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eeddiittoorriiaall  
EEmm  ttooddaa  ppaarrttee  
OO  ffuurraaccããoo  KKaattrriinnaa  éé  aaqquuii  

 
 

O todo sem a parte não é todo, 
a parte sem o todo não é parte, 

mas se a parte o faz todo, sendo parte,  
não se diga, que é parte, sendo todo. 

(Gregório de Matos) 
 

A passagem do furação Katrina pelo sudoeste 
dos Estados Unidos deixou não apenas um rastro de 
destruição material poucas vezes visto na “terra da 
Liberdade” – meios de comunicação, estupefatos, 
dividiam-se quanto ao que 
destacar nesse acontecimento 
lamentável. Alguns preferiram 
lançar o olhar sobre o 
movimento de solidariedade 
através das fronteiras, 
manifesto na atuação de ONG’s 
como a Cruz Vermelha 
Internacional. Outros, ainda, 
se ativeram à precariedade da 
resposta dos poderes públicos 
(nos âmbitos municipal, 
estadual e federal) à tragédia. 
Houve aqueles que se 
preocuparam com as clivagens 
sociais que a tragédia 
desvelou, vez que os pobres foram notavelmente os mais 
expostos e atingidos, aqueles com menores condições de 
deixarem tudo para trás em busca de segurança. Outros, 
por fim, consideraram a relação entre Homem e Natureza 
(inclusive mencionando uma “vingança” da última, 
manifesta não apenas no Katrina, mas nas tsunamis 
asiáticas de 2004). 
 

Neste momento, gostaria de chamar a atenção 
para uma temática que passou despercebida, em meio à 

saraivada de críticas (muitas delas, justificadas) à 
administração George W. Bush. Trata-se da questão urbana – 
da urbes moderna.1 

  
Eric Hobsbawm aponta como um dos fatos marcantes 

do século XX a constatação de que, pela primeira vez, a 
maioria dos seres humanos não mais estava atada às rotinas 
do campo, vivendo majoritariamente em cidades, à razão de 
bilhões. Decerto que o cenário diferia em muito do 
renascimento urbano da Alta Idade Média européia. O século 

XX (e seu sucessor) é 
marcado por fenômenos 
bastante específicos como as 
metrópoles, as megalópoles 
e toda sorte de conurbações.  
 

Num tal contexto, a 
urbes não apenas consolida-
se como lócus por excelência 
do Moderno, consolidando 
um processo de séculos de 
rearticulação das relações 
humanas num novo espaço-
tempo. A urbes torna-se 
também a referência do 
Internacional. Porém, mais 

que trazer à tona o que ficou encoberto por esse desenrolar 
da modernização urbana (qual seja, o campo, proverbial 
“não-lugar”), importa atentar para os corolários do processo 
de urbanização, estes que seguem um padrão notável que 
trespassa culturas, continentes, regimes políticos e contextos 
os mais diversos. 
 

                                                 
1 Cf. GAMA, Carlos Frederico P. S. “Urbi et orbe: Relações Internacionais e seu não-
lugar, o Campo” em O DEBATEDOURO 63, 04/05/2005, p. 13-14. 

BBeelloo  hhoorriizzoonnttee  

 
 
“Eric Hobsbawm aponta como um dos 

fatos marcantes do século XX a 
constatação de que, pela primeira 

vez, a maioria dos seres humanos não 
mais estava atada às rotinas do 

campo, vivendo majoritariamente em 
cidades, à razão de bilhões” 

  CARLOS FREDERICO GAMA 
             editor-executivo 
                                 carlosgama@odebatedouro.com.br 
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A reorganização da vida cotidiana no espaço da 
urbes, no decorrer dos séculos pregressos, implicou 
fenômenos como a contigüidade, uma necessidade cada 
vez mais premente. Temos como exemplo, para 
sustentar a cada vez maior força de trabalho cujos 
músculos impulsionaram a Economia dos modernos, a 
criação de um espaço de suporte agro-industrial, nas 
cercanias da urbes, seja na Grã-Bretanha dos 
cercamentos do século XVI, seja nos cinturões verdes do 
Brasil contemporâneo. Um duplo movimento tem lugar 
no espaço da urbes – bolsões se formam em seu interior 
para acomodar a força de trabalho (estes bolsões, dentre 
outros nomes, receberam um bastante sugestivo: 
downtown), ao passo que os demais fogem para os 
subúrbios, em busca de segurança, qualidade de vida e 
bem-estar. A dicotomia moderna do externo-interno 
implica, dentro da própria urbes, o esvaziamento dos 
centros urbanos, enquanto pululam os condomínios 
fechados, nas bordas. Progressivamente, o centro da 
cidade deixa de ser, como na Paris do século XIX, o 
espaço das luzes, para se tornar o mais obscuro cenário 
cyberpunk de uma metrópole industrial arruinada, como 
o caso proverbial de Detroit, capital do automóvel. Não 
precisamos nos deter nos impactos desse processo nas 
artes, nas atividades cotidianas e na própria prática 
política, impactando a noção de cidadania (batizada à 
imagem e semelhança da cidade européia dos séculos 
XVII-XVIII) e, ainda, o que chamamos de esfera pública. 
Não é preciso, tampouco, atentar para o montante de 
exclusão resultante. 
 

Os limites de 
possibilidade – grosso modo, 
os tetos – das diversas 
formas de Modernização são 
encontrados nos liames 
simbólicos da urbes, não 
apenas em contraposição ao 
não-lugar, à inércia do 
campo – as linhas traçadas 
no interior da cidade 
desvelam parte do que 
Anthony Giddens denominou 
de “fantasmagorização” das 
relações sociais. Cada vez mais, os tomadores de decisão 
e as pessoas comuns são confrontados com problemas 
que não são imediatamente localizáveis (digamos, à 
dessemelhança da Cidade dos Homens agostiniana ou da 
polis ateniense). A urbes não mais é o centro de um 
sistema de relações sociais, qual uma nova versão da 
“grande cadeia da Existência”. A urbes é o sistema por 
excelência do mundo dos modernos.  
 

E é a partir dessa constatação que o evento da 
passagem do furacão Katrina salta aos olhos, não apenas 
como uma tragédia inexorável, pois que alheia aos 
desígnios humanos, nos colocando nus diante do 
imponderável. Tampouco apenas como o resultado de 
políticas públicas deficientes, no tempo de longa duração, 
das autoridades dos Estados Unidos da América (ao 
contrário, digamos, de Bangladesh, a abundância de 

recursos materiais para fazer frente a tais eventos é 
insofismável).  
 

O Katrina também representa uma prova dos limites 
do projeto moderno na condição de empreitada humana de 
reorganização do espaço e do tempo.  
 

A conquista, notável, dos pântanos da Louisiana aos 
jacarés e cobras, para nelas erigir uma cidade tão peculiar 
como Nova Orleans, é uma conquista dos modernos. Mas a 
vitória não é definitiva – já nos dizia Maquiavel há 500 anos, 
criar um “principado” é tarefa simples em comparação com 
“mantê-lo em funcionamento”. E não é preciso que 
recorramos à deusa Fortuna para ter uma noção dos 
obstáculos. 
 

Uma vez que a urbes se torna o sistema moderno, 
não se trata apenas de uma questão funcionalista, qual seja, 
encontrar o encaixe ideal entre as partes, para que 
mantenhamos a cidade em perfeito funcionamento. Não se 
trata de uma questão de gerenciamento lastreada numa 
cosmologia mecanicista, newtoniana, a cargo de um grupo de 
gerentes iluminados. No lugar dessa máquina urbana à 
espera de um Deus Ex Machina, salta aos olhos com cada vez 
maior nitidez a imagem da estrutura estruturada de Giddens. 
Os problemas da urbes – que cada vez mais se confundem 
com a agenda política nacional e internacional – são 
engendrados na própria construção do espaço urbano:  o 
enfrentamento de dificuldades produz novas dificuldades, 
num processo recursivo. Está posto, desta forma, um 
problema que vem com o conceito de “sustentabilidade” – 

não basta fazer projeções da 
disponibilidade de recursos 
futura com base na utilização 
destes na atualidade, numa 
análise coeteris paribus. É 
preciso levar em conta o 
aspecto de transformação da 
realidade futura engendrado 
pela utilização dos recursos, 
aqui e agora – um juízo que 
parte de um conjunto de 
relações.  
 

A mesma drenagem 
dos pântanos que transformou, ao longo de décadas, um 
charco na pulsante Nova Orleans, facilitou, em minutos, a 
destruição do Katrina, algumas décadas depois. 
 

É de pensar se tantos tomos de Relações 
Internacionais e disciplinas correlatas, tão preocupados em 
recortar, caracterizar e destacar problemas em específico de 
seus contextos, não deveriam dedicar mais atenção aos 
efeitos que decorrerão dos enfrentamentos desses 
problemas, e que acarretarão por conseguinte a 
transformação da própria realidade sob análise. 
 

Afinal, o Katrina é aqui. Quanto ao agora, ainda 
temos tempo para pensar e agir na urbes, moldar uma 
realidade, com disposição para lidar com a incerteza do ser 
moderno da melhor forma – sendo modernos, fazendo da 
dúvida e do imponderável motores da construção e da 
reconstrução. 

 
 
“Os limites de possibilidade – grosso 
modo, os tetos – das diversas formas 
de Modernização são encontrados nos 

liames simbólicos da urbes, não 
apenas em contraposição ao não-

lugar, à inércia do campo” 
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A nova diplomacia 
 
 
“Como sabe, acredito que a rotação de funções e papéis na diplomacia brasileira, mais do que renovar seu modus 
operandi e descentralizar atribuições do Itamaraty, gera uma certa indefinição, uma "confusão" nos canais de 
interlocução. A pergunta que alguns de nossos interlocutores devem estar se fazendo em chancelarias espalhadas 
por este mundo é: "com quem eu falo agora?". "Secretária, ligue para o Itamaraty! Não, ligue para o Planalto! 
Não, para a Casa Civil!" Embora, aparentemente, haja uma delimitação de esferas ou temas que cada um de 
nossos cinco homens de Estado lida, existem casos em que a sobreposição de temas pode obscurecer a 
autoridade negociadora. 
  
Penso que a diplomacia carrega uma dose considerável de personalismo, em que o "representante" - imbuído da 
razão de Estado - fia sua credibilidade pessoal e penhora sua palavra nas negociações. Se esse dado um quê 
personalista é positivo? Não saberia atestar, mas creio que relações bilaterais são também construídas pela 
confiança estabelecida entre negociadores. 
  
Acho particularmente crítico o papel do prof. Marco Aurélio Garcia que vez ou outra é chamado de "chanceler do 
B". É difícil saber qual são os teto e piso da autoridade do assessor diplomático do presidente. Fala ele em nome 
do governo? Do Estado? Do presidente? Do partido? De Lula? Difícil afirmar, quão mais porque esta administração 
tem sido pródiga em diluir as fronteiras que separam partido, governo e Estado. Embora reconhecidamente um 
especialista em temas internacionais, particularmente em América Latina, não está claro para interlocutores e 
leitores que responsabilidades recaem sobre seu cargo. Em outras palavras: a palavra do professor Garcia é 
valiosa. E a do emissário, será backed up?” 
 
Filipe Nasser, editor 
Brasília-DF 
 
 
“Lembra-se de quando o Brasil bancou a proposta da CASPA? Pois é. Permeando o evento, a crítica às conduções 
da política externa de EUA e Israel. Não obstante, passada uma ou duas semanas, lá estava Amorim em Israel, 
conversando com Sharon, adequando o seu discurso à ocasião da visita. Valendo-se, para tanto, do propalado 
princípio do "universalismo da PEB" - por que não? -, o gajo foi capaz de, como se diz proverbialmente, acender 
uma vela a deus e outra ao diabo. E isso implicou algum arranhão à nossa "tradição diplomática"? 
 
Percebo como problemática essa preocupação (exagerada) com a imagem que os outros projetam a nosso 
respeito. É esse o pragmatismo que se quer? Não sei não. No fundo - e não digo que seja o seu caso, Filipe, não 
mesmo! -, há muito de reacionarismo nas críticas feitas à corrente gestão do Itamaraty. Há um nítido "medo do 
novo". Bate no pessoal aqueeeela saudade dos tempos de Lincoln Gordon...” 
 
Dawisson Belém Lopes, editor 
Belo Horizonte-MG 
 
 
“O texto diz mais respeito à formulação de políticas do que à expressão de políticas já formuladas.” 
 
Carlos Frederico Gama, editor 
Belo Horizonte-MG 

Mur@L
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DDeessddiittooss......     
 
 

 
 

Ao longo da semana que passou, assistimos atônitos às 
cenas de destruição causadas pelo furacão Katrina na 
costa estadunidense. A cobertura midiática foi muito 
abrangente. No entanto, ficou faltando responder à 
seguinte pergunta (crucial para o entendimento da 
tragédia): quem é Katrina? Talvez coubesse um Globo 
Repórter para esclarecer a questão. 
 
E o Fidel, hein? Ofereceu enviar ajuda médica aos Estados 
Unidos, para socorrer as vítimas do Katrina. Ele mostrou 
ser do tipo que até perde o amigo, mas não a piada... 
 

 
 
Com a morte do juiz William Rehnquist e a aposentadoria 
da juíza Sandra Day O’Connor, ficam abertas duas novas 
vagas para a Suprema Corte americana. Aos interessados, 
passar no guichê, ao fim do corredor, e preencher o 
formulário de inscrição. Candidatos de perfil conservador, 
com alinhamento automático ao Partido Republicano, 
levam vantagem, em caso de desempate. 
 
