões

11997744..
Aos 28 dias de outubro de 1974 reuniam-se, na cidade de Rabat, no Marrocos, líderes de vinte países

árabes e também representantes da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), compondo a Sétima
Conferência da Cúpula da Liga Árabe.

A Conferência tomava forma exatas duas semanas após a aprovação da Resolução 3210 (XXIX) da
Assembléia-Geral das Nações Unidas, que convidava “a Organização para a Libertação da Palestina, representante
do povo palestino, a participar nas deliberações da Assembléia Geral sobre a questão da Palestina nas reuniões
plenárias”.46 Impulsionada, em grande medida, pelo reconhecimento obtido no âmbito das Nações Unidas, somado
ao crescente nacionalismo de um povo palestino subjugado à ocupação israelense, a OLP realiza uma série de
demandas aos países ali presentes, o que conformaria, a partir daquele momento, o tom daquela reunião de
cúpula. A exigência principal – e a que ficou para a História – foi a do reconhecimento incondicional, por parte dos
árabes, de que todo e qualquer território libertado pelas forças árabes fosse transferido para o “povo palestino”,
devidamente representado pela Organização para a Libertação da Palestina.47 Hussein, rei da Jordânia à época, foi
um dos que questionou a intransigência da OLP, que ameaçava retirar-se da Conferência caso suas demandas não
fossem cumpridas. A concessão irrestrita de territórios que fossem eventualmente reconquistados pelos árabes
para aquela Organização, em nome dos palestinos, colocava necessariamente em risco, segundo o monarca, a
soberania de regiões como a da Transjordânia,48 cuja maioria dos habitantes era composta por palestinos. Na
busca de uma solução que pudesse abarcar tanto as demandas de Yasser Arafat, líder da OLP, e as restrições dos
países árabes que enxergavam com receio a transferência incondicional da legitimidade palestina para aquela
organização, a resolução da Conferência de Rabat procurou ser clara, ainda que pouco específica:

“A Sétima Conferência da Cúpula da Liga Árabe, (...) em vista do fato de que todos estão
cientes dos esquemas Sionistas ainda em execução para eliminar a existência palestina e
obliterar a entidade nacional palestina; e em vista da crença dos líderes árabes na
necessidade de se frustrar tais tentativas e esquemas e contra-atacá-los pelo suporte e
reforço da entidade nacional palestina (...);

E à luz das vitórias obtidas pelo esforço palestino na confrontação com o inimigo Sionista,
nos níveis árabe e internacional, e nas Nações Unidas, (...) a Sétima Conferência da Cúpula
Árabe decide:

1. Afirmar o direito do povo palestino à auto-determinação e de retornar à sua terra-natal;

2. Afirmar o direito do povo palestino de estabelecer uma autoridade nacional independente
sob o comando da Organização para a Libertação da Palestina, o único e legítimo
representante do povo palestino, em qualquer território que seja libertado (...);

3. Apoiar a Organização para a Libertação da Palestina no exercício de sua responsabilidade
nos níveis nacional e internacional (...);

                                                
46 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/unga3210.html
47 “The Rabat Summit Conference”. Disponível em http://countrystudies.us/jordan/16.htm
48 Utilizo, aqui, Transjordânia como tradução de “East Bank”, apesar de a correspondência mais correta, literalmente, ser “margem oriental” do Rio Jordão. A Transjordânia constitui-se,
portanto, em uma região do Reino Hashemita da Jordânia.
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5. Que todos os Estados árabes defendam a unidade nacional palestina e que não interfiram
nas questões internas da ação palestina”.49

Pode-se notar que, apesar da tentativa de alguns países em conter os ânimos da OLP, a resolução foi
aprovada em termos bastante favoráveis à organização. Os grifos acima relacionam-se com as vitórias mais
significativas do grupo de Arafat. Não se especificou, contudo, a área que seria de direito da OLP em um futuro
Estado palestino – uma vitória para o rei Hussein, que ainda havia interesses na região da Cisjordânia e não
abriria mão daquela região para o líder palestino tão facilmente. O reconhecimento histórico pelos árabes da OLP
como representante único e legítimo dos palestinos permanece, até hoje, como uma das mais bem-sucedidas
manobras de Yasser Arafat em direção à consolidação do poder daquela organização.

aanntteecceeddeenntteess..
O fim da Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973, trouxe a necessidade premente de se iniciar

negociações entre os principais beligerantes da região, com vistas ao estabelecimento da paz e estabilidade no
Oriente Médio. Em dezembro daquele ano, Estados Unidos e União Soviética convidaram líderes do Egito, Síria,
Jordânia e Israel para uma Conferência de Paz em Genebra, Suíça. A base das negociações seria a resolução 338
do Conselho de Segurança da ONU,50 que clamava por “uma paz justa e durável”; não obstante os esforços dos
seus idealizadores, a Conferência não logrou êxito em seu objetivo primário e pouco se progrediu, de fato, até o
adiamento em caráter inconclusivo dos trabalhos, em 9 de janeiro de 1974.

