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eeddiittoorriiaall  
FFuueerraa  YYaa!!    
OOnnddee  ee  ppoorr  qquuee  ooss  yyaannkkeeeess  aammaarrggaamm  nnoossssaa  vviiddaa  
  

Nós, sul-americanos, desfrutamos de um 
privilégio que a poucos cabe. A um só tempo, somos, 
muito provavelmente, os mais vociferantes advogados da 
nobre causa terceiro-mundista e, nesta mesma linha, o 
pedaço do globo que mais se deslumbra/fascina/seduz 
com a afluência e com as 
possibilidades de progresso 
advindas de um 
relacionamento estreito com os 
“todo-poderosos” Estados 
Unidos da América.  

 
É difícil imaginar outra 

região do mundo que, 
historicamente, tenha possuído 
tamanha vontade de declarar 
independência em relação ao 
polarizador do norte e, ainda 
assim, sofra tanto dos males 
de um amor não 
correspondido. O desnível na 
devoção à relação e as 
assimetrias de interesse, neste 
caso, são evidentes. Somos 
freqüentemente assolados pela 
desatenção estadunidense diante de nossas causas e, 
para a nossa tristeza, com muito menor freqüência 
percebemos que, de fato, eles não possuem interesses 
vitais e imediatos na região sul-americana. Enfim, 
queremos tudo e queremos nada.  

 
Como pôde tal confusão ter coexistido em quase 

todas as unidades nacionais sul-americanas por tanto 
tempo? Mistérios – não tão misteriosos – de uma 
incongruência entre o “querer ser” e o “pensar ser”. Eis 
aí o núcleo duro de nossos problemas.  

  
Talvez seja relativamente fácil constatar, nas 

linhas da história das relações internacionais da América 
do Sul, este conjunto de idéias iniciais. Aqui, no entanto, 
propomos a análise de um assunto mais específico, mas 

nem por isso menos 
responsável pelas 
(in)definições do nosso 
conjunto mais geral de 
relações multilaterais 
regionais.  

 
A hipótese a partir 

da qual caminharemos – 
sempre segundo critérios 
mais ou menos subjetivos 
– diz respeito ao fato de 
que nossos problemas em 
articular políticas e 
programas comuns ao 
continente estão mais 
diretamente ligados ao 
lugar dos EUA em nossas 
“mentes e corações” do 
que propriamente ao lugar 

daqueles com quem conjugamos esforços para a 
multilateralização das relações. Pegaremos como mote 
para as conclusões deste ensaio a recente polêmica que 
envolve a militarização do Paraguai, centrada em um 
suposto esquema de cooperação que permitiria o 
ingresso de tropas estadunidenses em seu território. 

  
Enfim, parte do nosso problema passa mais pelo 

“outro” do que pelos nossos parceiros.  
 

bbrraassiilliiaa  

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

 
 
 

“Somos freqüentemente assolados 
pela desatenção estadunidense diante 

de nossas causas e, para a nossa 
tristeza, com muito menor freqüência 

percebemos que, de fato, eles não 
possuem interesses vitais e imediatos 

na região sul-americana” 
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Por que os EUA amargam? Medos e mitos de uma 
relação mal-resolvida 

 
Não é de hoje, nem tampouco de décadas 

recentes, que as relações intra-regionais na América do 
Sul são contaminadas pelos ventos que vêm do norte. 
Temos experimentado um tipo de diplomacia que 
representa ciclos mais ou menos regulares de 
aproximação ou de afastamento em relação à órbita de 
ação dos EUA. As decisões em matéria de política 
exterior revestem-se de medos e de mitos.  E disso 
deriva o formato pelo qual engendramos iniciativas 
regionais, e até mais amplas, no âmbito do hemisfério.  

 
Argentina e Brasil, por exemplo, para além de 

suas disputas bilaterais mais diretas – muitíssimo 
acirradas, diga-se de 
passagem –, enquadravam 
suas relações dentro da noção 
de “nação mais privilegiada”, 
de  “embaixada dos EUA na 
América do Sul”.  