O censo federal diagnosticou que 12.7% dos americanos 
vivem abaixo da linha da pobreza. Na mesma semana, foi 
divulgada a notícia de que o comércio americana de 
armas atingiu o seu ápice desde o ano 2000, tendo 
crescido em 30% em relação ao ano de 2004. Manteiga, 
canhões... Isso sugere alguma coisa?  
 

 
 
No Zimbábue, o parlamento aprovou reformas 
constitucionais que dão a Robert Mugabe ainda mais 
poder. O governo agora será capaz de expropriar terras 
sem correr o risco de ser acionado pela Justiça. Cá entre 
nós: na prática, esse risco algum dia existiu? 
 
A Europa e a China estão em guerra! É a “Guerra do 
Sutiã”! Surreal? Não, não é nada disso que você está 
imaginando... Tudo não passa de mais uma disputa 
comercial, referente à coibição da importação maciça de 
têxteis chineses pelos europeus. 
 
Após uma aparente queda na pressão da cabine, um avião 
tombou na Grécia, deixando 121 mortos. Os corpos foram 
encontrados, todos, congelados. Numa ironia mordaz, o 
nome da companhia em que viajavam as vítimas era... 
Helios – “sol”, em grego. Não dá para confiar nos rótulos. 
 

 
 

“Hugo Chávez, wanted dead or alive!” Eis a sugestão do 
conservador americano Pat Robertson: dar um basta à 
vida do presidente venezuelano! A justificativa era de que, 
se os EUA o eliminassem, gastariam muito menos do que 
gastam tendo de monitorá-lo. No dia seguinte ao 
malsinado pronunciamento, Robertson tentou retratar-se, 
dizendo ter sido interpretado erroneamente. Ao sugerir 
que detonassem com Chávez, ele pretendeu não que lhe 
cravejassem meia dúzia de balas no peito. Não. Nada 
disso. Poderia ser algo do tipo: levá-lo para passar um fim 
de semana na Faixa de Gaza, com todas as despesas 
pagas; ou, então, convidá-lo para uma agradável estada 
na Baía de Guantánamo, desfrutando da 
internacionalmente reconhecida hospitalidade 
americana... 
 

 
 
Agora, para não perder o costume, um pouco de política 
internacional comparada: 
 
O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou uma emenda 
constitucional que lhe permitiria concorrer a um terceiro 
mandato em 2008. Se bobear, até lá, muda de idéia. Aqui 
no Brasil, não foi assim?  
 
Lech Walesa, antigo líder do partido Solidariedade, na 
Polônia, resolveu abandonar a agremiação, sob o 
argumento de que ela não mais correspondia aos seus 
ideais políticos. Por estas plagas... Tudo como dantes, no 
quartel de Abrantes. Certo, Tarso? Certo, Lula? 
 
No mercadofílico diário Financial Times, da Inglaterra, o 
ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, é 
tachado de “inteligente” e “competente”. Aqui, solo pátrio, 
é “vergonha nacional”, nas publicações de diversos 
matizes. 
 

 
 

No último domingo, o Brasil garantiu matematicamente a 
sua vaga para o Mundial de Futebol de 2006, na 
Alemanha. Impressionado com a atuação do escrete 
brasileiro contra o Chile, um comentarista francês 
disparou a derradeira: “Ó mundo cruel! Tanta 
desigualdade de renda! Tanta desigualdade de talento 
com a bola nos pés!”  
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ccoonnttrraappoonnttoo  
  

  
  

A coalizão anglo-americana está perdendo  
a Guerra ao Terror?  

  
SSIIMM::::::  

 
O Ocidente como alvo desde um olho turco2 
  
Filipe Nasser  
 

O slogan relativista dos movimentos de libertação nacional afro-asiáticos - "one country’s terrorist is another 
country’s freedom fighter" - já não é passível de ser aplicado ao fenômeno do neoterrorismo internacional. Operando 
um exame fenomenológico dessa versão "neo" do terrorismo, tornam-se evidentes o contraste com sua forma 
"tradicional" e a constatação de que as raízes de sua origem remontam a idiossincrasias sociais e históricas próprias. 
O fenômeno não deriva, portanto, de uma ilação natural e prática de um conflito intercivilizacional entre o Ocidente 
judaico-cristão e o Oriente islâmico. O terrorismo desta época não persegue objetivos políticos concretos, tangíveis 
ou legítimos do ponto de vista moral ou histórico. Não há luta por liberdade pelo lado dos terroristas 
fundamentalistas; o que há é apenas uma abstrata pregação pela destruição dos valores ocidentais-cristãos que 
diferem do código valorativo e cultural de facções pouco representativas do mundo muçulmano.  

 
Sim, a aliança antiterror está perdendo a guerra contra o terrorismo. Primeiro, porque não há possibilidade 

de vitória militar definitiva ou de composição político-diplomática com o outro lado, dada a natureza fluida, 
mercurial, não-corporativa e nômade do ofício do terror. O assassinato de um militante terrorista não constitui baixa 
para sua célula ou organização terrorista, mesmo porque o martírio kamikaze integra a receita espiritual terrorista. 
Já a destruição de uma eventual célula terrorista em solo de harbouring states, ao custo de vultosos investimentos 
militares estatais, é impotente na prevenção de um ataque isolado a um ponto de concentração metropolitana. A 
guerra contra o terrorismo só poderia ser vencida no plano das idéias – e, definitivamente, esta não tem sido a linha 
de atuação dos algozes e vítimas de Washington, Londres e Tel-Aviv. 

 
Segundo, porque as ofensivas militares da aliança antiterror realimentaram e multiplicaram a intensidade da 

atividade terrorista, sobretudo em solo europeu e iraquiano. As investidas militares de Washington, incapazes de 
eliminar o poder destruidor do inimigo, acenderam a fúria de terroristas e de grupos políticos dantes silenciosos, ao 
invés de silenciar os prosélitos e criminosos. Embora seja possível argumentar que a derrubada do regime Talibã no 
Afeganistão tenha desmantelado um importante abrigo logístico da Al-Qaeda, sua estrutura organizacional funciona 
na distribuição de células independentes que não se comunicam; o liame que as une é puramente doutrinário, não é 
operacional. Com efeito, a ocupação iraquiana - justificada geopoliticamente em alegadas conexões terroristas do 
regime de Saddam Houssein e e na premissa de que o regime bathista controlava armas de destruição em massa - 
provou-se competente, inversamente, em encorajar facções revoltosas a recorrer ao terrorismo e a confrontar as 
forças invasoras no Iraque. O falecimento de Sérgio Vieira de Mello é dos capítulos mais lúgrubes desse folhetim. 

 
Terceiro, porque a experiência histórica tem demonstrado que, em países fundados em democracias 

representativas, eleitorados e governos tenderam a responder às pressões dos terroristas, na ilusão de que, 
respectivamente, teriam o direito de preservar seu modo de vida ou de manter-se no poder. Na Espanha, a 

                                                 
2 Adaptação do artigo “Atirando no escuro”, publicado na edição 67 d’O Debatedouro. Olho turco é uma peça da arquitetura bizantina que permite que o observador olhe para o 
exterior do cômodo que ocupa sem que seja possível notá-lo.  
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população chocada com a queda de Atocha optou pelo Partido Socialista do premiê Zapatero, sacando do poder o 
gabinete de José Maria Aznár - quem não só franqueou apoio político-militar à coligação anglo-americana no Iraque 
quanto tentou manipular as informações do 11 de Madri, de modo tal a ludibriar a opinião pública e eximir-se de 
responsabilização. A Itália, ante a perspectiva de que Roma fosse o próximo alvo, atendeu a requisição dos 
terroristas e determinou a retirada de suas tropas da Península Arábica.  

 
Cumpre sublinhar que é apressado recorrer à tese do "choque de civilizações", que mais se aproxima de 

uma ficção intelectual concebida pelo conservadorismo norte-americano por finalidades auto-interessadas. Não é 
disso que se trata a questão do neoterrorismo – quiçá o seja somente no sistema cognitivo de líderes irresponsáveis 
de ambos lados da contenda. Já a projeção de um onírico Califado universalista, medievalista e temporal, talhado à 
semelhança do Império Bizantino, serve como combustível para os mártires terroristas; não é estratégia geopolítica 
deliberada e exeqüível. Em poucas palavras, o terrorismo fundamentalista que alvejou Nova York, Madri, Londres, 
Sharm El-Sheik, e, de certa forma, também Israel e Iraque, não está estabelecido em endereços territoriais, não se 
constitui em entidades políticas organizadas em bases racionalistas, não porta mandatos de representação de 
sociedades, ideologias ou religiões e, naturalmente, não corporifica a luta por uma bandeira política legítima. Pode 
ser apenas sufocado, não vencido. Evidências e manchetes demonstram, contudo, que a aliança antiterror não tem 
obtido sucesso nem mesmo na mitigação do fenômeno. 

 
 

NNÃÃOO::::::  
  
Diálogo imaginário entre George W. Bush e Cândido3 
 
Carlos Frederico Gama 
 

“Ouvi dizer que está tendo lugar uma guerra contra o Terror. De que se trata?” 
 
“A Civilização e a Liberdade estão a perigo. Ou você está conosco, ou está com eles, quer dizer, com os 

terroristas. O mundo livre se mobilizou contra os emissários do mal.” 
 
“Isso me soa familiar, já ouviste falar das guerras de religião do século XVII?” 
 
“Deus está do nosso lado. Deus salve a América.” 
 
“Sem dúvida, todos os povos se julgam eleitos por Deus, mas terá Deus eleito tantos povos 

simultaneamente? Deus é generoso, decerto.” 
 
“O Bem vencerá o Mal, estamos vendo a cada dia a nossa vitória se aproximar.” 
 
“É reconfortante pensar que o Bem está vencendo o Mal. Que sinais são esses de rejúbilo? O que chamam 

de Osama Bin Laden, um facínora, foi, enfim, capturado – seria isso?” 
 
“Não exatamente. Mas nossos melhores homens da Inteligência estão encarregados de pôr fim a este 

problema.” 
 
“O que chama de Inteligência são os mesmos homens que vieram a público confessar que não agiram da 

melhor das formas após o que vocês chamam de 11 de Setembro? A humildade é a mãe das virtudes, decerto.” 
 
“Sim, erros acontecem, mas poremos fim ao maior dos erros, o Terrorismo, que ameaça as próprias 

fundações da civilização.” 
 
“Se Bin Laden continua foragido, estaria a civilização segura de que ele não encontrará refúgio em Estados 

como o Iraque e o Afeganistão? É essa a boa-nova? Vocês, anglófilos, chamam a isso hot spots, já conseguiram 
suavizar o fogo?” 

 

                                                 
3 Personagem de Voltaire, pensador francês do século XVIII. Protagonista de Cândido, ou o Otimismo. 
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“Bem, gostaria de poder concordar, mas o terrorismo internacional se mobilizou para impedir que o povo 
iraquiano desfrute da Liberdade e da Democracia. Mas o Iraque será livre, eu lhe garanto, assim como o Afeganistão 
foi liberto.” 

 
“Louváveis palavras. Sem querer ser inconveniente, não acha que o povo iraquiano seria o grande 

encarregado de sua própria liberdade?” 
 
“Não me venha com essa conversa do seu compatriota Rousseau. Ele foi otimista demais – nem todos os 

povos foram abençoados com valores e instituições políticos como os nascidos e alimentados na América.” 
 
“Bom, por sinal, chamam-me otimista também. Falando do povo americano, abençoado por tantas boas 

qualidades, ele se sente mais reconfortado com a Guerra ao Terror? O que vocês chamam de homeland, está mais 
segura do que antes da ação criminosa de Bin Laden?” 

 
“O senhor está sendo deveras inconveniente, ainda bem que reconhece.” 
 
“Perdão, mas não seria o senhor o encarregado de falar e agir em nome de seu povo, que o escolheu nas 

urnas (ou, com um pequeno delay, na Suprema Corte)?” 
 
“Sim. Próxima pergunta?” 
 
“Falemos então de outros povos, cujos cidadãos foram lutar lado a lado com os cidadãos da América contra 

o Terror, os nativos da Ilha, os espanhóis. Estão mais seguros do que antes, confiam na vitória do Bem contra o 
Mal?” 

 
“Estou certo de que os governos da Nova Europa não se deixarão acovardar pelas ameaças de Bin Laden, 

nem se tornarão reféns de políticos pusilânimes que querem a paz dos vencidos.” 
 
“Em minha época, Inglaterra e Espanha já eram Velha Europa. Conhecem bem o resultado de empreitadas 

desse tipo. Poderíamos entender que os povos inglês e espanhol também fazem parte dessa, digamos, cruzada – e 
que não podem mudar de idéia, eventualmente?” 

  
“Não há jantar grátis, a vitória sobre o Mal implica um preço a ser pago.” 

 
“Entendo. Mas seria muito perguntar quem vai pagar esse jantar? Toda guerra é perdulária e inútil, já dizia 

um presidente do seu país, Woodrow Wilson. Que efeitos podemos esperar na economia dos Estados que tomam 
parte nessa cruzada? Já dizia Quesnay, a Economia fala por números e as pessoas entendem a mensagem na 
própria carne.” 

 
“Que pergunta! É a Guerra ao Terror, estúpido!” 
 
 “Se me permite um último comentário, acho que o verdadeiro otimista é o senhor.” 
 
Moral da história: contra otimismo, não há fatos. 
 
Não é possível saber, num tal contexto de adesão incondicional a determinados valores, se algo está sendo 

perdido ou ganho. Essa cortina de fumaça axiológica opera previamente a comparações de cunho pragmático – 
opera para além de qualquer conexão com a realidade empírica. 