A Organização para a Libertação da Palestina, que não havia sido convidada para a Conferência em
decorrência da negativa colocada pelos EUA e por Israel, receava que os principais regimes árabes fizessem as
pazes com o Estado israelense à sua revelia, o que poderia ocasionar o retorno da Cisjordânia, território perdido
na Guerra de 1967, aos jordanianos – minando, de uma vez por todas, a possibilidade do controle palestino sobre
aquela área. Isso fez com que Arafat passasse a declarar (em consonância com uma proposta de outra
organização dos palestinos, a Frente Democrática de Libertação da Palestina) que todo território da chamada
“Palestina Mandatória” – território destinado aos palestinos no Plano de Partilha da ONU, de 1947 – ficaria sob
controle, quando da retirada israelense, do povo palestino e não dos países que o haviam conquistado durante a
Guerra da Independência, em 1948-49.

Na mesma época, em novembro de 1973, representantes da OLP e do governo americano encontraram-se
secretamente em Marrocos. Ao ser indagado sobre a questão de quem – Jordânia ou OLP – era o representante
dos palestinos, Vernon Walters, então vice-diretor da CIA e representante dos EUA na reunião, declarou que
aquele assunto era uma questão “intra-árabe”51 – levando a OLP a buscar, durante todo o ano seguinte, o respaldo
dos árabes na representação do povo palestino, na expectativa de que os EUA pudessem, então, reconhecer
aquela organização como legítima. A aprovação da Resolução 3210 pela Assembléia-Geral da ONU, conforme já
mencionado, impulsionou a OLP no processo de barganha com os dirigentes árabes, e a Cúpula de Rabat foi a
cartada final e bem-sucedida de Arafat na busca pela legitimidade de sua organização dentro do mundo árabe.

ddeessddoobbrraammeennttooss..
Mesmo sem o reconhecimento dos EUA, esperado por Arafat, o resultado da Cúpula de Rabat conseguiu,

em pouco tempo, potencializar-se de forma considerável. Em 13 de novembro de 1974, Yasser Arafat, em
momento inédito na história das Nações Unidas, é o primeiro representante de uma entidade que não os Estados-
membros a discursar em sessão regular da Assembléia Geral da ONU – em árabe e com sua pistola na cintura.
Pouco mais de uma semana depois, em 22 daquele mês, a ONU concede à OLP caráter de membro-observador por
meio da Resolução 3237, selando a participação ativa do representante “único e legítimo” do povo palestino no
maior fórum multilateral do globo.

A partir de 1975, o Conselho de Segurança determinou que a OLP poderia ser convidada, também com
status de observador, para reuniões daquele órgão em cuja pauta estivesse a questão palestina. Em 1988, por
meio da Resolução 43/177 da Assembléia-Geral, a ONU reconhece a proclamação do Estado da Palestina pelo
Conselho Nacional Palestino e estipula que “Palestina” passaria a ser o nome adotado pela OLP em sua designação

                                                
49 http://mondediplo.com/focus/mideast/a2287, grifo nosso.
50 A Resolução 344 do CSNU, aprovada em dezembro de 1973, oficializava a relação entre a Conferência de Paz de Genebra e a Resolução 338 daquele Conselho.
51 Para mais detalhes, http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_rabat_1974.php



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.

24

dentro do sistema das Nações Unidas, sem contudo alterar suas funções de observador.52 Se a série de concessões
por parte das Nações Unidas é o lado mais visível da vitória de Yasser Arafat e da Organização para a Libertação
da Palestina sobre seus opositores na questão palestina, a Cúpula de Rabat também deu sinais claros de
autonomia daquela organização dentro do Oriente Médio, sendo estes tão importantes quanto o reconhecimento
por parte da ONU. A partir de 1974, passou-se a entender que os “territórios ocupados” por Israel, em 1967,
seriam de direito único e exclusivo dos palestinos, e não mais daqueles que o controlavam no momento da
ocupação – no caso, o Egito sobre Gaza e a Jordânia sobre a Cisjordânia. Ou seja, Arafat e a OLP passaram a ter
resoluções-chave do Conselho de Segurança sobre a questão palestina, como a 242 e a 338, como armas para a
conquista daqueles territórios.

Ainda que o conflito árabe-israelense esteja longe de chegar ao fim, a Cúpula de Rabat representou o
início da autonomia e do fortalecimento de Yasser Arafat e de sua organização, que foram angariando, a partir
dali, mais e mais respaldo na ainda desproporcional luta contra Israel.

                                                
52 A/RES/43/177, de 15 de dezembro de 1988.
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AARRSS
DDee  PPrraaggaa  aa  TTóóqquuiioo::  aa

AArrttee,,  oo  EEssppoorrttee  oo
NNaacciioonnaalliissmmoo  TTcchheeccoo

por Luiz Feldman5533

A melodia eslava de cada um dos seis poemas sinfônicos compostos por Bedřich Smetana no correr da década
de 1870 deixa transparecer a proposta de uma obra sobre a nação tcheca. Inspirado em Franz Liszt, Smetana (1824-
1884) decidiu, no auge de sua atuação na cena musical de Praga, “compor todo um ciclo de poemas sinfônicos ligados
por uma idéia, unificadora e supra-humana”,54 a idéia da nação.