 
Portanto, questões 

como a referente à aceitação – 
ou não – de uma Força 
Interamericana de Paz (FIP) 
foram bastante freqüentes, 
ainda mais fortemente na 
década de 1960. Neste caso 
específico, os dois países 
digladiavam diante de 
situações que, no seu interior, 
diziam respeito à absorção de 
uma doutrina de segurança 
emanada de Washington. Nada 
– ou pouco –, enfim, tinham a 
ver com preocupações regionais específicas ou com a 
dinâmica de interação dos dois países. Em verdade, o 
único governo brasileiro a aceitar abertamente a 
constituição de tal Força foi o de Castello Branco. Nada 
muito difícil de se compreender, tendo em vista a 
formação esguiana de nosso governante e de seus 
assessores mais diretos à época.  

 
Deste modo, abordando o tema de uma forma 

mais geral, os países da região traçavam seu mapa de 
ação internacional sempre tentando tangenciar questões 
de interesse dos EUA. Uns, é bem verdade, avançavam 
sobre essas questões sem qualquer vontade de apenas 
tangenciá-las.  

 
O fato de termos sido e de que por longo tempo 

no futuro seremos satélites daquele país, os Estados 
Unidos, nos torna reféns da sedução pelo poder que, na 
prática, não é nosso. É, quando possível, apenas 
compartilhado em migalhas.  

 
A sedução de que se fala – seja do poder 

advindo de uma generosa partilha (ou consentimento) 
norte-americana ou da busca por vias alternativas de 
constituição de projeção autônoma na região, 

independentemente do consentimento dos EUA – é 
justamente a maior responsável pela construção mental 
e política de cenários que, no mais das vezes, 
atrapalham a conformação de processos endógenos de 
concertação política.  

 
Os medos... Esses tomam diferentes formas: 

ingerência internacional (leia-se: dos EUA) na política, 
economia e cultura regionais e sufocação de nossas 
capacidades de fazer frente aos ditames exógenos – 
impedindo-nos, assim, de construir nosso próprio 
destino. Por outro lado, os medos de isolamento; de 
esgotamento das possibilidades de desenvolvimento 
nacional fora do amparo e proteção dos EUA. Os mitos... 
Mais uma vez, numerosas formas são possíveis. Desde a 
crença nas reais possibilidades do crescimento associado 

até o ideal pan-americano 
de edificação de uma 
grande nação latino-
americana.  

 
Enfim, um 

conjunto de fontes 
inesgotáveis para chistes 
e, devemos confessar, 
para dar fôlego à tristeza e 
à desilusão. Como a 
filosofia budista bem nos 
ensina, o melhor caminho 
é sempre o do meio, o 
equilíbrio. Será tão difícil 
acreditar nisso?  

 
Onde os EUA amargam? 
O inatingível “caminho 
do meio”  

 
Posto que somos afetados por medos e mitos 

que nos envolvem numa espiral (freqüentemente) 
descendente em nossas relações com os EUA, passemos 
a observar com maior detalhe – mas ainda de forma 
bastante ensaística – nossas relações intra-regionais.  

 
Em diversos campos, somos defrontados com a 

posição dos norte-americanos sobre o tema. Seja no 
campo da economia, no da cultura ou no da política 
(principalmente). E isso não se dá devido à nossa 
importância estratégica diante dos interesses de 
Washington. Antes, o contrário. Somos, para os EUA e 
para parte significativa das demais nações do mundo, 
pouco relevantes, sob qualquer lente ou ângulo que se 
queira observar.  

 
A questão é que, mesmo na condição de entorno 

pacífico, somos ampla e profundamente assolados pela 
pobreza econômica, fragilidade institucional e 
efervescência cultural.  Talvez o pertencimento a um eixo 
geográfico comum e, por isso, próximo, tenha muito a 
dizer sobre este diagnóstico. Assim, justifica-se a 
necessidade de vigiar os caminhos daqueles ao sul. 
Diante deste fato incontrastável, resta-nos apenas 

 
 
 
 

“O fato de termos sido e de que por 
longo tempo no futuro seremos 

satélites daquele país, os Estados 
Unidos, nos torna reféns da sedução 

pelo poder que, na prática, não é 
nosso. É, quando possível, apenas 

compartilhado em migalhas” 
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(saber) lidar com os fenômenos associados a ele. O 
problema começa aqui...  