  
Não há como perder uma guerra que já está ganha de antemão, assim como não era possível para o 

europeu da Idade Média duvidar dos dragões e bruxas que povoavam os mapas daquela época. 
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ccoonnvveerrssaass  
 

JJaaccqquueess  
MMAARRCCOOVVIITTCCHH    

  
 

 
 
 
Por ocasião do segundo aniversário do trágico atentado contra a missão da ONU em Bagdá, fala-nos o 
professor e ex-reitor da Universidade de São Paulo Jacques Marcovitch, organizador do livro 
Pensamento e Memória e criador do portal da internet sobre uma das 22 vítimas daquela tragédia: o 
brasileiro Sérgio Vieira de Mello – chefe da missão das Nações Unidas no Iraque.4 

 

                                                 
4 Cf. http://www.usp.br/svm. 

Por que o senhor se interessou pela biografia de 
Sérgio Vieira de Mello? 
 
Após a morte do Sérgio, percebi na sala de aula que os 
estudantes brasileiros não o conheciam à ocasião do 19 de 
agosto de 2003. Foi a partir daí que surgiu o livro e depois 
veio o portal. Foi com essa missão, de divulgar sua obra de 
vida, que nos dedicamos, com o auxílio de uma pequena 
equipe de voluntários na confecção do livro e do portal. 

 
De que consiste o portal? 
 
Em primeiro lugar, o livro consiste de artigos que foram 
escritos pelo Sérgio e um conjunto de ensaios que foram 
redigidos por diplomatas e intelectuais: Celso Lafer, Gelson 
Fonseca, Seixas Corrêa, Sardenberg; enfim, diplomatas e 
intelectuais que o conheceram ou conhecem o papel que 
ele desempenhou. Quando estava terminado o livro, 
percebemos que havia muito material do Sérgio que não 

poderia ser publicado em um livro, dado o volume que ele 
produzira: conferências, palestras, artigos, seminários.  
 
A idéia do portal foi tornar acessível, por meio da via 
digital, o material que o Sérgio produziu – ou, melhor, o 
que conseguimos achar - ao longo de sua vida. Portanto, 
tanto o livro como o portal tratam muito mais do que, eu 
chamarei, a contribuição intelectual do Sérgio, daí 
“Pensamento e Memória”. E depois criamos todo um 
módulo chamado “Sérgio Vieira de Mello” em sala de aula, 
em que nós desenvolvemos roteiros para o professor 
utilizar esse material de tal forma que possa disseminar os 
valores da liberdade, da democracia e do convívio. 

 
 
 
 

“Após a morte do Sérgio, percebi na 
sala de aula que os estudantes 

brasileiros não o conheciam à ocasião 
do 19 de agosto de 2003. Foi a partir 
daí que surgiu o livro e depois veio o 

portal.” 

 

Entrevista transcrita sob autorização da Rádio das Nações Unidas, à qual se reservam todos os direitos. 

“Criamos todo um módulo chamado 
‘Sérgio Vieira de Mello’ em sala de 
aula, em que nós desenvolvemos 

roteiros para o professor utilizar esse 
material de tal forma que possa 

disseminar os valores da liberdade, da 
democracia e do convívio” 
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Vieira de Mello nunca foi membro do serviço 
diplomático brasileiro?  
 
Tanto o livro quanto o site deixam isso claro. Sérgio Vieira 
de Mello nunca foi um servidor diplomático brasileiro. Ele 
foi um funcionário que se destacou a serviço da 
Organização das Nações Unidas.  
 
E isso é raro para um brasileiro, não é? Poucas 
pessoas no Brasil se dão conta desse traço de sua 
biografia. O pai dele foi um diplomata cassado pela 
ditadura militar. Se Vieira de Mello fosse um 
diplomata brasileiro, teria obtido o mesmo sucesso 
profissional? 
 
Essas coisas na vida são intangíveis. Nenhum de nós tem 
uma trajetória retroativa. O importante nesse caso foi que 
tivemos um jovem, que apesar de ter deixado o Brasil, não 
perdeu traços que são típicos da cultura brasileira.  

 
Se, por um lado, estudou na Suíça e na França e se forjou 
no multiculturalismo, por outro, sempre preservou suas 
raízes, a ponto de sempre insistir na cultura brasileira e a 
levar em suas missões. E foi, aliás, no Timor-Leste onde 
ela mais floresceu, pela feliz coincidência do idioma. Pena 
que essa cultura, mas não nos cabe agora discutir, não 
contribuiu de forma alguma no caso do Iraque, e por isso 
que vivemos a tragédia de sua perda.  

 

 

 

 

 

 

“Se, por um lado, estudou na Suíça e 
na França e se forjou no 

multiculturalismo, por outro, sempre 
preservou suas raízes, a ponto de 

sempre insistir na cultura brasileira e a 
levar em suas missões. E foi, aliás, no 
Timor-Leste onde ela mais floresceu, 

pela feliz coincidência do idioma” 
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aannáálliissee  
PPoollííttiiccaa  aammbbiieennttaall  nnoo  MMeerrccoossuull  

  
A inserção do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul) no contexto do comércio internacional leva a 
região platina (onde se apresentam os Estados-Partes5) 
a se moldar aos requisitos mercadológicos de seus 
importadores (em sua maioria, países da União 
Européia, América do Norte e da Ásia). Dentre essas 
exigências, inclui-se a 
necessidade de demonstrar a 
sustentabilidade na produção. O 
processo não deve esgotar os 
recursos que consumir, danificar 
o meio ambiente, nem 
comprometer o desenvolvimento 
das gerações futuras.6 Os 
produtores devem ter cuidados 
com a degradação dos recursos 
naturais pelos quais passaram ao 
serem produzidos. Assim, os 
produtos cultivados conforme as 
normas ambientais recebem um 
certificado conhecido como “selo 
verde”.     

 

 Essa é uma característica 
procedente em outros blocos econômicos desde, pelo 
menos, a Conferência sobre Meio Ambiente Humano, 
realizada em Estocolmo (1972). No atual contexto 
internacional de integração econômica e social, a prática 
do Mercosul — assinado no ano de 1991 — não deveria 
permitir que a abertura aduaneira e a liberalização do 
comércio conduzissem à degradação do ambiente. A 
Declaração de Canela, firmada pelos quatro países do 
Mercosul mais o Chile, em 1992, ratifica essa 

                                                 
5 Estados-Partes do Mercosul: República Argentina, República Federativa do 
Brasil, República do Paraguai e República Oriental do Uruguai. 
6 SANDRONI: 2001, p. 170. 

necessidade como forma de tornar o Mercosul mais 
competitivo.  
 

As transações comerciais devem incluir custos ambientais 
causados nas etapas produtivas sem transferi-los às gerações 
futuras. [...] para atingir plenamente seus objetivos, os 
programas ambientais multilaterais devem definir 

adequadamente as 
responsabilidades, respeitar as 
soberanias nacionais no quadro 
do Direito Internacional e tornar 
realidade uma interdependência 
que garanta benefícios 
eqüitativos às partes.7 
 

 O processo para a 
integração das economias da 
América do Sul não deixou a 
questão do impacto ambiental 
para o segundo plano. Porém, 
a decisão dos quatro Estados-
membros de criar e prosseguir 
com a proposta do foro de 
tratamento da temática 
ambiental no Mercosul não 

mostra avanços.  
 

Ainda que tenha sido institucionalizado um grupo 
específico para tratamento da questão do meio ambiente 
(criação do Sub-Grupo de Trabalho N.º 6), há uma 
considerável disparidade entre as políticas ambientais 
internas de cada membro, já que cada governo adota 
prioridades e atividades distintas, afastando, assim, 
qualquer possibilidade de harmonização das leis ambientais 
no Mercosul.  

 

                                                 
7 LIMA: 2000, p. 27. 

ANA CECÍLIA da COSTA SILVA
                  convidada 
                                  

 

fflloorriiaannooppoolliiss  

 
 

“Os dados sobre a diminuição da 
qualidade de vida das gerações 
futuras deveriam conduzir os 

governos a uma parceria com a 
iniciativa privada, responsável por 
viabilizar os bens de consumo às 

populações que habitam a área do 
Mercosul” 
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Em concordância com os documentos 
internacionais preexistentes — PNUMA8 e Agenda 219 — 
criados para regular o desenvolvimento sustentável do 
planeta, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai retardam 
a política ambiental do Mercosul. Tais regulamentos 
estão incluídos em tratados já ratificados, porém não 
são especificamente adequados à área que engloba os 
membros do Mercosul e tampouco sugerem, de forma 
efetiva, benefícios ou sanções que incentivem aos seus 
cumprimentos.  

 

Os dados sobre a diminuição da qualidade de 
vida das gerações futuras 
deveriam conduzir os governos 
a uma parceria com a iniciativa 
privada, responsável por 
viabilizar os bens de consumo 
às populações que habitam a 
área do Mercosul. 

 

A humanidade está 
usando 20% a mais de 
recursos do que a Terra é 
capaz de repor. Se não 
aumentar a eficiência nos estágios de produção de 
alimentos e bens de consumo10 (o que reduziria a 
procura por recursos naturais), poderá haver uma 
queda drástica na qualidade de vida e na taxa de 
crescimento do produto da economia mundial, a partir 
de 2030 (World Wild Fund)11. 

 

O Tratado de Assunção12, que visa à ampliação 
das dimensões macroeconômicas de seus Estados-
membros, expressa no terceiro parágrafo de seu 
Preâmbulo, que seu objetivo “deve ser alcançado 
mediante o aproveitamento mais eficaz dos recursos 
disponíveis e a preservação do meio ambiente”. O 
Acordo-quadro13 estabelece os objetivos para a 
integração do mercado comum e a forma mais eficaz de 
inserir os quatro Estados-Partes na ordem econômica 
internacional.  

 

OOrrggaanniizzaaççããoo  ddaa  MMaattéérriiaa  AAmmbbiieennttaall  nnoo  MMeerrccoossuull  
 

Em agosto de 1995, o Conselho do Mercado 
Comum definiu uma nova estrutura organizacional, de 
forma a manter e criar órgãos que viabilizem o processo 
de integração e de negociações simultâneas. Assim, a 
Declaração de Taranco formaliza a criação de uma 

                                                 
8 O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente é o mais antigo 
programa que desenvolve atividades sobre o meio ambiente, criado em 1972 na 
Conferencia Sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, promove maior 
envolvimento entre cientistas, empresários e autoridades governamentais.    
9 Documento resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, 1992. A Agenda 21 apresenta 40 capítulos que indicam os 
problemas prioritários com relação à degradação ambiental e os meios para 
enfrentá-los. 
10 A eficiência na produção de bens de consumo e alimentos se refere à 
otimização dos recursos produtivos nas diversas etapas de produção, tais como 
solução alternativa de energia, matéria-prima, e reciclagem de materiais.   
11 Disponível em <www.wwf.org.br>. Acesso em 20 set 2004. 
12 Tratado é todo acordo formal concluído entre sujeitos de direito internacional 
público, e destinado a produzir efeitos jurídicos (REZEK: 2000, p. 14). 
13 Assim, as expressões acordo e compromisso são alternativas da expressão 
tratado. (REZEK: 2000, p. 15). 

instituição ambiental para o Mercosul, o Sub-Grupo de 
Trabalho N.º 6 (SGT-6), advindo de um foro de tratamento 
da questão no Mercosul, o REMA — Reunião Especializada 
de Meio Ambiente. Dessa forma, o SGT-6 fica subordinado 
ao Grupo Mercado Comum (GMC)14. O funcionamento do 
SGT N.º 6 é flexível. Suas reuniões ordinárias e 
extraordinárias variam segundo a necessidade e as 
estratégias dos seus programas.  

 

A última reunião extraordinária, por exemplo, 
datada de 28 e 29 de março de 2005, teve como objetivo a 
criação de uma estratégia de implementação do Plano Anual 

de Trabalho e do Acordo Marco 
sobre Meio Ambiente do 
Mercosul. Esse documento foi 
elaborado em 2001, na IV 
Reunião Extraordinária do 
SGT-6 e denominado Acordo 
de Florianópolis. Suas áreas 
temáticas são: gestão 
sustentável dos recursos 
naturais; qualidade de vida e 
planejamento ambiental; 
instrumentos de política 

ambiental e atividades produtivas ambientalmente 
sustentáveis. Esses trabalhos incluem temas que interessam 
à economia do bloco, tais como: agropecuária sustentável, 
valoração de produtos e serviços ambientais, legislação da 
política ambiental, incentivo ao ecoturismo, cuidado com 
transporte urbano, saneamento básico e tratamento da 
água.  

 

O Acordo de Florianópolis institucionalizou a 
preocupação com o desenvolvimento sustentável e a 
qualidade de vida das populações e do meio ambiente no 
Mercosul.15 Em seu artigo 7º, determina que cada Estado-
Parte deverá conciliar as atividades ligadas à questão 
ambiental à agenda de trabalho do Mercado16 e, caso 
surjam conflitos de interesses, sua resolução ficará a cargo 
do Sistema de Solução de Controvérsias do Mercosul.17 

 

Nesse sentido, o SGT-6 direciona suas atividades 
segundo algumas diretrizes básicas18, aprovadas pela 
resolução nº10/94. São elas: 

 

                                                 
14  Órgão executivo do Mercosul. O GMC se pronuncia diante diretrizes obrigatórias 
para os Estados Partes e é formado por quatro membros titulares, que representam o 
Ministério das Relações Exteriores, o Banco Central e o Ministério da Economia da 
cada Parte. 
15 Artigo 4º do Acordo de Florianópolis. “O presente Acordo tem como objetivo a 
proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável mediante a articulação 
entre as dimensões econômica, social e ambiental, contribuindo para uma melhor 
qualidade do meio ambiente e de vida das populações”. Disponível em: 
<www.medioambiente.gov.ar>. Acesso em 20 out. 2004. 
16 Artigo 7º do Acordo de Florianópolis: “Os Estados Partes acordarão pautas de 
trabalho que contemplem as áreas temáticas previstas como Anexo do presente 
instrumento, as quais são de caráter enunciativo e serão desenvolvidas em consonância 
com a agenda de trabalho ambiental do Mercosul”. Disponível em: 
<www.medioambiente.gov.ar>. Acesso em 20 out. 2004. 
17 Artigo 8º do Acordo de Florianópolis: “As controvérsias que surgirem entre os 
Estados Partes, com relação à aplicação, interpretação ou descumprimento das 
disposições contempladas no presente Acordo serão resolvidas por meio do Sistema de 
Solução de Controvérsias vigente no Mercosul”. Disponível em: 
<www.medioambiente.gov.ar>. Acesso em 20 out. 2004. 
18 Diretrizes Básicas disponíveis no site do Ministério de Saúde e Meio Ambiente 
Argentino: <www.medioambiente.gov.ar/mercosur>. Acesso em 20 out 2004. 