O ciclo “Má Vlást”, ou “Meu País”, foi composto em um momento de maior abertura para a expressão nacional
tcheca nos limites do Estado Austro-Húngaro. Smetana representou, com seu trabalho de vitalização da música de seu
povo tanto em suas composições como em seu trabalho de revigoramento da ópera de Praga, um marco na cultura
tcheca. “Má Vlast” não nos presenteia com “glorificação oca, com mensagem messiânica ou mesmo beligerante”.55 Antes,
trata-se da “expressão abrangente e integrada da idéia do nacional na música”, com inquestionável beleza melódica,
segundo escreve o crítico Tomislav Volek.

Os três primeiros poemas sinfônicos que compõem “Má Vlast” descrevem elementos da paisagem tcheca: o
castelo Vyšehrad em Praga, o rio Vltava, a guerreira amazona Šárka. O quarto poema, chamado “Dos Campos e das
Árvores da Boêmia”, é seguido por “Tábor” e “Blaník”, estes dois últimos sendo nomes de guerreiros hussitas.56

Após a descrição de mitos e paisagem da nação, os dois últimos poemas sinfônicos, nas palavras do próprio
Smetana, evocam a ressurreição da nação tcheca.

Pouco mais de um século após a composição de “Má Vlast”, com o que os autores Rey Koslowski e
Friedrich Kratochwil denominam as “revoluções de 1989”, a pátria tcheca – sob a forma tchecoslovaca – pôde
reconquistar sua independência de facto da dominação soviética. Em junho de 1990, na praça da cidade antiga de
Praga, a orquestra filarmônica tcheca, sob a batuta de Rafael Kubelík, tocava os seis poemas sinfônicos compostos
por Smetana e por ele dedicados àquela cidade, em um concerto de entendimento mútuo.

O concerto regido por Kubelík em Praga tem um significado tremendo: na onda de amplo regozijo popular
após o questionamento e queda dos regimes comunistas no Leste Europeu, a afirmação da identidade nacional foi
uma conseqüência natural que se seguiu; no caso tcheco (que ainda veria a divisão da Tchecoslováquia na
Revolução de Veludo), a execução de “Má Vlast” foi uma poderosa asserção sobre a determinação nacional do
povo. Ademais, a regência do tcheco Kubelík é igualmente carregada de significado: filho do famoso violinista
tcheco Jan Kubelik, junto de quem iniciou seus estudos, Rafael (1914- ) tornou-se regente da Orquestra
Filarmônica Tcheca em 1934, e manteve-se em tal posição durante os anos da II Guerra Mundial. Tão logo os
comunistas tomaram o poder na Tchecoslováquia, em 1948, Kubelík emigrou para a Inglaterra e um ano depois

                                                
53 Agradeço a Dawisson Lopes pelos comentários e sugestões valiosas para a argumentação deste texto.
54 SMETANA: My Country, Rafael Kubelik, Czech Philharmonic Orchestra. Texto de Tomislav Volek, 1995. Stereo : SU 1910-2 031. Supraphon Records, pp 2-3.
55 Idem.
56 Vide a disputa entre os seguidores de Jan Hus e os demais dominantes, invasores ou atacantes da Boêmia e da Morávia. Os hussitas foram os eslavos estabelecidos na região, cujos atuais
ocupantes são descendentes daqueles.
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para os Estados Unidos, tendo obtido em 1973 cidadania suíça. A queda do Muro de Berlim, contudo, permitiu o
retorno do maestro à sua terra natal, e daí seu protagonismo no concerto de junho de 1990.

É um ponto a se defender a contribuição de tal manifestação cultural no sentido de reforçar a identificação
nacional tcheca. Koslowski e Kratochwil, escrevendo sobre os estágios finais do império soviético,57 argumentam
que o colapso dos partidos comunistas centrais nas Repúblicas Soviéticas produziu dois resultados. O primeiro tem
a ver com a disputa pela autoridade legítima nos vácuos de poder deixados, uma vez que a não-lealdade dos
cidadãos às estruturas soviéticas trouxe à tona a questão das identificações nacionais; algo aproximado a isso
ocorreu nos países do Leste Europeu, com a diferença de se tratar, neste turno, da disputa entre os elementos
conservadores ligados ao aparato político soviético e os grupos de mobilização social agora encabeçando os
movimentos de mudança, grosso modo. O segundo resultado apontado é o do surgimento de problemas com os
grupos minoritários que compunham as Repúblicas Soviéticas, particularmente num contexto em que o pouco
vigor ou inexistência de instituições estatais que garantissem arranjos constitucionais reduziu as possibilidades de
defesa dos direitos desses grupos pelos Estados, em especial pelo Estado russo.

No presente texto de ARS, no entanto, busca-se tratar do que Koslowski e Kratochwil identificam como
uma conseqüência da deslegitimação do comunismo e do imperialismo soviético,58 a saber, o renascimento do
nacionalismo, tomando o caso da Tchecoslováquia como ponto focal da análise.