 
Os países da região vêm historicamente 

dedicando-se a conceber sua inserção internacional a 
partir de perspectivas que até se cruzam e, portanto, em 
teoria, poderiam ser articuladas bi-/multilateralmente. 
Todavia, a questão central não é bem no conteúdo, mas 
na prioridade dada a ela e à forma pela qual se lhe deve 
conferir operacionalidade.  

 
No mais das vezes, queremos desenvolvimento, 

governança e governabilidade; no mais das vezes, a 
imposição do ideal de integração regional perpassa todo 
o horizonte destes temas. Poucas vezes, entretanto, 
coordenamos as prioridades e, muito pior, atingimos um 
conjunto comum de concepções acerca de como 
promover a realização de tantos desejos.   

 
Assim, prendemo-nos ao modelo de 

desenvolvimento econômico, 
de cooperação política e de 
integração física, para ficar 
apenas em alguns exemplos. 
Isso quando simplesmente não 
nos fechamos ao consumo 
eleitoral interno e 
artificialmente desconstruímos 
a agenda regional. O ano de 
2005 tem sido repleto de 
indícios deste último aspecto. 
Argentina, Bolívia, Equador e 
Venezuela são campeões neste 
tema.  

 
Com tudo isso, não 

pretendemos dizer que o 
“modelo” – enfim, o “como?” – 
não seja efetivamente importante. Longe disso. O que 
pretendemos observar, mais do que julgar, é o estágio a 
que chegamos em nossas múltiplas interações e em que 
medida isso tem a ver com “os de fora” ou com “os de 
dentro”, nós mesmos.  

 
Nadando contra a maré 

 
Enquanto outras regiões do mundo despistam a 

(má) influência que países como os EUA podem oferecer, 
e trabalham em uma perspectiva não-xenófoba de 
relações continentais, continuamos estacionados à frente 
dos nossos próprios umbigos.  

 
2005 e 2006 serão anos eleitorais em nada 

menos que sete países da região (Venezuela, Chile, 
Equador, Brasil, Colômbia, Bolívia e Peru). Imagina-se 
que em boa parte deles ainda permaneça um cenário de 
incertezas e que, para o momento pós-eleitoral, uma 
determinante mudança de rumos na condução interna e 
externa dos países possa ocorrer. Mais especificamente – 
e até esotericamente –, acredita-se que os próximos 
presidentes definirão se haverá integração na região. 
Diante das recentes iniciativas – todas elas motivadas 

pelo Brasil –, este tema tenderá a ser central para o 
continente.  

 
Tendo em conta os processos eleitorais neste 

conjunto de países, é de se esperar que sigamos – e 
possivelmente agravemos – nossa inércia em repouso. 
De uma lado, a Comunidade Sul-Americana de Nações é 
processo de integração cujo modelo importado não serve 
à realidade regional, segundo Hugo Chavez; de outro, a 
construção das relações econômicas bilaterais entre EUA 
e diversos países da região dá-se a largos passos. Já o 
Mercosul.... É o velho Mercosul de sempre! A diferença é 
que agora, com uma Argentina de nervos sensivelmente 
aflorados, e um Paraguai mais que “solto” por aí...  

 
Com este cenário, o que imaginar em termos de 

relações intra-regionais na América do Sul para o curto e 
médio prazos? As respostas poderão ser as mais diversas 
e imprevisíveis. Entretanto, nenhuma delas – para a 
nossa infelicidade – passa pelo “caminho do meio”. Entre 

entregar ou não ceder, 
continuamos a remar sem 
água, no vento (do norte).  

  
E o Paraguai nos 
fornece lições 

 
Neste último mês, 

não pudemos passar as 
páginas do noticiário 
internacional sem que nos 
colocássemos de frente a 
mais uma questão que nos 
dá subsídios para 
desconfiar de nossos 
problemas com os 
yankees: a instalação de 
bases militares no 

Paraguai. 
 