 

“Não há nenhuma ação preventiva 
ou sanção aos Estados-Partes pela 
não aplicação das normas previstas 
nos tratados de matéria ambiental” 
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1) Assegurar a harmonização da legislação ambiental 
entre os Estados-Partes do Tratado de Assunção; 
 

2) Assegurar condições equivalentes de competitividade 
entre os Estados-Partes para a inclusão do custo 
ambiental numa análise do custo total de qualquer 
processo produtivo; 
 

3) Garantir a adoção de práticas não-degradantes do 
ambiente nos processos que utilizam os recursos 
naturais; 
 

4) Assegurar a adoção do 
desenvolvimento sustentável 
no aproveitamento dos 
recursos naturais renováveis a 
fim de garantir sua utilização 
futura; 
 

5) Assegurar a obrigatoriedade 
de adotar a prática de licença 
ambiental para todas as 
atividades potencialmente 
degradantes ao ambiente nos 
Estados-Partes, tomando-a 
como um dos seus 
instrumentos de avaliação de 
impacto ambiental; 
 

6) Assegurar a minimização e eliminação da descarga 
de poluentes a partir do desenvolvimento e da adoção 
de tecnologia apropriada; 
 

7) Assegurar um menor grau de deterioração ambiental 
nos processos produtivos dos produtos de comércio, 
tendo em vista a integração regional no âmbito do 
Mercosul; 
 
8) Assegurar a concentração de ações dirigidas à 
harmonização19 de procedimentos legais e institucionais 
para a licença ambiental e a realização de 
monitoramentos das atividades que possam gerar 
impactos ambientais nos ecossistemas compartilhados e 
 

9) Garantir que as atividades relacionadas ao 
desenvolvimento do turismo entre os Estados-Partes 
considerem os princípios e normas que assegurem o 
equilíbrio ambiental. 
 

Assim, o SGT-6 se encarrega de delinear 
práticas para dar prosseguimento aos objetivos 
previstos no preâmbulo do Tratado de Assunção e se 
baseia nos princípios que regem o Mercado Comum: 
gradualidade, flexibilidade e equilíbrio.20 Dessa forma, 
cada Estado-Parte é responsável por obedecer às 
decisões das reuniões do SGT-6 e respeitar as normas 
do Tratado de Assunção ao internalizar as medidas de 
cautela aos danos ambientais na ampliação do mercado. 
 

                                                 
19 Harmonização se refere à adequação das normas internas da matéria ambiental 
aos tratados ratificados por cada Estado Parte.  
20 RANGEL, 2002: p. 148. 

Harmonização das Leis Ambientais no Mercosul: 
Dificuldade Argentina 

 

Verificadas as atas das reuniões ordinárias e 
extraordinárias do SGT-6, percebe-se o retardo e a evolução 
desacelerada dos seus objetivos. As atividades do SGT-6 
não conseguiram, até agora, atingir os objetivos a que se 
propuseram. Não há nenhuma ação preventiva ou sanção 
aos Estados-Partes pela não aplicação das normas previstas 
nos tratados de matéria ambiental.  

 

Assim, aumenta a 
dificuldade em implementar 
ações ambientais conjuntas 
ligadas às atividades 
produtivas na região do 
Mercosul, já que um dos 
principais países que 
ratificaram o Tratado, a 
Argentina, não possui uma lei 
interna específica sobre a 
matéria ambiental. Apesar de a 
Constituição Argentina 
apresentar, no seu artigo 41, a 
preocupação com a qualidade 
de vida das gerações futuras, 

essa responsabilidade é independente do Governo Nacional 
e fica a cargo das províncias. 

 

Todos os habitantes gozam do direito a um ambiente saudável, 
equilibrado, apto para o desenvolvimento humano e para que as 
atividades produtivas satisfaçam as necessidades presentes sem 
comprometer as das gerações futuras, e têm o dever de 
preserva-lo; O dano ambiental gerará prioritariamente a 
obrigação de recompor, segundo a lei o estabeleça. As 
autoridades fornecerão a proteção desse direito, a utilização 
racional dos recursos naturais, à preservação do patrimônio 
natural e cultural e da diversidade biológica, e a informação e 
educação ambientais.21 

 

Ainda que na Constituição Federal esteja aclarada 
sua responsabilidade de utilização racional dos recursos 
naturais, são as províncias que se ocupam de assegurar a 
preservação ambiental. Porém, para resguardar o 
cumprimento da sua Constituição, o governo argentino 
utiliza instrumentos jurídicos específicos (leis e decretos) 
que exigem a avaliação do impacto ambiental nas mais 
variadas atividades de produção. Alguns deles são:22 

 

 • Lei n.º 22.421/81, conservação da fauna 
silvestre; 

 

• Lei n.º 24.051/92, regulamentada pelo Decreto 831/93, 
determina o registro de atividades de tratamento de 
resíduos perigosos; 

 

                                                 
21 “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 
presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo; El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 
según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a 
la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 
y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales” 
22 Disponível no site do Ministério da Saúde e Ambiente Argentino.  

 
“Os dados sobre a diminuição da 
qualidade de vida das gerações 
futuras deveriam conduzir os 

governos a uma parceria com a 
iniciativa privada, responsável por 
viabilizar os bens de consumo às 

populações que habitam a área do 
Mercosul” 
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 • Lei n.º 24.354/94, sobre Investimentos 
Públicos, determina a realização de avaliação de 
impacto ambiental, para execução de planos e obras de 
iniciativa do setor público e privado, ou recursos do 
Estado que afete direta ou indiretamente o patrimônio 
público nacional. 

 

O fato de a questão ambiental, na Argentina 
não ser responsabilidade direta do Governo Nacional 
retarda o processo gradual de equilíbrio da 
harmonização e coordenação das políticas ambientais 
dos signatários do Mercosul, previsto na criação da 
REMA23. Exemplo disso são algumas propostas, 
protocoladas nas atas das reuniões do SGT-6, não 
aprovadas ou retardadas somente pela delegação 
argentina. Nos demais Estados–Partes, a competência 
sobre questões ambientais, que é federal, agiliza os 
processos de negociações e as tomadas de decisões do 
SGT-6. 

 

Na X reunião ordinária 
do SGT-6, a validação da 
recomendação n.º 4/97, 
referente ao Protocolo 
Adicional ao Tratado de 
Assunção sobre Meio 
Ambiente, foi aprovada pelos 
três Estados–Partes, menos 
pela Argentina, que pediu um 
prazo maior para a conclusão 
de estudos internos sobre a 
matéria. 
 

Brasil, Paraguai e Uruguai 
informaram não ter pontos em 
discordância quanto à versão 
atual do Projeto de Protocolo, 
decorrente de proposta 
elaborada, discutida e aprovada no âmbito do Subgrupo. 
Argentina informou sobre a não conclusão dos trabalhos 
internos de consulta, havendo necessidade de maior prazo. 
Visando a conferir maior agilidade ao processo e encerrar 
no menor prazo possível os trabalhos de reavaliação, ficou 
acordada a realização de Reunião Extraordinária do 
Subgrupo, tendo como único ponto de agenda o tratamento 
da proposta do Protocolo de Meio Ambiente, nos dias 06 e 
07 de outubro próximo (Ministério do Meio Ambiente do 
Brasil, Ata n.º 3/ 98).  
 

Sob essas informações, verifica-se um impasse 
no tratamento da questão ambiental no Mercosul, já 
que cada membro atribui ao tema uma importância 
relativa. É necessário adotar providências para a 
harmonização das legislações que avaliam o impacto 
ambiental, como sugerido na Declaração de Canela, em 
1992. Até o momento, os membros do Mercosul não 
chegaram a um consenso para efetivar uma política que 
resulte em ações preventivas ou que corrija os danos 
causados ao meio ambiente.  

 

                                                 
23 Resolução nº 22/92, disponível no site do Ministério do Meio Ambiente do 
Brasil. 

Considerações finais 
 

A extensão física dos países membros do Mercosul e 
suas características naturais comuns nos confins revelam a 
dimensão transfonteiriça que os danos ambientais podem 
causar na região do Cone Sul. O alcance desses desastres e 
o comprometimento com a preservação das gerações 
futuras não esperam as ratificações dos tratados. O estudo 
sobre a harmonização das leis ambientais no Mercosul não 
deveria concluir que a preservação das suas populações 
num ambiente saudável depende de um acordo diplomático, 
que insistentemente é retardado por diferenças legais e 
políticas internas de cada membro.   
 

Contudo, a consciência desses cuidados, tomada 
pela sociedade, só se tornou notória após as constatações 
de que, com o uso indiscriminado dos bens de primeira 
ordem24 que são escassos e finitos, a humanidade pode vir a 
ter prejuízos econômicos.  

 

É frustrante a 
protelação que há para 
executar os objetivos finais do 
Protocolo Ambiental do 
Mercosul. Sendo para longo 
prazo as implicações de 
qualquer remedeio aos danos 
causados ao ambiente, é 
inadmissível o atraso no início 
do controle institucional para 
que as produções na região 
platina venham a ser 
sustentáveis.  

 

É preciso, portanto, 
buscar uma “internalização” do 
custo ambiental nas 
produções, já que essa 

variável não é considerada quando formulados os custos e a 
eficiência econômica produtiva. Essas variáveis devem ser 
ampliadas, levando-se em conta não só o preço e a 
qualidade do produto final, mas, sim, os princípios do 
desenvolvimento sustentável e a manutenção da qualidade 
futura das sociedades e das produções dos bens de 
sobrevivência. 

 

Assim, a legislação para estabelecer os critérios de 
qualidade ambiental nos quatro países deve ser harmônica, 
de modo que as exigências e procedimentos das produções 
minimizem e equiparem o nível de competitividade entre os 
Estados-Partes. Além disso, a harmonização das legislações 
ambientais evitaria o envio da produção das empresas 
privadas de um país para outro, buscando vantagens 
competitivas, representadas pela ausência de legislação 
ambiental comum. 

 
 

A CONVIDADA: Ana Cecília da Costa Silva é 
bacharelanda do curso de Relações Internacionais pela 
UNIVALI (SC). 

                                                 
24 Bens de primeira ordem (conceito econômico Marginalista) são bens provindos da 
natureza ou distantes do final da produção e consumo. (PINDYCK & RUBINFELD: 
2002, p. 106)  

 
 

“O estudo sobre a harmonização das 
leis ambientais no Mercosul não 

deveria concluir que a preservação 
das suas populações num ambiente 

saudável depende de um acordo 
diplomático, que insistentemente é 
retardado por diferenças legais e 

políticas internas de cada membro” 
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aannáálliissee  

TThhee  eenndd  ooff  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  
eennddiinngg  ppoovveerrttyy  
 
 

With President Bush at the table, the “spin 
masters” who put a victorious gloss on all his actions 
had little need to lower expectations concerning the 
outcome of the G-8 meeting in Scotland. Any 
agreement would be seen 
as a major achievement. 
The write-off of 
multilateral debt for the 
world’s poorest countries – 
thanks to Britain’s 
leadership – is nonetheless 
especially welcome.  
 

Agreement by the 
G-8 to debt relief is a 
major event, but we 
should not be fooled by 
the seeming magnanimity 
of the gesture: much of 
the debt would not have 
been repaid in any case. 
More debt relief – 
encompassing more countries and more debt 
(including bilateral debt) – is needed. But debt relief 
should be viewed as just a start. As Britain itself has 
pointed out, developing countries need more 
assistance and a fairer international trade regime.  

 
Perhaps not surprisingly, the IMF has tried to 

pour cold water on international enthusiasm for its 
generosity. New studies, it warns, suggest that aid 
does not in general lead to faster growth.  
 

This came as a relief for the Bush administration, 
which claims to have given as much as its “budgetary 
processes” allow. The world’s richest country, which 
blithely gave its richest citizens a series of tax cuts worth 

hundreds of billions of dollars, 
now says that it simply can’t 
afford to spend much more on 
aid.  
 

Even after the increases 
in annual assistance promised by 
Bush at the UN’s meeting in 
Monterey, Mexico, in 2002, the 
United States is still giving less 
than a quarter of its commitment 
of 0.7% of GDP. Now, the IMF 
offers the following reassurance: 
”You may be stingy, you may not 
be living up to your 
commitments, but the money 
probably wouldn’t have made 
much difference anyway.”  

 
Of course, not all foreign-aid money is well spent. 

But the same is true of money spent on, say, national 
defense. Even if Americans have not been cheated by 
Defense Department suppliers like Halliburton, it is clear 
that the money spent in Iraq has not bought the promised 
peace and security in the Middle East. But no one argues 
that the US should cut off defense expenditures.  
 