A trajetória pessoal de Kubelík, associada ao leitmotiv da obra “Má Vlast” de Smetana, argumenta-se
aqui, são componentes da pesada significação da apresentação dos poemas sinfônicos em junho de 1990 em
Praga. O propósito da investigação que ora se desdobra quanto às inter-relações da arte com a política na obra em
questão procura ir além da simples constatação do significado do concerto na afirmação da identidade nacional
tcheca: o que se pretende aqui é avaliar uma possível dimensão esportiva da apresentação de “Má Vlast” por
Kubelík.

Para tanto, é crucial fazer saber sobre a continuação da história de Kubelík com a filarmônica tcheca: após
o concerto de entendimento mútuo, diz o libreto do CD de “Má Vlast”, Kubelík regeu aquela orquestra em Tóquio,
e, pela performance, a orquestra recebeu o prêmio de melhor concerto do ano.

Quando se associa a emocionada celebração doméstica da nação tcheca no concerto de entendimento
mútuo à premiação desta orquestra (que em si era boa medida das cambiadas e cambiantes circunstâncias em sua
nação originária) na disputa em Tóquio (um campo neutro), a solidarização de política e de arte enquanto veículos
da competição humana lança luz sobre a possível interpretação das apresentações musicais em tela como uma
manifestação artística “colonizada” pela política.59 Ou seria o contrário? Não teria, talvez, a arte se valido de uma
ocasião francamente política para ganhar momento e expressividade?

A premiação recebida pela orquestra, antes de mais nada, configura uma vitória, que por definição é o
triunfo, o êxito, o ato ou efeito de vencer o inimigo ou competidor. Para além do simples acontecimento de a
orquestra ter recebido um prêmio, o qual um observador cético pode desdenhar por se tratar de um ocorrimento
casual que não dá azo às elaborações aqui realizadas, é interessante notar que a arte, assim como o esporte
internacional, pode ser concebida como “um fórum no qual paixões nacionais não-racionais podem ser expressas,
e que, como tal, serve para a remoção do objeto fatal destas paixões”.60

Esta passagem, extraída de um texto de Arthur Ripstein sobre a glória na obra de Thomas Hobbes, é
acompanhada pela nota do autor sobre o fato de que “alguns críticos do esporte internacional o condenam
precisamente por poder ser a expressão da glória nacional em sua forma mais repulsiva”, podendo inclusive ser
um meio de agravamento de conflitos já existentes. A solução que propõe “pretende simplesmente limitar os
riscos inerentes à glória nacional, mas não os eliminar inteiramente”.61 Uma consideração se faz necessária: não
havia gladiadores musicais rugindo para Kubelík e seus músicos em Tóquio. O que se pode enumerar como efeitos
negativos da glória nacional (competição para melhorar posição relativa, escalada de conflitos de modo irracional,
inter alia), não estava em jogo na apresentação no Japão, como também não estava na cidade antiga de Praga.

                                                
57 KOSLOWSKI, Rey, KRATOCHWIL, Friedrich. Understanding Change in International Politics: The Soviet Empire’s Demise and the International System. In: International
Organization 48, vol 2. pp 215-247.
58 Os problemas com as minorias étnicas aos quais Koslowski e Kratochwil se referem não deixaram a pauta política das ex-Repúblicas Soviéticas. Para uma argumentação sobre a
contestação da soberania do Estado russo no Cáucaso na atual onda terrorista que assola a região, ver texto deste autor: ARS : A Soberania Cancerosa Russa. O Debatedouro, Edição 52, pp.
21-23.
59 Consoante a argumentação de recente editorial de Dawisson Lopes, neste Debatedouro. Ver LOPES, Dawisson. “Tragédia e farsa: de vezes em que a política (quase) enganou o esporte”
in O Debatedouro, 1º de outubro de 2004, 53ª edição.
60 RIPSTEIN, Arthur. Hobbes on World Government and the World Cup. In: Hobbes: War Among Nations. AIRAKSINEN, Timo, BERTMAN, Martin A. (Eds.). Brookfield: Avebury,
1989. pp 112-129. Trad. Livre.
61 Idem.
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Muito pelo contrário, e corroborando Ripstein, o lingüista francês Roland Barthes “reconhece no homem
certas ‘forças, alegrias, conflitos, angústias’, que o esporte ‘exprime, libera, exacerba, sem permitir que se tornem
destrutivas’. Para Barthes, o esporte corresponderia a uma encenação fatal da vida, que é distanciada de sua
morbidez pela aura do espetáculo”.62 A apresentação da obra de Smetana, em Praga como em Tóquio, pode ser
destarte tomada como uma manifestação do esporte-espetáculo. Não é o esporte, portanto, uma arte? Ou, ainda
melhor, como sugeriu Bertrand Russell, não estariam política, esporte e arte em uma mesma “sintonia”?63

Atente-se para o fato de que não se trata de buscar o vínculo político da obra “Má Vlast” de Smetana, ou
de se preparar uma analogia entre a vida de Kubelík e o lapso de liberdade na Tchecoslováquia entre o entre
guerras e o pós-Muro de Berlim. Revés, a avaliação da obra de Smetana em sua condução por Kubelík se dá em
sua moção, no contexto de seu significado doméstico e de sua expressão internacional.