Tido como um acordo de cooperação militar 

bilateral, mas negado por todos os lados pelas 
autoridades governamentais daquele país, a disposição 
dos EUA de assumir uma postura mais ativa nos 
assuntos militares da região pode e não pode ser 
preocupante. Será que há tantos motivos para a histeria? 
A um só tempo, colocamos frente a frente os medos e 
mitos para confundir ainda mais a percepção. A realidade 
(qual mesmo?) nos brinda com mais uma espetacular 
interação “Américo do Sul – EUA”. Já não bastava a 
Colômbia, yankees? Fuera ya! Assim bradavam 
brasileiros, venezuelanos, etc. O medo? De que a tríplice 
fronteira em particular, e toda a região em geral, 
estivessem sendo militarizadas por forças exógenas e 
colocada definitivamente no curso de ações antiterror 
das Forças Armadas estadunidenses. O mito? De que eles 
querem nossas riquezas, nossas reservas naturais, etc.  

 
Alucinação ou realismo puro e concreto? Difícil 

dizer. Mas que há exageros aqui e ali em ambos, medos 
e mitos, certamente os há. De toda forma, parece que 
precisamos de ver com nossos olhos e com os olhos dos 

 
 
 
 

“Mesmo na condição de entorno 
pacífico, somos ampla e 

profundamente assolados pela 
pobreza econômica, fragilidade 

institucional e efervescência cultural”   
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outros a chegada de militares em território vizinho para 
que “percebamos” que o comando da situação não é 
nosso. As Forças Armadas não só do Paraguai, mas de 
muitas outras nacionalidades, são adestradas e 
doutrinadas por norte-americanos há décadas. Somos 
reféns do pensamento e do elemento material em tantas 
questões. Imaginem as 
questões militares? A 
chegada de tropas para a 
instalação de uma base no 
Paraguai não é o fim do 
mundo, mas também não é 
minimamente aceitável sem 
um processo transparente. 
Porque por trás das 
realizações, há intenções. E 
elas é que não são claras. 
Não da parte dos EUA 
propriamente, mas, 
sobretudo, do Paraguai.  

 
Mas esta questão não é o foco do ensaio. Serve 

apenas de balão de ensaio para um tema mais urgente 
e rigorosamente mais fundo. Até que ponto deveremos 
chegar para perceber que não é o grito de “Fuera ya!” 
ou a aproximação bilateral obscura que nos levará ao 

paraíso.  Esse nos será 
apresentado a partir do 
“caminho do meio”, o do 
equilíbrio em interesses 
genuínos de nossa 
comunidade regional e das 
partes que a compõem, e 
da percepção (e da 
aceitação) realista das 
nossas (im)possibilidades 
fora da órbita norte-
americana.  

 
 
 

“A chegada de tropas para a 
instalação de uma base no Paraguai 
não é o fim do mundo, mas também 

não é minimamente aceitável sem um 
processo transparente. Porque por 

trás das realizações, há intenções. E 
elas é que não são claras. Não da 
parte dos EUA propriamente, mas, 

sobretudo, do Paraguai” 
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Brasil no Haiti 
 
“Fui alertado por um aluno de que meu nome foi citado entre aqueles que favoreceriam "a incursão brasileira" no 
Caribe. Causou-me surpresa. Não me pronunciei por escrito sobre o assunto, nem emiti tal opinião em minhas aulas 
na PUC ou na USP. Desconheço, portanto, de onde foi colhida essa informação, que é absolutamente incorreta. 
Pretendendo, como dizia alguém, entender de Geopolítica, sempre considerei que o Haiti estava fora de nossa zona 
geográfica de interesse, e que o envio da missão de paz àquele país em nada serviria aos interesses nacionais.” 
 
Oliveiros S. Ferreira, por e-mail 
 
Resposta do autor: 
 
“Prezado Sr. Oliveiros Ferreira, 
 
a menção a sua posição - supostamente favorável à "incursão brasileira no Haiti" [expressa em editorial da edição # 
57, de 8 de dezembro de 2004, de O Debatedouro] - baseou-se em interpretação de entrevista concedida ao Jornal 
da Cultura, da Rede Cultura de Televisão, em novembro de 2004 (a respeito da decisão brasileira de enviar/liderar 
as tropas sob a insígnia da ONU no Caribe).” 
 