The objective should be to improve the efficiency 
of government, to make sure that we get the most value 

JOSEPH STIGLITZ
convidado 

 

 

Nova york 

 
 
 

“Perhaps not surprisingly, the IMF 
has tried to pour cold water on 
international enthusiasm for its 

generosity. New studies, it warns, 
suggest that aid does not in general 

lead to faster growth” 
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for what we spend. In this, surprisingly, there have 
been marked improvements in recent years. The 
World Bank, for example, has been allocating more of 
its money to countries with a proven track record in 
spending money well. It has been exploring new ways 
of “delivering” aid, sometimes using state and local 
governments where that appears more effective.  
 

Similarly, so-called 
“Social Funds,” whereby 
communities design projects 
and compete for money, have 
enhanced participation and 
“ownership” of development 
projects. In one village, a 
bridge was built to connect two 
neighborhoods separated 
during the rainy season.  
 

A simple project like 
this can make an enormous 
difference to the life of a 
community. For instance, 
children who live on one side 
of the river can now attend 
school on the other side during 
the rainy season. Likewise, 
micro-credit schemes 
throughout the developing 
world have provided finance for the poor to expand 
their economic enterprise, with repayment rates that 
are truly impressive.  
 

The IMF warns about “Dutch disease” 
problems, when an influx of foreign exchange drives 
up the local currency’s exchange rate, making it 
difficult to create jobs in the export sector or to 
protect jobs against an onslaught of cheaper foreign 
imports. On this, the IMF is partly right. Countries 
need to rely on themselves and mobilize domestic 
resources (although the IMF frequent insistence on 
tight monetary and fiscal policies often makes this 
more difficult.) But there continues to be an enormous 
need for imported goods – medicines to promote 
health, technology to reduce the knowledge gap 
between the developing countries and the rest of the 
world, and machines to enhance productivity.  

 
In any case, not much weight, in my judgment, 

should be given to the IMF’s statistical studies of the 
impact of foreign aid on growth, partly because the results 
do not appear to be very robust. Different studies, with 
slightly different data sets, different countries, different 
techniques, and different years yield markedly different 
results. An earlier set of studies, for instance, showed that 

aid does make a difference in 
countries with good governance 
and sound macro-economic 
policies.  
 

Equally important, 
historically much foreign aid was 
provided not to promote 
development, but to purchase 
friendship, especially during the 
Cold War. When the West gave 
money to Mobutu, they knew 
that the funds were going to 
Swiss bank accounts rather than 
benefiting the people of Zaire 
(now Congo). The money worked 
as intended – not to promote 
development, but to keep Zaire 
on the side of the West.  
 

Of course, Mobutu’s 
boundless corruption challenges us to be thoughtful about 
foreign aid, both about how the money is spent and who 
is responsible for “delivering” assistance. Some 
governments have demonstrated a better capacity than 
others for using funds well. In countries where 
governments are deficient, there are often alternative 
ways of providing assistance, including NGO’s.  
 

Global support for “making poverty history” shows 
how the issue of Third-World poverty has finally struck a 
responsive chord. Debt relief is a good beginning. But that 
is all it is. 

 
 

O CONVIDADO: Joseph Stiglitz é professor em 
Columbia University e prêmio Nobel de Economia. 

 
 
 

“When the West gave money to 
Mobutu, they knew that the funds 

were going to Swiss bank 
accounts rather than benefiting 

the people of Zaire (now Congo). 
The money worked as intended – 
not to promote development, but 
to keep Zaire on the side of the 

West” 
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aannáálliissee  

OO  tteerrrroorriissmmoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  ee  
aa  qquueessttããoo  mmiiggrraattóórriiaa  
  

 
No dia 07 de julho de 2005, uma nova centelha 

do fundamentalismo islâmico chocou o Ocidente ao trazer 
terror e insegurança à população britânica. Nesta data, 
Londres foi surpreendida por 
uma série de explosões em seu 
sistema de transportes, o que 
ocasionou um elevado número 
de feridos e mortos. Se, por 
um lado, o levantamento dos 
danos causados pelo atentado 
e o reconhecimento dos 
falecidos ainda se encontram 
em um estágio incompleto, por 
outro, as investigações acerca 
dos culpados apresentam 
claros avanços, uma vez que 4 
homens – entre imigrantes e 
nacionais – já foram 
identificados como 
responsáveis diretos. 

 
Se comparado aos 

atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York e 
11 de março de 2004 em Madri, locais em que o 
resultado do terrorismo alcançou cifras catastróficas em 
termos de perdas humanas e econômicas, o evento em 
Londres teve proporções menores. O ataque aos Estados 
Unidos, além dos profundos impactos sociais, teve um 
forte impacto econômico; no atentado a Madri, só não 
houve um efeito ainda maior devido à falha de três 

artefatos explosivos posteriormente encontrados.25 
Mesmo o efeito social foi menor, pois, ao contrário do 
atentado ao Estado norte-americano, em que a imagem 

da inviolabilidade territorial 
fora destruída, tanto Londres 
quanto Madri já possuíam um 
vasto histórico de ataques 
terroristas permeando o 
imaginário de sua população.26 
Ainda assim, como nos eventos 
anteriores, os 
aproximadamente 60 mortos 
do atentado a Londres foram 
suficientes para criar uma 
comoção, não apenas nacional, 
mas também internacional, e 
despertar um “estado de 
alerta”, precedido por uma 
postura reativa nos países 
desenvolvidos, em especial 
EUA, Itália, Espanha e França.  

 
Ainda que os danos a Londres sejam 

comparativamente menores, o atentado atribui um novo 
significado ao terrorismo por causa do envolvimento de 

                                                 
25 O atentado a Madri alcançou 191 mortos e mais de 1500 feridos como fruto 
de 10 explosões no sistema de transporte. A mortes não foram maiores pois três 
artefatos explosivos falharam. No caso dos Estados Unidos, um impacto ainda 
maior dos atentados de 11 de setembro também foi evitado pois um dos aviões 
que se direcionava a Casa Branca fora abatido.  
26 É importante salientar que muitos dos atentados ocorridos em Londres e 
Madri, a qual este trecho específico faz referência, estão vinculados a 
problemáticas internas, relacionados, respectivamente, aos grupos armados IRA 
e ETA.  

MÁRIO NASCIMENTO 
convidado 

 

 

brasilia 

 
 

“Ainda que os danos a Londres 
sejam comparativamente 

menores, o atentado atribui um 
novo significado ao terrorismo 
por causa do envolvimento de 

britânicos – dos quatro 
terroristas, três eram nacionais 

nascidos na Inglaterra” 
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britânicos – dos quatro terroristas, três eram nacionais 
nascidos na Inglaterra27 - e, conseqüentemente, a 
necessidade de reavaliação das medidas implementadas. 
Diferente do caso americano em que os terroristas eram 
imigrantes temporários provenientes de diversos países e 
que, por falhas no serviço de imigração, conseguiram 
estender sua permanência no país, os responsáveis ao 
ataque a Londres eram nacionais, alguns imigrantes 
legais residentes e outros mesmo nascidos em cidades 
britânicas.  A partir dessa constatação, questionam-se as 
motivações dos grupos terroristas, bem como as formas 
de cooptação de membros, e a eficácia das políticas 
implementadas pelos Estados como uma reação aos 
atentados. O que leva indivíduos, já inseridos 
socialmente, a perpetrar atos contra a sociedade da qual 
fazem parte? As políticas propostas pelos dirigentes são 
adequadas e suficientes para 
se contrapor à participação de 
seus nacionais no terrorismo?  

 
Conforme aceito pela 

comunidade epistêmica, os 
atuais ataques terroristas são 
um reflexo direto à 
contribuição de alguns Estados 
para a invasão do Iraque, fato 
que permite a alguns países, 
por exemplo, a Alemanha, 
desfrutar uma relativa 
tranqüilidade em decorrência 
da sua posição contrária à 
intervenção militar. No 
entanto, restringir as causas 
do terrorismo e o respaldo 
dado por algumas 
comunidades islâmicas a um 
conjunto limitado de fatores basicamente militares, entre 
eles as sanções impostas ao Iraque, o conflito Israel-
Palestina e a invasão do Iraque, constitui uma visão 
simplista e incapaz de contemplar a real complexidade 
das reivindicações e origens do radicalismo islâmico.  

 
Especialmente entre os jovens, laicos ou 

religiosos, independentemente de sua origem, não é 
difícil encontrar sinais de descontentamento e rejeição 
destes à política externa desenvolvida pelos seus Estados 
como, por exemplo, as sucessivas manifestações 
articuladas como forma de pressão à reunião do G-8 no 
Reino Unido. Obviamente, existe um abismo entre uma 
manifestação, ou seja, uma exposição de indignação, 
pacífica ou violenta, e um ato terrorista. Entretanto, se 
observados os devidos fatores, é possível reconhecer 
ligações existentes entre reivindicações diversas e ações 
de violência e, portanto, criar subsídios para entender 
motivações terroristas e poder prevenir futuras 
agressões.  Somente compreendendo a lógica dos atos, 
por exemplo, de Hasib Mir Hussain, 18 anos, morador de 
Leeds - segundo testemunhas, religioso há apenas 2 

                                                 
27 No dia 15 de julho, a mídia divulgou a prisão do Egípcio Magdi Mahmoud al- 
Nashar, 33 anos, como o articulador dos atentados, no entanto, as investigações 
acerca da sua culpabilidade ainda não são conclusivas.  

anos e identificado como um dos homens-bomba do 
atentado a Londres –, será possível elaborar políticas 
adequadas para evitar futuros ataques.  

 
Segundo Peter Demant,28 o fundamentalismo 

islâmico encontra suas bases, além de outros fatores 
recentes supracitados, na associação entre o 
subdesenvolvimento do mundo mulçumano e os anos de 
exploração impostos pelas potências ocidentais. 
Inicialmente, esta parece ser uma assertiva óbvia, 
entretanto, ao se constatar que os Estados Unidos 
cogitam uma atualização na sua frota de aviões civis – 
sistema antimísseis a laser29 – orçado, segundo 
especialistas, no valor de 6 bilhões de dólares, e rejeitam 
canalizar um montante igual a áreas pobres da Ásia e 
África a fim de melhorar sua imagem no cenário 

internacional, a obviedade 
se desfaz. Ainda conforme 
este autor, 
independentemente das 
segmentações existentes, 
o islamismo pode ser 
dividido, grosso modo, 
entre aqueles que 
possuem uma visão 
conciliatória e buscam uma 
harmonização do Islã com 
o mundo ocidental e 
aqueles que decidem pela 
segregação e isolamento.  

 
Infelizmente, logo 

após um ataque terrorista, 
uma onda de 
manifestações e incidentes 
discriminatórios assola os 

países alvos dos atentados e afeta principalmente os 
imigrantes legais residentes, facilmente reconhecíveis, 
forçando-os a adotar uma postura de encapsulamento, o 
que dificulta ainda mais posições conciliatórias. Soma-se 
ainda o fato de nacionais inseridos culturalmente e 
mesmo nascidos em um determinado país ocidental, mas 
por terem uma ascendência mulçumana, serem alvos de 
movimentos xenófobos, o que cria, portanto, focos de 
ressentimento e revolta para com a sua própria 
sociedade. Como conseqüência ao ataque a Londres, o 
número de agressões de britânicos a minorias, em 
especial grupos religiosos, teve um aumento de 500% se 
comparado ao mesmo período do ano anterior.30 Estas 
ações dificultam o processo de harmonização e 
conciliação de grupos internos provenientes de outros 
países e estimulam a segregação como forma de 
identidade e segurança.  Dada a constatação, é função 
do Estado criar, além das medidas reativas de 

                                                 
28 Professor-doutor no Departamento de História da Universidade de São Paulo. 
DEMANT, Peter. O mundo mulçumano. – São Paulo: Contexto, 2004.   
29 Aviões dos Eua testam sistema de defesa antimísseis.  Correio Braziliense, 
Brasília, 14 julho 2005. Disponível em: < http://www.correioweb.com.br>. 
Acesso em: 15 julho 2005.  
30 Ataques a minorias em Londres crescem 500%. BBCBrasil.com. 28 julho de 
2005. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/>. Acesso em: 29 
julho 2005. 

 
 
 

“Após um ataque terrorista, uma 
onda de manifestações e incidentes 

discriminatórios assola os países 
alvos dos atentados e afeta 

principalmente os imigrantes legais 
residentes, facilmente 

reconhecíveis, forçando-os a adotar 
uma postura de encapsulamento” 
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segurança, mecanismos e políticas sociais de combate à 
intolerância de modo a evitar o acirramento das 
hostilidades e diminuir a potencialidade de choques em 
decorrência de movimentos discriminatórios.  

 
Repetidas vezes, posteriormente a um ataque 

terrorista, os Estados adotaram uma postura 
basicamente reativa ao elaborar um conjunto de medidas 
com o objetivo de prover segurança a seus cidadãos. 
Entre as violações aos direitos humanos sob justificativa 
da Segurança Nacional, como prisões preventivas de 
estrangeiros, cuja base de ação é a mera suspeita, 
limitação e impedimento de imigração, além de outros 
tipos de restrições à vida cotidiana e desrespeito à 
privacidade, esse conjunto de políticas fornece mais força 
para segregação e opressão do imigrante islâmico. Tais 
medidas partem do pressuposto de que o inimigo se 
encontra fora do país e da sociedade, tentando se 
infiltrar na fronteira e se instalar internamente para 
poder executar o terrorismo. Dessa forma, segurança se 
torna sinônimo de proteção dos aeroportos, rigor na 
imigração e monitoramento do sistema de comunicação. 
Entretanto, como exemplificado no atentado de Londres, 
o possível terrorista pode já estar dentro da fronteira, em 
forma de casulo, sofrendo constantes discriminações e se 
alimentando de um ódio até ter coragem de prejudicar 
alguém.   