Assim como na obra do compositor tcheco, em que a idéia não é demonstrar beligerância a outras
culturas e nações, e sim tratar da ressurreição da própria nação, não há nas execuções musicais aqui abordadas
hostilidade dirigida a outro povo. A tensão doméstica que eventualmente transbordaria entre tchecos e eslovacos
fragmentando o país não parece se refletir de maneira hostil no fato de se tratar de uma orquestra tcheca. O que
transparece dos concertos da filarmônica regida por Kubelík, desde que se tome a música em sua dimensão
competitiva, proposta neste artigo, é o que Lopes resumirá (a partir de Barthes e Hannah Arendt) na concepção do
esporte [ou da arte] “como a arena do espetáculo, da comunicação e da pluralidade”.64

A exaltação nacional tcheca, espelho da situação social e política do Leste Europeu à época e embutida na
orquestra composta pelo maestro exilado e pelos músicos nativos, parece ter sido justamente a mensagem
enviada até Tóquio na manifestação da pluralidade possível para o país fraturado por anos de supressão de sua
identidade nacional (bastam os acontecimentos da Primavera de Praga em 1968 para certificarmo-nos do trauma
tcheco). Entre Praga e Tóquio, podemos observar o que Lopes escreve serem os “espaços imprescindíveis para a
manifestação da pluralidade”, seja no escopo da política, da arte ou do esporte.

Isto posto, permanece em aberto a resposta à provocação anterior, sobre resultar dessa investigação a
percepção de um vínculo tal entre essa competição artística e a política, que nos indique que o que houve foi uma
colonização da arte pela política (ou vice-versa). Se uma resposta bem acabada parece impraticável, decerto
interpretações de supremacia política de toda jornada da filarmônica tcheca são possíveis: teriam os concertos
sido expressão da ideologia /ilusionismo65 nacionalista tcheco?

De toda sorte, em face desta provocação, outra de cunho um tanto mais prático é levantada, à guisa de
encerramento. Não só do prêmio em Tóquio foram feitas as conquistas artísticas/esportivas dos países do Leste
Europeu. É bastante significativo que precisamente em 1990 a Alemanha tenha conquistado a Copa do Mundo,
com sua reunificação ainda tramitante. Onde foi parar, entretanto, a exaltação da integração alemã? Como que,
aos poucos, o espírito de comemoração do início dos anos 1990 foi substituído pela gradual percepção dos
alemães orientais pelos alemães ocidentais como um peso inaceitável em sua galante economia? Como, por outro
lado, surge a nostalgia comunista em alguns dos países situados entre Berlim e Moscou?

A política insiste em seu aparentemente eterno esforço para ludibriar a arte e o esporte... Ou seria o
contrário? Quem ludibria quem? Se existir, será uma resposta dificilmente conhecida por nosotros...

                                                
62 LOPES, op. cit. 6.
63 “O esporte e a política ‘constitucional’ – a versão liberal da política institucionalizada –, assim como as rivalidades artísticas ou literárias, constituem [para Bertrand Russell] modos de
expressão da velha e boa competição – ou, num outro diapasão, dos impulsos destrutivos e criativos do gênero humano.” (LOPES, op. cit. supra, p. 2)   
64 Idem.
65 Utilizo aqui a tipologia proposta por Lopes. Ideologia, expiação e ilusionismo, respectivamente, são uma proposta de ilustração das Olimpíadas de 1936, 1980-1984 e 2004. Outra
categoria talvez fosse criada para se referir aos acontecimentos das Olimpíadas de 1972.
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RREELLeeiittuurraass
AA  ppaallaavvrraa  éé......
gglloobbaalliizzaaççããoo
por Dawisson Belém Lopes

Dos transformacionistas – “Bem, em primeiro lugar, há a própria palavra globalização. Há alguns anos, esta palavra
quase não era usada. Agora a gente a encontra por toda parte. Duvido que haja um único país no mundo onde não se
discuta extensamente globalização. A disseminação mundial da palavra é a prova das próprias mudanças que ela
descreve. Algo muito novo está acontecendo no mundo. (...) A segunda grande mudança é a chegada da ‘economia sem
peso’, ela mesma cada vez mais globalizada. Com muita certeza, a própria economia do conhecimento funciona segundo
princípios diferentes da economia industrial que a precedeu. (...) Em terceiro lugar, a globalização refere-se ao mundo
pós-1989. A queda do comunismo soviético, sem dúvida, é uma das transformações mais monumentais do século. (...)
Finalmente, a globalização refere-se a mudanças profundas no nível da vida cotidiana. Uma das maiores mudanças dos
últimos trinta anos é a crescente igualdade entre homens e mulheres, tendência que também é mundial, ainda que
tenha muito a avançar. Esta mudança está ligada a transformações que afetam a família e a vida emocional em termos
mais gerais, não só nas sociedades ocidentais como também, em maior ou menor grau, por toda parte” (Anthony
Giddens in Giddens & Hutton, 2004, p. 13-14).