Dawisson Lopes, editor 
Belo Horizonte-MG 
 
Migrações internacionais e terrorismo 
 
“O texto é cuidadoso, busca ser claro e tenta manter uma sequência inteligível e lógica. Busca refutar a tese de que 
imigrantes islâmicos seriam os responsáveis por atentados terroristas sine qua non. Mas há alguns dead-ends 
reveladores. Mesmo com toda a dissociação entre imigração e terrorismo, o artigo acaba sutilmente revelando seus 
pontos de partida. 
 
’O que leva indivíduos, já inseridos socialmente, a perpetrar atos contra a sociedade da qual fazem parte?’ 
 
Curioso que a resposta não é encontrada na própria sociedade, ou numa deficiência de sociabilidade, mas no 
Islamismo...Numa causa, hum, "externa", num "corpo estranho". É uma versão, modesta que seja, do Imperativo 
da Ordem. Talcott Parsons agradece. O problema que aponto é ontológico, o problema reside na visão de mundo 
que serve de pano de fundo para a análise.” 
 
Carlos Frederico Gama, editor 
Belo Horizonte, MG 

Mur@L
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DDeessddiittooss......     
 
 

 
Enfim, a I Reunião de Chefes de Estado da Comunidade Sul-
Americana de Nações, a já conhecida CASA. Pouco 
prestigiada, a reunião da última semana quase acabou sem 
um documento oficial. Chávez por pouco não faz a CASA 
cair! Quanta petulância! Tá achando que aqui é a CASA da 
mãe Joana?  
 
Mais uma do Chávez. O pára-quedista venezuelano decidiu 
fechar por até 48 horas as matrizes e filiais de empresas 
estrangeiras em seu país. Parte do plano “Evasão Zero”, 
Chávez atacou IBM, Nokia, Siemens, Microsoft e outras. 
Fechar a boca, ele não quer não...  
 

 
 

Coitados dos paraguaios! Foi só tentarem fazer um mimo 
aos norte-americanos e acomodá-los de forma hospitaleira 
em bela e ampla base militar que os países do Mercosul já 
quiseram empatar a vida deles! Finalmente teriam a chance 
de possuir um produto original em território nacional: a 
máquina de guerra americana.  
 
Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, anunciou que 
concorrerá às eleições no próximo ano. Ele só não disse para 
qual cargo se candidatará, tampouco onde (em que país) 
pretende concorrer. Até prova em contrário, somos todos 
alvos móveis. 
 
Finalmente o Itamaraty teve uma atitude positiva, produtiva 
e séria: está apoiando e divulgando a exposição “Cartunistas 
da América do Sul”. Enfim, um pouco de realismo para as 
nossas auto-imagens. 
 

 
 

E o Nobel da Paz foi para a Agência Internacional de Energia 
Atômica e seu diretor, Mohamed El-Baradei. Onde mesmo 
que eu me inscrevo para o prêmio do ano que vem? 
 
Analistas argumentaram que o Nobel para o pessoal de 
Viena foi um tapa do pessoal de Estocolmo na cara das 
turmas de Washington e Teerã. Como será que a trupe de 
Bagdá recebeu a notícia? 
 
As loiras estão mais próximas do poder. É o que parece 
indicar a conturbada eleição parlamentar alemã - e a 
provável ascensão de Angela Merkel ao posto de premiê. 
Diante da sensação de déjà-vu, tem muito paulistano por aí 
com frio na espinha... 
 
Nos Estados Unidos, a moda agora é imitar o Brasil. Depois 
das havaianas, o mensalinho! É o que dá conta a acusação 
de que Tom DeLay, parlamentar republicano, teria recebido 
contribuições “não-contabilizadas” no valor de 155 mil 
dólares – o que é proibido pela lei do Texas, estado que o 

“nobre deputado” representa. Nada como um severino após 
o outro. 