 
Segundo fontes oficiais 

do governo,31 após os ataques 
de 11 de setembro, os Estados 
Unidos, a curto prazo, 
dificultaram e reduziram 
sensivelmente a entrada de 
imigrantes como forma de 
proteger suas fronteiras e 
evitar futuros ataques. Se 
considerado o ano de 2003,32 
houve uma redução brusca de 
33,6% em relação ao número 
total de estrangeiros 
imigrantes estimados em 
2001. Entretanto, se 
considerados valores no longo 
prazo, se observa uma relativa 
esterilidade das políticas implementadas em razão do seu 
objetivo proposto. De 1820 a 2003, os Estados Unidos 
receberam cerca de 69 milhões de imigrantes legais, 
sendo que aproximadamente 25% deste número foi 
alcançado apenas nos últimos vinte anos33, fruto de uma 
abertura crescente já originada na década de 1940. 
Embora a imigração de árabes, assim como de outros 
Estados de etnia mulçumana, seja inexpressiva em 
comparação a outras origens, por exemplo, a irlandesa, o 

                                                 
31  2003 Yearbook of Immigration Statistics. Homeland Security Department. 
Office of Immigration Statistics. September, 2004.  
32 Tal período se teve a um atraso decorrente da implementação das novas 
políticas, bem como a metodologia utilizada para contabilização, ou seja, os 
efeitos das políticas elaboradas no término de 2001 e início de 2002 só podem 
ser constatados a partir de 2003. Número de imigrantes por ano: 2001 
(1.064.318); 2002 (1.063.732); e 2003 (705.827).  
33 2003 Yearbook of Immigration Statistics. Ibid. 

elevado contingente de estrangeiros demonstra a 
permeabilidade das fronteiras estadunidenses. 
Curiosamente, a redução de imigrantes foi maior nos 
grupos provenientes da Europa (42,16%) e América 
(35%), contrastando uma diminuição de apenas 30% 
daqueles da Ásia e 9,09%, da África, países acusados de 
oferecer apoio a grupos terroristas, além de abrigar 
campos de treinamentos.  Além disso, o aumento de 
nacionais adeptos ao islamismo, especialmente na 
população negra, somado à ausência de dados precisos 
acerca do número de imigrantes ilegais, demonstra um 
potencial para futuros atentados e uma inadequação das 
medidas antiterrorismo implementadas. Até o momento, 
dado o caráter apenas reativo dessas medidas, visando a 
prover segurança imediata, não se oferece grande 
relevância a políticas sociais nacionais, assim como 
alterações nas orientações da política externa, visando à 
conciliação de diferentes grupos domésticos, fato que 
deixa incompletas as ações contra o terrorismo.   

 
Na Europa, onde o crescimento vegetativo é 

negativo, é inegável a contribuição dos imigrantes, 
especialmente nos países desenvolvidos. De forma geral, 
superados apenas pela migração interna entre Estados-
membros da União Européia, os asiáticos e africanos 
constituem os maiores grupos de imigrantes. Embora 
cada país possua diferenças quanto à composição de 

seus movimentos imigratórios, 
identifica-se um histórico 
padrão de penetração dos 
estrangeiros em diversas 
atividades nacionais.34 O Reino 
Unido se enquadra 
perfeitamente na estrutura 
anteriormente descrita, tendo 
recebido e permitido a 
residência legal de imigrantes 
principalmente da Ásia 
(Paquistão, Índia e 
Bangladesh) e África (Nigéria, 
Gana, Somália e Egito). A 
Itália, se não em valores 
absolutos, apresenta a maior 
proporção de imigrantes 
provenientes de Estados de 

fora da União Européia; este aspecto, aliado a sua 
participação na invasão do Iraque, justifica sua 
preocupação quanto a possibilidades de atentados 
terroristas.35 Espanha, França e Alemanha apresentam 
significativas inserções de imigrantes provenientes do 
norte da África e Sudeste Asiático, regiões em que o 
islamismo possui projeção e sinais de radicalismo.  

 
O objetivo deste artigo é demonstrar a 

permeabilidade das fronteiras dos Estados alvos do 

                                                 
34 EUROSTAT. Apresenta dados estatísticos sobre os países membros da 
Comunidade Européia. Disponível em: 
<http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_3307
6576&_dad=portal&_schema=PORTAL>. Último acesso: 20 julho 2005.  
35 VLAHOU, Assimina.  Itália adota novas medidas para evitar atentados. 
BBCBrasil.com, 15 julho 2005. Disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/>. Acesso em: 15 julho 2005.  

 
 

“Como exemplificado no atentado 
de Londres, o possível terrorista 
pode já estar dentro da fronteira, 

em forma de casulo, sofrendo 
constantes discriminações e se 
alimentando de um ódio até ter 
coragem de prejudicar alguém”   
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terrorismo e expor a fragilidade das políticas 
implementadas como contra-reação. Medidas reativas 
que visam a bloquear ou dificultar a entrada de supostos 
terroristas, não consideram que a ameaça já esteja 
instalada em seus territórios. Aqui não se faz menção às 
células terroristas hospedadas em determinado Estado, 
as quais são afetadas pelas novas leis antiterror, mas se 
refere às gerações de descendentes mulçumanos, 
nacionais e imigrantes legalmente residentes, os quais 
constituem um nicho para cooptação de novos membros 
terroristas. É evidente que, para a eficácia e adequação 
das políticas antiterror, estas devam adotar medidas 
preventivas, ao contrário das ações reativas no curto 
prazo, e considerar questões como presença e 
contribuição de estrangeiros às suas sociedades e a 
expansão do fundamentalismo islâmico. Devem também 
reconhecer e lidar com a dificuldade adicional da possível 
participação de seus nacionais em ataques terroristas, 
sem criar maior insegurança e reações discriminatórias e 
segregativas que, por sua vez, possam alimentar 
radicalismos e mudança de postura de comunidades 
mulçumanas anteriormente de postura conciliatória. 
Defende-se, portanto, um viés social nas políticas 

antiterror, que contribua para a integração e 
harmonização de diferentes culturas como forma de 
prevenir o terrorismo e prover segurança aos cidadãos.  

 
Enquanto as políticas contra terrorismo se 

pautarem somente em medidas reativas e de caráter 
imediato a uma agressão, ignorando a relevância de uma 
apurada avaliação de seu contexto doméstico e a 
necessidade de se criar mecanismos de controle dos 
movimentos discriminatórios, estas se encontrarão 
incompletas. Além das medidas de segurança, 
comumente implantadas pelos Estados-alvo do 
terrorismo, é fundamental a elaboração de políticas 
sociais que tentem promover a conciliação de grupos 
minoritários, os inserindo nas atividades nacionais de 
forma a diminuir choques e posturas conflitivas que 
talvez possam originar ações terroristas. 

 
 
O CONVIDADO: Mário Nascimento é bacharel em 
Relações Internacionais pela Universidade de Brasília 
(UnB).
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LLiibbeerraalliissmmoo  ee  IInntteeggrraaççããoo  
RReeggiioonnaall  nnaa  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  
 

 
A difusão do neoliberalismo pelo mundo é 

algo realmente intrigante. No mundo antigo, um 
fenômeno dessa natureza só poderia acontecer 
através de eventos de grande magnitude. O 
espalhamento de uma idéia, 
técnica ou algo do gênero 
estaria ligado quase 
necessariamente a uma 
grande conquista ou a uma 
onda migratória com um 
fluxo humano gigantesco. 
Possivelmente, ambos. 

 
É muito comum não 

se reconhecer qualquer 
caráter inovador nos povos a 
serem estudados, o que 
leva, no mais das vezes, a se 
superestimar a novidade 
introduzida. As idéias 
emprestadas de outrem 
dificilmente poderiam se 
encaixar no conjunto de 
valores históricos de um 
povo, então é fácil esquecer 
a relação necessária entre ambos. É necessário 
reconhecer que o neoliberalismo é peça fundamental 
de qualquer hipótese explicativa para a forma como 
se desenvolveram os encaminhamentos, as 
preferências e posicionamentos das elites36 do Cone 

                                                 
36 Políticas, econômicas e culturais. 

Sul, em relação ao processo de integração regional. 
Estaremos, no entanto, sempre nos referindo a um 
conjunto de idéias que nesta região do mundo 
assumiu um conteúdo extremamente particularizado. 

Essa idéia genérica de 
neoliberalismo não foi criada 
aqui, mas assumiu 
características que somente 
podem ser explicadas por 
um conjunto de fatores 
próprios deste local e de um 
determinado momento 
histórico. É necessário 
lembrar, também, de que 
tomar o Cone Sul como um 
conjunto homogêneo de 
nações é um erro grave de 
interpretação. Externamente 
pode-se ter a impressão de 
que estes países sejam 
muito parecidos; esse tipo 
de interpretação é possível 
não só pela proximidade 
deles, mas pelo curso dos 
eventos político-econômicos 

das últimas décadas – estes países enfrentaram 
situações muito parecidas de forma quase 

        RODRIGO ALVES CORREIA 
                      convidado 
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“Tomar o Cone Sul como um 
conjunto homogêneo de nações é 
um erro grave de interpretação. 

Externamente pode-se ter a 
impressão de que estes países 

sejam muito parecidos; esse tipo 
de interpretação é possível não 
só pela proximidade deles, mas 
pelo curso dos eventos político-

econômicos das últimas décadas” 
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simultânea (desde projetos de desenvolvimento37, 
até o próprio advento dos regimes militares38).  

 
A tentação de se permanecer na superfície e 

aceitar como corretas explicações obtidas em macro-
análises é muito grande. Mesmo os pesquisadores 
que adotam metodologias de pesquisa típicas da 
ciência política norte-americana (ou anglo-
saxônica)39 e que por isto privilegiam focos de 
análise mais localizados, acabam partindo do 
pressuposto de que o espalhamento da ideologia 
liberal foi muito mais homogêneo do que na verdade 
seria razoável supor. 

 
Além da necessidade de se atentar para as 

particularidades locais, a temporalidade deste 
processo precisa também ser levada em conta. O 
ideário neoliberal faz uma entrada tão triunfal que 
em seu auge era muito fácil se supor que estávamos 
diante de uma investida 
fulminante e definitiva de 
uma idéia alienígena que 
viria revolucionar tudo o que 
antes estava dado. Na 
verdade, o liberalismo tem 
uma história importante 
nesta região, que não está 
totalmente descolada dos 
últimos eventos político-
econômicos locais; e sua 
intensidade e profundidade, 
mesmo no auge das 
reformas implementadas de 
Collor a Fernando Henrique 
não são tão grandes quanto 
se pensava. 

 
O ideário liberal era 

uma demanda antiga de 
amplas camadas da elite brasileira. Quando a crise 
do Estado com viés desenvolvimentista se instaura, a 
saída encontrada na adoção do neoliberalismo como 
o novo norteador das ações do Estado não deve ser 
encarado como algo totalmente novo. Da mesma 
forma, o Mercosul é tido como algo que surge entre 
nós, como uma grande e bombástica novidade. Na 
realidade ele está assentado sobre uma vasta 
experiência anterior, de grande relevância. A ALALC, 
uma das precursoras do Mercosul foi criada pelo 
Tratado de Montevidéu de 1960, o TM-60. Esse 
tratado tinha como objetivo criar um mercado 
comum regional, a partir da constituição de uma 
zona de livre-comércio, no prazo de doze anos. Os 

                                                 
37 Com viés nacionalista, visando um projeto de substituição de importações, 
tendo em grande medida inspiração nas propostas da CEPAL. 
38 Mesmo a derrocada dos regimes militares foi quase simultânea. As crises 
estruturais a que eles estiveram submetidos os afetou de várias maneiras 
similares, entretanto as respostas a estas demandas foi no mais das vezes muito 
diferente. 
39 Ver MERLE, Marcel “Sociologia das Relações Internacionais”. Brasília, ed. 
UNB, 1981 
 Para uma discussão mais aprofundada sobre esta questão. 

países latino-americanos precisavam não só criar 
condições para que se desenvolvesse um fluxo 
regional de mercadorias que nunca havia existido 
como também desenvolver seus mercados internos. 

 
Essa primeira tentativa de integração efetiva 

caracteriza-se pela sistemática quebra dos acordos 
negociados e da agenda fixada. Sucedendo a ALALC 
(embora esta não tenha sido oficialmente 
dissolvida), foi criada a ALADI, pelo Tratado de 
Montevidéu, assinado em 12 de agosto de 1980, o 
TM-80. Assentada sobre os vinte anos de experiência 
da ALALC e levando em conta as evidentes 
disparidades entre os países da América Latina, além 
dos diversos interesses envolvidos; a ALADI inova, 
buscando tornar mais flexível o processo de 
integração.   

 
Sendo assim, a evolução do comércio intra-

regional passa a sustentar-
se por uma rede de acordos 
estabelecidos entre os países 
membros sob a égide do TM-
80, e do acordo de 
Cartagena entre o grupo dos 
países andinos. No interior 
da ALADI, são firmados 75 
acordos de comércio entre 
os países membros, além 
dos oito que cobrem outras 
áreas e 27 que envolvem os 
países da Associação e 
outros países ou áreas de 
integração da América 
Latina. Desses 75 acordos de 
comércio, 7 são regionais, 
incluindo todoso conjunto 
dos países-membros, e 68 
são de caráter bi ou 

multilateral. 
 