O sociólogo britânico, ex-diretor da tradicional London School of Economics and Political Science, está decerto
entre os entusiastas do processo de globalização. Integra-se à corrente dos transformacionistas, que concedem à
corrente globalização a responsabilidade por câmbios drásticos – revolucionários – na ordem das coisas. Chega a
anunciar, Tony Giddens, que as mudanças por que passamos, combinadas entre si, conduzem-nos a um nível tal de
transformação global que “não fica longe do espetacular”. Conferir o bate-papo havido entre Giddens e Will Hutton, na
introdução à obra No Limite da Racionalidade.

Dos evolucionistas – “A expressão globalização ganhou um peso emocional no discurso público. Para alguns, ela
implica a promessa de uma sociedade civil internacional, levando a uma nova era de paz e democratização. Para outros,
significa a ameaça de uma hegemonia econômica e política americana, com a conseqüência cultural sendo um mundo
homogeneizado semelhante a uma espécie de Disneylândia em metástase (charmosamente classificada de ‘Chernobyl
cultural’ por um funcionário do governo francês)” (Peter Berger in Berger & Huntington, 2004, p. 12).

Peter Berger propõe uma interessante diferenciação, de ordem antropológica, entre dois tipos de consumo
registráveis na economia globalizada de nossos dias: o “sacramental” e o “não-sacramental”. Ao exemplificar,
parafraseia Freud, dizendo: “algumas vezes, um hambúrguer é apenas um hambúrguer”. Em Pequim, assim como no Rio
de Janeiro, em São Paulo ou em Belo Horizonte, quando o McDonald’s era um recém-chegado, as pessoas freqüentavam
a lanchonete não apenas para comer hambúrgueres, senão para participar, de forma quase religiosa, de um culto à
modernidade à americana. Em Tóquio ou Taipei, onde o McDonald’s já se fazia presente há mais tempo, ir àquele
restaurante era uma opção dentre outras tantas possíveis. O hambúrguer tornara a ser apenas um hambúrguer, e nada
mais. Três outros conceitos são especialmente relevantes na narrativa de Berger: (i) localização, (ii) hibridização e (iii)
subglobalização. Localização, expressão tomada de empréstimo a James Watson, remete ao contexto em que a “cultura
global” é aceita por uma localidade, mas com significativas modificações (ex.: as adaptações por que passam os
cardápios das redes mundiais de fast food de país para país). Hibridização, por seu turno, corresponde ao esforço
deliberado de sintetizar traços culturais estrangeiros e nativos. Dialeticamente, a partir do processamento das
ambigüidades entre dois dados padrões culturais – o indígena e o alienígena –, nasce um terceiro padrão, filho do
entrecruzamento cultural (ex.: a Revolução Meiji, no Japão). Já a subglobalização alude a movimentos com alcance mais
regional do que global, embora eficientes em colocar as sociedades nas quais estão presentes em contato com a
nascente cultura global (ex.: o alastramento da União Européia).

Professor de Sociologia e Teologia na Universidade de Boston, Berger tem os pés fincados na Modernidade.
Entende que, au fond, globalização quer dizer continuação, embora de modo intensificado e acelerado, do desafio da
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modernização. Sua abordagem evolucionista diverge francamente, portanto, da dos transformacionistas. É o que fica
patente em Muitas Globalizações, recém-lançada compilação de artigos sobre a(s) globalização(ões). Organizado pelas
mãos de Peter Berger – muito bem secundado por seu colega, o influente polemista Samuel Huntington –, o livro traz
estudos de caso sobre Japão, China, Estados Unidos, Índia, Hungria, Taiwan, Alemanha, África do Sul, Chile, Turquia –
países que, de forma ecumênica, têm enfrentado a tão celebrada (seria esse o termo?) onda de globalização.

A revolução vem de baixo – “Ele [o cientista político americano Samuel Huntington] acredita que a parcela relativa
cristã da população global sofrerá uma queda vertiginosa no novo século e que essa religião será suplantada pelo
islamismo: ‘a longo prazo, Maomé vencerá.’ Contudo, longe de o islamismo ser a maior religião do mundo por volta de
2020, como sugere Huntington, o cristianismo ainda terá uma predominância maciça e manterá sua posição no futuro
previsível. Em 2050, ainda deverá haver uns três cristãos para cada dois muçulmanos em todo o mundo. Cerca de 34%
da população mundial se comporão de cristãos, o que equivalerá mais ou menos ao que foi a cifra calculada no auge da
hegemonia mundial européia, em 1900” (Philip Jenkins, 2004, p. 20-21).

Em seu último ensaio editado no Brasil (A Próxima Cristandade), o historiador britânico Philip Jenkins mostra-se
bastante convencido de que caminhamos a passos largos para um “cristianismo global”. Os indícios podem ser aferidos
ao sul do planisfério: o cristianismo, em suas vertentes pentecostais sobretudo, não pára de se proliferar nos continentes
africano, americano e asiático. Dentro em breve, Roma terá de se curvar à pujança de Lagos, Jacarta, Cidade do México
e Manila. Essa momentosa mudança tem sido, segundo Jenkins, uma das facetas menos repercutidas da globalização...