 

 
 

O Paquistão anunciou a captura de Latifullah Hakimi, um dos 
líderes do regime Taliban. Brother Paki, quem te viu, quem 
te vê... 
 
Alguém aqui já ouviu falar de failed state dentro de failed 
state? Somalilândia é o nome desse ente que, muitos anos 
após iniciar os seus esforços para ganhar independência 
política da destruída Somália, ainda não obteve legalmente o 
reconhecimento a sua soberania. A província (estado, rincão, 
objeto não-identificado da política internacional...) deve 
realizar eleições para o seu governo em breve. A principal 
bandeiras dos 3 candidatos (sim, há 3 candidatos para 
governar Somalilândia) é justamente a secessão definitiva. 

 

 
 

Depois de Katrina e Ophelia, o Stan, furacão que matou pelo 
menos 160 pessoas na América Central, deu as caras. El 
Salvador e Guatemala foram os países mais afetados pelo 
desastre natural. 
 
Querendo tirar aquelas férias revigorantes em um paraíso do 
turismo internacional? Então é melhor riscar Bali do seu 
roteiro. Pela segunda vez em menos de três anos, um 
atentado terrorista com homens-bomba foi realizado na ilha, 
matando 19 e deixando outros tantos feridos. 

 

 
 

Os Estados Unidos acabam de publicar relatório em que se 
registram 464 mortes de pessoas que tentaram ingressar 
ilegalmente no país via fronteira mexicana, só no último ano 
– um acréscimo de 30% do número de mortes em relação ao 
ano anterior. Curioso é que, no mesmo período, a 
protagonista de um certo folhetim televisivo brasileiro 
conseguiu fazer a mesma travessia uma meia dúzia de 
vezes, das mais variadas formas. Verossimilhança? Quem 
precisa disso? 
 
Na semana passada, anunciamos neste espaço que, com a 
abertura de duas novas vagas na Suprema Corte americana, 
as inscrições para aspirantes ao posto estavam sendo 
aceitas. Mas não contávamos com a astúcia do presidente 
George W. Bush - que, num golpe de republicanismo 
explícito, indicou para a função a sua ex-advogada, Harriet 
Myers (que, segundo o jornal britânico The Guardian, não 
tem nenhuma experiência prévia na magistratura). Assim 
sendo, lamentamos informar que ficam canceladas, por ato 
unilateral, todas as inscrições processadas. Meritocracia? No, 
thanks. 
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ccoonnttrraappoonnttoo  
  

 
A criação de um Estado Palestino é 
capaz de colocar fim ao conflito 

árabe-israelense?  
  
SSIIMM::::::  
 
Causa e efeito 
 
Igor Vidal 
 

A criação de um Estado Palestino que mantenha relações amigáveis com Israel marcará definitivamente o 
fim de uma era. Não mais a unidade árabe tentará ser forjada em contraposição a Israel, através da causa Palestina; 
e Israel terá, finalmente, sua segurança nacional garantida, ao ver seus vizinhos árabes escolherem entre os males 
– o sonho de um mundo árabe unido ou o reconhecimento da soberania palestina – o menor – a busca por uma 
unidade árabe que aceite a existência de Israel. Para os países árabes, o conflito com Israel sempre teve como base 
a questão da unidade árabe. A noção de que Israel impede a formação de um mundo árabe unido ao ocupar "terra 
árabe" ocupa a posição de razão fundamental do conflito. Dentro dessa dinâmica se encaixa a causa Palestina.  
 