O advento desses dois “fatos novos”, com 

grande estardalhaço não só na mídia, mas também 
entre os pesquisadores da academia, levou a uma 
supervalorização. O espalhamento do ideário liberal 
não era tão grande quanto se poderia supor após 
uma breve avaliação do conteúdo da mídia, em 
geral, e da produção acadêmica. A concentração da 
produção de trabalhos sobre o tema, e sua 
superexposição na mídia, levaram a um 
dimensionamento desproporcional de quanto o 
brasileiro médio, e mesmo os membros das elites, 
haviam absorvido e aceito como sua essa visão de 
mundo. 

 
Historicamente, a Inglaterra e os EUA, 

países que mais preconizaram a adoção do ideário ao 
longo do tempo40, têm exercido grande ascendência 

                                                 
40 A Inglaterra foi o país que mais a sério levou o liberalismo, até sua derrocada 
como grande potência mundial. No caso do neoliberalismo, os Eua são sua 
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sobre o Brasil e a América Latina. A avassaladora 
influência econômico-cultural destes países sobre a 
América Latina deve, entretanto, ser avaliada com 
reservas se isto for usado como fator de incentivo à 
adoção deste ideário. 

 
A família real portuguesa foge para o Brasil 

sob ameaça de invasão da França napoleônica, com 
escolta e apoio da Inglaterra. No entanto, poucos 
anos depois, o projeto real de modernização da 
colônia que serviria como sua base provisória ficaria 
a encargo de uma missão francesa. No passado 
recente, muito após a passagem do Brasil (e da 
América Latina) da esfera de influência inglesa41 para 
a norte-americana (e portanto muito mais próxima), 
não se impediu a adoção de políticas francamente 
nacionalistas e até mesmo isolacionistas. Os próprios 
regimes militares latino-americanos, financiados com 
farto dinheiro americano42 adotaram posturas que 
muitas vezes contrariavam os interesses dessa 
potência43. Ao enfrentar dificuldades internas, o 
regime militar argentino não hesitou em atacar uma 
colônia inglesa como forma de desviar de si o foco 
das atenções e tensões 
populares. Como resultado 
dessa ação, os EUA se aliaram 
aos ingleses, apesar de serem 
signatários da OEA 
(Organização dos Estados 
Americanos), instituição que 
prevê que em caso de conflito 
com uma nação externa ao 
continente, a América deveria 
se unir.44 

 
É notório o fato de que 

as relações da América Latina 
com as potências são bastante 
complexas, de modo que, 
nesta região, americanização e 
antiamericanismo caminham 
muito próximos; isso torna muito difícil discernir o 
que exatamente influencia a tomada de decisões 
políticas e mesmo as econômicas. A mesma 
população que consome avidamente produtos e 
cultura norte-americana, rejeita de pronto a idéia da 
constituição da ALCA.45 Apesar da complexidade de 

                                                                              
principal força impulsionadora, embora com apoio inglês e dos outros países de 
grande projeção econômica mundial. 
41 Ver BUENO, Clodoaldo. Política Externa Da Primeira República; Os Anos 
De Apogeu De 1902-1918, São Paulo, Paz e Terra, 2003. 506p 
42 Ver MONIZ BANDEIRA, Luis Alberto V. Presença dos Estados Unidos no 
Brasil (Dois Séculos de História) -  Rio de Janeiro, Editora Civilização 
Brasileira, 3ª ed São Paulo, Editora SENAC 1998. 
43 O TNP, ou Tratado de Não-Proliferação Nuclear, por exemplo, nunca foi 
aceito pelos governos militares, a despeito das pressões norte-americanas. 
Somente no governo de Fernando Henrique Cardoso ele foi assinado. 
44 Neste caso, como a Argentina foi o país agressor, seria dever americano no 
mínimo a posição de neutralidade, ainda que com críticas, conforme Rui 
Barbosa. 
45 Ver OLIVEIRA, Amâncio J. ”Elites Argentinas e Brasileiras: Parâmetros 
Analíticos para o Estudo de ´Sistemas de Crenças` nas Relações 
Internacionais”. (Draft para discussão) CEDEC, 6/MAR, 2000.  
 

tal relação, em determinado momento o espetacular 
sucesso obtido pelo discurso em torno do livre-
comércio venceu a batalha retórica de forma tão 
completa (mesmo na América Latina), que se chegou 
a perder de vista o fato de que a abertura das 
economias não é um fim em si mesmo. A adesão ao 
ideário liberal pode até não ter sido tão ampla como 
se poderia supor, entretanto, a aceitação que ele 
encontrou exige no mínimo uma explicação 
razoavelmente convincente. 

 
Os progressos na organização social e nas 

idéias que estão na base do desenvolvimento latino-
americano nos últimos anos sugerem a influência 
norte-americana (a exemplo da inglesa no passado) 
como sendo extremamente significativa, bastando 
ver o nível de penetração das transnacionais desse 
país e sua influência cultural nesta região. A questão 
é saber até que ponto o liberalismo anglo-saxônico 
criou raízes e quanto de influência local ele possui. 
Sabemos que em relação ao Mercosul, a liberalização 
adotada segue uma orientação voltada para a defesa 
contra o liberalismo irrestrito (mesmo no discurso 

oficial); desse modo, a 
reforma liberal incompleta 
levada a cabo no Brasil e 
na América Latina tende a 
ser melhor explicada por 
fatores endógenos do que 
por fatores exógenos. 

 
 

O CONVIDADO: 
Rodrigo Alves Correia 
é cientista político e 
mestrando em Ciências 
Sociais pela UNESP. 

 

 
 

“É notório o fato de que as 
relações da América Latina com 

as potências são bastante 
complexas, de modo que, nesta 
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AARRSS  
  

RReepprreesseennttaaççããoo  ddoo  mmeeddoo,,    
oonntteemm  ee  hhoojjee    

  
Talita Souza Silveira   
 
 

Não é difícil notar o medo e o desespero que Edward Munch ilustra em O Grito. O quadro fala pelo impacto que 
suas cores vibrantes, formas distorcidas, técnica violenta de uso das tintas e a nítida expressão de assombro causam. 
 

A figura de um ser humano sobre a ponte remete a vários tipos de interpretações. Uma delas, com base na 
semiótica,46 afirma que a presença de uma ponte em obras de arte (seja cênica, literária ou plástica) representa 
passagem, ou seja, algo irá mudar, ou espera-se que algo mude. O fato de a pessoa que grita estar no meio da ponte pode 
significar que a mudança ainda não ocorreu, ou que alguma coisa a atormenta. Assim como a ponte, a água também 
representa um ritual de passagem; no quadro, nota-se a presença de um rio sobre o qual está a ponte. Água também 
pode indicar o sentimento da alma, de acordo com simbologias da psicologia. 
 

Representações como estas podem apenas significar a transição do impressionismo para o expressionismo. 
Contudo, a travessia não está completa, o que nos leva a imaginar que o personagem vive num mundo incerto, inseguro, 
ansiando a mudança. Nesse sentido, a presença da água, com sua cor escura, enfocaria a tragédia em que o mundo do 
personagem se encontra. 
 

Mesmo que o autor não tivesse esse intuito ao retratar a cena sobre a ponte, nota-se a freqüência com que a 
encontramos em suas obras. É o caso do quadro A Angústia, em que um cenário parecido com o de O Grito é palco para a 
representação da angústia humana através de várias personagens, destacando uma mulher com as mãos no pescoço como 
se desejasse dar fim à vida. A mesma coisa acontece na obra Desesperança, em que a ponte semelhante, com o rio abaixo 
e o crepúsculo, são palcos para o retrato de um homem desconsolado e solitário. 
 

A intensidade de hipérboles usadas nas obras expressionistas47 na busca dos artistas por exprimir os estados 
mentais humanos, com enfoque no que diz respeito à emoção turbulenta e ao sofrimento, faz com que obras da escola, 
principalmente as de Munch citadas acima, tornem-se tão atuais em nossa época. O medo, a angústia e a desesperança 
retratados nos quadros espelham o contexto em que cidadãos de países da Europa, bem como dos Estados Unidos, estão 
vivendo hoje.  
 

É complicado para quem está fora daquelas fronteiras perceber o medo com que vivem as pessoas que lá habitam. 
É difícil sentir a tensão que sentem dia após dia, imaginando se o ataque será hoje, amanhã, ou depois, se na rua ou no 
metrô, se em patrimônio histórico ou governamental. No entanto, algumas atitudes de civis e de órgãos do governo 
demonstram a fragilidade que as grandes potências mundiais têm ao se deparar com os terroristas. Em meio ao medo, os 
valores emocionais predominam sobre os intelectuais e exteriores (assim como um quadro expressionista esboça, 
representando apenas emoções), fazendo com que haja pretexto para atitudes contestáveis.  
 

                                                 
46 Cf. Manfred Lurker. Dicionário de Simbologia (São Paulo: Martins Fontes, 2003). 
47 Para mais, ver R. S. Furness. Expressionismo (São Paulo: Perspectivana, 1990). 
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O clima é de grande paúra (como diriam os italianos, que temem ser os próximos da lista). Iniciada com os 
atentados do 11 de setembro nos E.U.A. e com a erupção da Guerra do Iraque, a crise se intensificou nos atentados de 11 
de março de 2004 em Madri, de 3 de setembro de 2004 na Rússia, e o recente em Londres, no dia 7 de julho deste ano. 
 

Mesmo que por motivos diferentes, o nome da Al-Qaeda esteve presente em todos os ataques. O grupo 
fundamentalista assusta e o medo de árabes e de mulçumanos aumentou o preconceito que já era grande em toda a 
Europa. A nacionalidade e a identidade dos turistas e imigrantes são questionadas por muitos.48  
 

O caso da morte de Jean Charles de Meneses, brasileiro assassinado por policiais londrinos dias após o atentado, é 
exemplo do preconceito e da insensatez que o pavor causa nas pessoas. A ação questionável de funcionários da Scotland 
Yard, ao atirar contra um suspeito, apenas suspeito, ilustra o fato de que, diante do risco de um novo atentado, diante do 
terror, as pessoas se deixam guiar pela emoção. Por mais treinados que sejam, em momentos de grande tensão - como 
nos dias seguintes aos ataques - os erros acontecem e, por isso, há a necessidade de se rever a “liberdade” que é dada a 
esses homens. 
 

Policiais afirmaram que o prédio em que Jean residia vinha sendo vigiado desde que encontraram o endereço na 
mochila de um terrorista; além disso, estrangeiros podem significar riscos em um país aterrorizado. Entretanto, nada 
justifica a morte do mineiro causada por julgamentos discriminatórios. O equívoco da ação da polícia (considerada a 
melhor do mundo) já está mais do que provado e, mesmo assim, as autoridades britânicas não decidiram se repensam ou 
não a política de “atirar para matar” em suspeitos a fim de evitar que o suposto atentado ocorra. Eles também estão com 
medo.  
 

O Estado tem o dever de manter-se firme diante de situações de crise, tem o dever de proteger a sociedade. No 
entanto, o que vimos em todos os ataques é a fragilidade diante da crise, o desespero com que agem os governantes, 
combatendo a barbárie com mais barbárie. 
 

Ao iniciarem a Guerra do Iraque ao lado do presidente estadunidense George W. Bush, os líderes das grandes 
potências alimentaram ainda mais o pânico da população. Governantes que atribuem suas escolhas políticas à “Guerra ao 
Terror” e que fazem das ameaças terroristas e do pânico das nações pano de fundo para interesses secundários e alavanca 
para a popularidade. O terrorismo passou a ser manipulado, ora pelo medo que provoca atos impensados, ora pelos 
interesses dos governantes; e o clima, que já era delicado, torna-se ainda mais tenso. 
 

Falta aos grandes líderes mundiais a capacidade de proteger realmente do terror. Atacando onde realmente está o 
mal, agindo com cautela e evitando mais transtornos. Falta reagir ao terror usando a racionalidade, propondo um 
relacionamento com o mundo islâmico que não seja marcado apenas pelo confronto direto – na linha defendida pelo 
sociólogo francês Alain Touraine, que teme o aperfeiçoamento das organizações terroristas a ponto de adquirirem armas 
atômicas. Violência não se vence com violência, e o medo não se anula com a injeção de mais medo.  
 

A divulgação de uma “lista negra” de companhias aéreas na França mostra cautela. A proibição de algumas 
empresas e a promessa de maior fiscalização é uma “dupla precaução” do governo. Primeiro, devido à quantidade de 
acidentes que vêm ocorrendo pelo mundo graças à falta de manutenção dos aviões. Segundo, porque com maior 
fiscalização, espera-se evitar atentados aéreos como o das torres gêmeas.  
 

Mesmo assim, a apreensão que a hipótese de uma bomba explodir a qualquer momento causa não consegue ser 
controlada. Há manifestações por toda a Europa: pessoas saem às ruas pedindo paz, mandam cartas ao governo, 
imploram pela vida. 
 

Ignácio Ramonet, colunista do jornal Le Monde, fala sobre o terror e afirma que “até o momento, ninguém 
encontrou refúgio contra o terrorismo”, não se sabe o que fazer.49 Na busca por guarida, a Europa se depara com cenas 
chocantes, desumanas, e nada de solução.  
 

O personagem d’O Grito, numa figuração contemporânea, representaria uma pessoa saindo desesperada dos 
escombros após o atentado; representaria a agonia vivida antes, durante e depois do ataque. Também representaria o 
desejo de fuga daquela sociedade, ansiando a mudança e o grito a seus governantes, implorando socorro. 

 
 

A CONVIDADA: Talita Souza Silveira é bacharelanda em Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 
(SP). 