Don Quixote de Princeton – “Temos convivido há tanto tempo com a idéia dos Estados soberanos que ela passou a ser
um dos fundamentos não só da diplomacia e da política, mas também da ética. Está implícita no termo ‘globalização’,
que substitui o mais antigo ‘internacionalização’, a idéia de que estamos ultrapassando a era dos vínculos crescentes
entre países e começando a contemplar algo que supera a atual concepção de estado nacional. Mas essa mudança
precisa refletir-se em todos os níveis de nosso pensamento, especialmente em nossas ponderações acerca da ética. (...)
Os grandes impérios do passado, persa, romano, chinês ou britânico, conseguiram, enquanto durou seu poder, manter
suas principais cidades a salvo dos bárbaros ameaçadores que habitavam as fronteiras de seus grandes territórios. No
século XXI, a maior superpotência de todos os tempos não pôde evitar que os autoproclamados defensores de uma visão
de mundo diferente da sua atacassem sua cidade mais importante e sua capital. [O] resultado, bom ou ruim, desta
passagem pela era da globalização (se é que chegaremos, de fato, a transpô-la incólumes) vai depender de nossa reação
ética à idéia de que vivemos num só mundo” (Peter Singer, 2004, p. 10; 17).

O filósofo australiano Peter Singer, um dos mais controversos da atualidade, tem saído recorrentemente em
defesa da perfectibilidade ética do modelo de globalização que ora toma lugar no mundo. Com lampejos de Thomas
Morus e Francis Bacon, o professor de Princeton entoa um quixotismo que bem lhe poderia render a adjetivação de
“utópico”. Mas não nos enganemos: o idealismo de Singer é muito bem-informado, solidamente respaldado por dados e
pensamento filosófico. Ataca em quatro frontes: meio ambiente, economia, direito internacional e comunitarismo. Ao
cabo, tenta provar-nos quão inapelável e inadiável é a incursão das nações (especialmente, as mais ricas) em uma nova
ética, a ética da globalização. Do contrário, como o autor vaticina, a negligência de hoje acarretará, a longo prazo, “um
risco para sua [das nações ricas] própria segurança”. Ver Um Só Mundo: A Ética da Globalização, de Peter Singer.

Em busca do cálice sagrado – “Na época do imperialismo, podia-se experimentar a síndrome de Davi ante Golias,
mesmo sabendo-se que o Golias político estava, em parte, na capital do próprio país e, em parte, em Washington ou em
Londres; o Golias da comunicação em Hollywood, e assim por diante. Hoje, cada um desses gigantes se desdobra em
trinta cenários, com ágil flexibilidade para se mover de um país para outro, de uma cultura a muitas, pelas redes de um
mercado polimorfo. (...) As grandes decisões sobre os conflitos e sobre o futuro não são tomadas por governantes ou
organismos eleitos, mas nem sequer são plenamente assumidas por aqueles que ‘têm o mercado nas mãos’. (...) A
época globalizada é esta em que, além de nos relacionarmos efetivamente com muitas sociedades, podemos situar nossa
fantasia em múltiplos cenários ao mesmo tempo. Assim desenvolvemos, segundo Arjun Appadurai, ‘vidas imaginadas’”
(Néstor García Canclini, 2004, p. 25-26; 30).

O talentoso escritor argentino-mexicano Néstor García Canclini flerta com tendências pós-estruturalistas em seu
ensaio A Globalização Imaginada. Postula, desde logo, que a globalização não deve ser concebida como um paradigma.
É, antes, o ponto de encontro de um conjunto de narrativas, obtidas através de aproximações parciais, em divergentes
perspectivas. O seu argumento é de que, se não contamos com uma teoria unitária da globalização, não é apenas por
deficiência no atual estádio do conhecimento humano, senão também porque a fragmentação é um traço inerente dos
processos globalizadores. Ao passo que se distancia dos positivistas de plantão, García Canclini também não abraça o
relativismo estrito dos pós-modernistas, tomando como missão a procura de “uma racionalidade interculturalmente
compartilhada”, que organize coerentemente os enunciados básicos da globalização. Por ousado que seja, García Canclini
estabelece para si meta imenso ambiciosa. Encontrar uma “racionalidade interculturalmente compartilhada” é tarefa em
que já se debruçaram inúmeros, desde Rabelais a Max Weber. A missão auto-imposta é, talvez sem exagero,
correspondente à busca do Santo Graal das modernas ciências sociais!
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Refresco (de pimenta!) – Em tempos de eleições presidenciais nos Estados Unidos, debates televisivos, insondáveis
pesquisas de opinião pública e “podres” vindo à tona via satélite, relembro entrevista recente do embaixador Rubens
Ricupero. Com a habitual elegância, indagado sobre as possíveis repercussões, para o Brasil e o mundo, de uma vitória
democrata (John Kerry) no próximo pleito à Casa Branca, Ricupero disparou: “Isso não depende de mudança na
Presidência dos EUA. O problema nos EUA não é só o governo. A sociedade americana nos últimos 15 anos tem se
movido crescentemente para a direita. Isso se vê em tudo: na sua forma de capitalismo, mais agressivo e exacerbado,
na pena de morte, posse de armas, influência da direita religiosa no poder político, a posição sobre aborto, o domínio da
mídia por esses interesses, o forte peso do dinheiro nas eleições, o retrocesso na área ambiental. Até no comportamento
há diferença com os europeus. Se ele [Kerry] vencesse, faria uma política diferente em grau, estilo, não em substância.
Daí a dificuldade de Kerry se diferenciar de Bush” (Jornal Valor Econômico, 16/09/2004).