                                                 
48 Após sua ultima viagem à Europa, Edson Capoano, jornalista e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, comentou ter sua nacionalidade discutida por cidadãos e órgãos 
governamentais dos países visitados e sobre a sensação ruim que isso causa, como se fosse um criminoso. 
49 Le Monde, edição brasileira. (Ago. 2005, disponível em http://www.diplo.com.br). 
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RREELLeeiittuurraass 

 

OO  hhoorrrroorr,,    
oo  hhuummoorr  
 
Dawisson Belém Lopes  
 
 
De Louisiana para o Rio – Não, eu não quero falar do Katrina. Não vou falar de furacões e fenômenos naturais. Também 
não pretendo apupar o presidente Bush (ao menos, por enquanto). Não vou lançar petardos sobre Lula ou Severino, nem 
fazer analogia entre a tragédia de lá e a crise política de cá (recurso estilístico, a essa altura, já bastante surrado). Mas não 
pude deixar de observar, como a maioria dos que ligaram o aparelho de TV, no horário dos telejornais, a maciça presença 
de negros entre os desalojados de Nova Orleans. A parcela da história que nos é contada trata de enfatizar a lúdica, idílica, 
auspiciosa trajetória do jazz – que o historiador Eric Hobsbawm definiu como a grande contribuição americana (no terreno 
da música e fora dele) ao século XX – como traço distintivo do povo negro que habita o estado de Louisiana. Pero... Ficou 
faltando explicarem – e aqui saio eu, na caça de hipóteses – o porquê de os negros terem sido tão mais açoitados pelo 
Katrina do que os habitantes da parte “francesa” da cidade de Nova Orleans (uma relíquia do tempo em que os europeus 
povoaram aquelas terras). Fiquei sem entender... 
 
Eis que, escarafunchando os fatos, adentro um terreno pantanoso: o do estatuto do negro no pós-abolição da escravatura. 
Esse costuma ser um tema um tanto quanto negligenciado pelos historiadores, relegado ao conveniente limbo da História, 
em favor do oficialismo, das versões dos vencedores. A questão das relações raciais pós-escravidão até foi, não podemos 
negar, bastante explorada pelos estudiosos pátrios e não-pátrios; mas, recorrentemente, o foi de forma eufemista, quase 
romântica (as teses da “democracia racial” e do “melting pot” dão a tônica). 
 
Na historiografia brasileira, um passo importante é dado para a superação do defeito, com o lançamento de Memórias do 
Cativeiro [Civilização Brasileira, 2005], de Ana Lugão Rios e Hebe Mattos. Inspirando-se na experiência americana de 
resgate da história oral dos escravos (iniciada, veja-se a nada surpreendente coincidência, em duas universidades de 
Louisiana), as autoras buscaram coligir relatos que posicionam o negro como agente – e não só como paciente – do 
processo histórico. A proposta é entender como, a partir das práticas e comportamentos dos recém-libertos, foi-se 
constituindo um conjunto de identidades, hierarquias e categorias raciais, responsável, em última análise, pelas trajetórias 
de diferenciação social entre brancos e negros. Quem sabe as Memórias não ajudam a formular um palpite “sociológico” 
sobre os desabrigados negros de Nova Orleans? 
 
 
Ele sabia de tudo? – Enquanto aguardava o seu julgamento, Joachim von Ribbentrop, ex-ministro do Exterior do terceiro 
Reich alemão, de 1938 a 1945, concedeu entrevistas ao psiquiatra americano Leon Goldensohn, na prisão de Nuremberg 
[Cf. As Entrevistas de Nuremberg, Companhia das Letras, 2005]. Numa delas, ocorrida em 16 de fevereiro de 1946, 
 

Ele [Ribbentrop] passou a descrever o encontro com Stalin e Vyacheslav Molotov, em Moscou, quando consumou o Pacto 
de Não-Agressão. Ele ficou ali apenas um dia e uma noite, e mais tarde retornou para um grande banquete, no qual 
brindes foram erguidos. Considera Molotov muito competente e esperto. Stalin governa a Rússia “mantendo o povo russo 
na palma de sua mão. É assim que funcionam os governos ditatoriais”, ele disse. “Em nosso governo, a política de Hitler 
era que cada ministro ou chefe de departamento soubesse apenas o que dissesse respeito a seu trabalho. Portanto, eu só 
soube da invasão da Noruega, por exemplo, 24 horas antes que ela ocorresse. O Ministério das Relações Exteriores não se 
metia nos assuntos militares. Foi o mesmo com a guerra russa. Só vim a saber dela 24 horas antes que começasse.” 

 
Adiante, Goldensohn deixa saber a sua opinião a respeito das palavras de Ribbentrop: “Pessoalmente, acredito que esse 
mito de que Hitler não confiava a ninguém seus planos, métodos, atitudes de governo etc. é um meio de evitar, de 
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maneira um tanto óbvia, as responsabilidades do compartilhamento de culpa”. Ribbentrop alegava que não sabia de nada 
antes que acontecesse. Tudo era atribuído a Hitler, Himmler e Bormann. Qualquer semelhança... 
 
 
Foi sem querer, querendo – Em 1966, um ano após ascender ao poder na Romênia, Nicolae Ceausescu declarou ilegal o 
aborto em seu país. “O feto é propriedade de toda a sociedade”, afirmava. Por detrás da grandiloqüência, o objetivo de 
fortalecer rapidamente a economia romena através de um boom demográfico. Até 1966, a Romênia praticara uma das 
políticas mais liberais do mundo com relação ao aborto. Essa era, portanto, a principal forma de controle da natalidade em 
vigência no país. Da noite para o dia, o aborto fora proibido (salvo para as mães de mais de quatro filhos e as ocupantes 
de cargos graduados no Partido Comunista). Como previsível, os incentivos de Ceausescu funcionaram: um ano depois da 
proibição do aborto, o número de nascimentos na Romênia duplicou. Os novos bebês, contudo, acabariam tendo uma vida 
miserável. Comparativamente às crianças do período pré-proibição, as hostes nascidas após o banimento do aborto teriam 
piores notas na escola, menos sucesso no mercado e, também, mais propensão de abraçar a criminalidade. 
 
Pois bem: em 16 de dezembro de 1989, multidões tomaram as ruas de Timisoara para protestar contra o regime 
comunista de Ceausescu. Muitos dos protestantes, adolescentes e jovens universitários, entre 13 e 20 anos de idade. 
Poucos dias após o massacre de Timisoara, o ditador romeno discursou, em Bucareste, para 100 mil pessoas. Foi calado 
aos gritos de “Timisoara!” e “Abaixo os assassinos!”. Sua hora havia chegado. Ele e a primeira-dama, Elena, tentaram fugir 
às pressas do país, com US$ 1 bilhão, mas foram presos, julgados sumariamente e, no dia de Natal, executados por um 
pelotão de fuzilamento. Ironia das ironias: a queda de Ceausescu foi precipitada, em grande medida, pela juventude da 
Romênia – boa parte da qual, se o aborto não houvesse sido proibido, jamais teria nascido. Para esse e outros casos 
curiosos acerca da vida política internacional, ver Freakonomics, de Steven Levitt e Stephen Dubner [Campus, 2005]. 
 
 
Horror eterno, humor pós-moderno – Em A Era do Vazio [Manole, 2005], o filósofo francês Gilles Lipovestky avalia a 
condição do humor na sociedade contemporânea. Observa um fenômeno inédito: o desenvolvimento generalizado de um 
código humorístico. Um tipo de humor vazio e desestruturado, embora onipresente, que se estende ao próprio significante 
e se desdobra com o excesso lúdico dos signos: é o que testemunham as histórias em quadrinhos, com a invasão de 
onomatopéias, de palavras bárbaras inventadas para traduzir de maneira “hiperexpressiva” e engraçada os ruídos do 
mundo. “Atchim”, “tiquetaque”, “zunzum”, “nãnãnãnã”, “bibifonfom” etc. já não têm significado e estão desligados de 
qualquer referente. O cômico pós-moderno resulta da autonomia hiperbólica da linguagem, da vacuidade dos signos 
entregues à supervalorização sonora, ortográfica e tipográfica. Esse tipo de registro humorístico só é possível se 
acompanhado de outros dois processos típicos dos tempos correntes: o hedonismo e o consumismo. O setor da moda é o 
microcosmo dessa tendência comportamental, com a obstinada busca do “cool”, da paródia a todo preço. Estilistas 
passaram a ser, por dever de ofício, humoristas. 
 
Na “sociedade humorística”, há espaço para a transformação do Holocausto em trama bem-humorada (e, nem por isso, 
menos comovente). Em Maus [Companhia das Letras, 2005], Art Spiegelman, ex-diretor da revista The New Yorker, 
transfere para os quadrinhos toda a pungência da trajetória de um sobrevivente daquele que foi, possivelmente, o episódio 
mais dramático da recente história da Humanidade. Fá-lo por meio do sarcasmo e da ironia, o que arranca o riso ao 
mesmo tempo em que incita a perplexidade do leitor. Na simbologia do autor, os nazistas são gatos; os poloneses, porcos; 
e os americanos, cães. O título Maus (que, em alemão, quer dizer “rato”) faz alusão aos judeus – judeus como os 
Spiegelman, pai e filho, protagonistas da trama. 

 
 
OBRAS: 

 
 SPIEGELMAN, A. Maus. São Paulo, Companhia das Letras, 2005. 

 
 LIPOVETSKY, G. A Era do Vazio. São Paulo, Manole, 2005. 

 
 GOLDENSOHN, L. As Entrevistas de Nuremberg. São Paulo, Companhia das Letras, 2005. 
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TTTeeesssttteee   aaaqqquuuiii   ssseeeuuusss      
cccooonnnhhheeeccciiimmmeeennntttooosss   !!!   
 
1) O norte-americano Charles R. Flint:  
 
A) Além de um dos idealizadores do Bureau das Repúblicas 
Americanas - embrião da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) -, intermediou a compra de uma frota para 
o presidente Floriano Peixoto combater a segunda Revolta da 
Armada (1893);  
B) Pioneiro no ramo da computação industrial, construiu 
fortuna com a fusão de empresas, entre as quais a IBM;  
C) Foi ao mesmo tempo cônsul do Chile e ministro da legação 
peruana em Washington antes da eclosão da Guerra do 
Pacífico (1879) entre Chile e Peru;  
D) Todas as anteriores;  
E) Nenhuma das anteriores.  
 
2) O premiê italiano Silvio Berlusconi é:  
 
A) Acionista majoritário da grife Versace;  
B) Herdeiro direto do conde Cavour;  
C) Presidente do clube de futebol AC Milan;  
D) Embaixador da ONU no combate à corrupção;  
E) Casado com a cantora Laura Pausini.  
 
3) O termo "liberal" no léxico político norte-americano 

faz referência primordialmente à:  
 
A) Orientação desenvolvimentista, esquerdista e/ou 
progressista, em oposição ao conservadorismo;  
B) Defesa de idéias de redução das atribuições do Estado e ao 
livre-comércio;  
C) Contestação da moral e dos bons costumes;  
D) Adoção de comportamentos desvirtuados e de posturas 
sexuais libertinas;  
E) Linha de pensamento propugnada pelo Partido 
Republicano. 
 
4) Em um de seus últimos pronunciamentos, o papa 

João Paulo II criticou o governo espanhol por: 
 
A) Sair em defesa da coalizão anglo-americana na Guerra ao 

Terror; 
B) Abandonar um plano de transposição das águas do rio 

Ebro; 
C) Aprovar a demolição de um conjunto arquitetônico 

habitado por membros da congregação Santo Inácio de 
Loyola; 

D) Não promover políticas públicas de incentivo à tolerância 
religiosa entre cristãos e muçulmanos; 

E) Abolir dos currículos escolares da rede pública o ensino 
obrigatório da Religião. 

 
5) Sete dos últimos dez primeiros-ministros 

franceses: 
 
A) Nasceram na Argélia, antiga possessão colonial 

francesa; 
B) Declararam-se cristãos; 
C) Declararam-se torcedores do Paris St. Germain; 
D) Declararam interesse em explorar o nióbio de Araxá; 
E) Graduaram-se na mesma universidade. 
 
6) Xanadu, a mítica cidade do clássico Cidadão 

Kane, de Orson Welles, está situada: 
 
a) na Mongólia; 
b) em Burkina Fasso; 
c) no México; 
d) em Mali; 
e) em lugar nenhum. 
 
7) Em pesquisa realizada em 1999 pelo instituto 

Gallup, 17% dos americanos afirmaram que 
nunca votariam para presidente em um: 

 
a) Homossexual; 
b) Astrocaracterólogo; 
c) Mórmon; 
d) Ateu; 
e) Judeu. 
 
8) Em qual dos países abaixo as mulheres ganham 

mais do que os homens no mercado financeiro? 
 
a) Singapura; 
b) Alemanha; 
c) Malásia; 
d) Noruega; 
e) Nova Zelândia. 
 
9) Quando algum africano contemporâneo se referir 

a “Henrique IV”, ele provavelmente aludirá a: 
 
a) Henry Bgnarbassabé, o precursor de Cecil Rhodes no 

empreendimento “civilizador” do continente africano; 
b) O rei Henrique IV, de Daomé, tido como o estadista 

que refundaria a África; 
c) Heinrich Schultz, o indivíduo que teria concebido a 

idéia da Conferência de Berlim para a partilha da África 
entre as potências imperialistas, em fins do século XIX; 

d) Henrik Ibsen, dramaturgo muito admirado por toda a 
África sub-sahaariana, comparado a um monarca; 

e) O vírus HIV. 
 
10)  No domingo que passou, o Brasil conquistou 

vaga para o Mundial de Futebol da Alemanha, em 
2006. Pergunta-se: além de Brasil, que outro país 
participou de todas as Copas do Mundo? 

 
a) Argentina; 
b) Itália; 
c) Alemanha; 
d) Inglaterra; 
e) N.D.A. 

 

 QQQuuuiiizzz!!!
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