Não tão elegantes, inda que bastante mais contundentes, os punks californianos do Green Day têm certamente
algo a dizer. Em seu novo hit, intitulado “O Idiota Americano” (álbum homônimo), os roqueiros oferecem uma visão “de
dentro” da enigmática sociedade americana. Não por acaso, conseguiram galgar, pela primeira vez nos dezesseis anos
de história da banda, o mais alto posto da competitiva parada Billboard.66 Se chocam, é tanto mais pela forma do que
propriamente pelo conteúdo. Seguem os apimentados versos – que, eu me arriscaria a dizer, em nada contradizem os
“versos” de Ricupero...

                                                
66 Na segunda metade de setembro, American Idiot foi o álbum mais executado também no Reino Unido, na Austrália, no Canadá e no Japão.

American Idiot (Green Day, 2004)

Don't wanna be an American idiot.
Don't want a nation under the new media.
And can you hear the sound of hysteria?
The subliminal mindfuck America.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
Convincing them to walk you.

Well maybe I'm the faggot America.
I'm not a part of a redneck agenda.
Now everybody do the propaganda.
And sing along in the age of paranoia.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
Convincing them to walk you.

Don't wanna be an American idiot.
One nation controlled by the media.
Information nation of hysteria.
It's going out to idiot America.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
Convincing them to walk you.
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Teste  aqui  seus  conhecimentos !

1. Não fizeram par romântico:

a – Martin Heidegger e Hannah Arendt;
b – Michel Foucault e Roland Barthes;
c – Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade;
d – Diego Rivera e Frida Kahlo;
e – Duque de Caxias e Conde d’Eu.

2. Não viveu no Brasil:

a – Stefan Zweig;
b – Le Corbusier;
c – Claude Lévi-Strauss;
d – Otto-Maria Carpeaux;
e – Pablo Neruda.

3. Que continente tem o maior número de praticantes
do cristianismo hoje?

a – Europa, com 560 milhões;
b – África, com 480 milhões;
c – América, com 720 milhões;
d – Ásia, com 760 milhões;
e – Oceania, com 400 milhões.

4. Conforme estudos demográficos da ONU,

a – a Itália tem, em sua pirâmide etária, o maior percentual
de idosos do mundo;
b – a China terá deixado de ser o país mais populoso do
mundo em 2015;
c – os Emirados Árabes Unidos são o país com a maior
relação de mulheres para cada homem (aproximadamente,
2:1) no mundo;
d – Barbados está entre os países com maior população
masculina do globo;
e – Lagos, na Nigéria, será a maior cidade do mundo em
2015.

5. Os maiores fumantes do mundo (número de cigarros
per capita) são:

a – os russos;
b – os japoneses;
c – os húngaros;
d – os gregos;
e – os poloneses.

6. Compreende a região mais desflorestada do mundo:

a – a floresta tropical da Indonésia;
b – a floresta de coníferas do Canadá;
c – a savana do Sudão;
d – a floresta amazônica do Brasil;
e – a floresta temperada da Rússia.

7. Os maiores consumidores de livros do mundo
(compra de livros per capita) são:

a – os brasileiros;
b – os americanos;
c – os noruegueses;
d – os alemães;
e – os ugandenses.

8. Ainda não ratificaram/aprovaram o Protocolo de
Quioto:

a – Estados Unidos, Rússia, China e Austrália;
b – Rússia, Afeganistão, Egito e Índia;
c – China, Lesotho, Afeganistão e Estados Unidos;
d – Liechtenstein, Mônaco, Indonésia e Rússia;
e – Austrália, Indonésia, Lesotho e Egito.

9. Dentre os seguintes “imortais” da Academia
Brasileira de Letras, não foram/são diplomatas:

a – Joaquim Nabuco e João Cabral de Melo Neto;
b – José Veríssimo e Arnaldo Niskier;
c – José Guilherme Merquior e Gilberto Amado;
d – João Guimarães Rosa e Antônio Houaiss;
e – Roberto Campos e Oliveira Lima.

10. A frase “Não vou deixar que os Estados Unidos
carreguem sozinhos o fardo de limpar o mundo” é
de:

a – George Bush sênior, em julho de 1990, conclamando
os líderes dos países do mundo a se aliarem à coalizão que
combateria o Iraque de Saddam Houssein;
b – George Bush júnior, em outubro de 2000, justificando
a sua postura de não querer assinar o Tratado de Quioto,
caso fosse eleito presidente;
c – Colin Powell, em outubro de 2004, advogando em
nome de uma “desejável” reforma de Conselho de
Segurança da ONU, em terras brasileiras;
d – Eurico Gaspar Dutra, em setembro de 1946,
expressando em cadeia nacional de rádio o seu
alinhamento incondicional ao “gigante do Norte”;
e – Christopher Reeve, ator americano recentemente
falecido, em fala memorável do clássico Superman 2,
numa alusão “sutil” ao contexto da Guerra Fria.
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