Nos anos posteriores à criação do Estado de Israel, em 1948, os países árabes gladiavam entre si para 
determinar qual Estado iria liderar uma futura união árabe. Concordavam que o fim de Israel era necessário, mas a 
questão crucial de quem iria liderar esse movimento ainda estava em aberto. Essa luta pela hegemonia árabe 
culminou na criação, em 1958, da República Árabe Unida composta por Egito e Síria – tendo Cairo como a capital e 
Nasser, que almejava uma hegemonia egípcia, como seu presidente – e, no mesmo ano, na unificação dos reinos 
Hashemitas do Iraque e da Jordânia. Posteriormente, o Iêmen se juntou a Egito e Síria para formar os Estados 
Árabes Unidos. Mas esse molde de luta pela hegemonia árabe não iria dar certo. O Rei Faisal II do Iraque e o 
primeiro ministro jordaniano foram assasinados por facções pró-Nasser em julho de 1958; um coup d'état na Síria 
resultou na dissolução da República Árabe Unida – ainda que o Egito, sozinho, tenha continuado a usar o nome até 
1971 – e luta armada ocorreu entre Arábia Saudita e Egito devido à acusação saudita de que o Egito estaria 
interferindo nos assuntos internos do Iêmen. Tornava-se necessária a criação de um novo método que não a briga 
direta entre os países para se criar um mundo árabe unido. A legitimação de uma possível liderança através da 
utilização da causa Palestina foi o método encontrado pelos países árabes. 
 

No artigo 13 da Carta Nacional Palestina – escrita em 1964, durante a primeira conferência do Conselho 
Nacional Palestino da Organização para a Libertação da Palestina – fica evidente a ligação entre a busca pela unidade 
árabe e a libertação da Palestina: "A unidade Árabe e a libertação da Palestina são objetivos complementares, a 
obtenção de um facilitando a obtenção do outro". A luta pela liderança árabe havia tomado um novo rumo; o 
hegêmona árabe teria o apoio dos outros países árabes ao se tornar o "protetor" do povo palestino e, na busca de 
assumir essa condição, Egito e Síria, principalmente, lutavam para garantir a legitimidade de suas respectivas 
organizações palestinas.  A Organização para a Libertação da Palestina (OLP), apoiada pelo Egito, foi criada em 1964 
e a al-Fatah, apoiada pela Síria, ganhou força em 1965. Em 1967, após três anos de conflito por legitimidade, as 
diferentes organizações palestinas se uniram sob a tutela da OLP – agora liderada pela al-Fatah de Yasser Arafat – e 
os países árabes reconheceram a OLP como "o único representante do povo Palestino". A partir desse momento, a 
briga pela hegemonia árabe se centralizou nos esforços para influenciar os rumos da OLP. 
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Após essa breve explicação demonstrando a relação – de subordinação – entre a causa Palestina e o 

movimento pela união árabe, poderemos, finalmente, demonstrar que a criação de um Estado Palestino levará, sim, 
ao fim do conflito árabe-israelense. Pode-se notar, desde os acordos de Camp David entre Egito e Israel em 1978, 
um duplo deslocamento das noções de unidade árabe e de libertação da Palestina. Primeiramente, a idéia de uma 
identidade árabe baseada na contraposição a Israel tornou-se incapaz de realmente promover a união árabe, devido 
a uma série de acordos bilaterais e multilaterais que foram assinados entre Israel e alguns países árabes. 
Atualmente, Egito, Jordânia e Mauritânia possuem relações diplomáticas plenas com Israel e existem representações 
israelenses em outros quatro países da Liga Árabe: Marrocos, Omã, Catar e Tunísia. Em 1996, o então primeiro-
ministro israelense Shimon Peres chegou até a realizar visitas oficiais ao Oman e a Qatar. A criação de um Estado 
Palestino adicionaria mais um país árabe a essa lista de países que mantêm relações amigáveis com Israel.  Ao invés 
de unir, a relação com Israel provocou uma profunda cisão – que ainda não foi superada – entre os países árabes 
que aceitam e os que não aceitam uma convivência pacífica com aquele. Dessa maneira, os países árabes se vêem 
diante de um dilema; manter uma noção de identidade que mais divide do que unifica ou buscar uma unidade árabe 
que aceite a existência de Israel? Considerando que, com a Palestina, oito países da Liga Árabe irão manter relações 
pacíficas com Israel – o suficiente para bloquear uma decisão que necessite da maioria qualificada de quinze no 
interior daquela organização – e que, desde 2003, um dos maiores opositores a Israel, Saddam Hussein, não está 
mais no poder no Iraque, a segunda opção parece ser cada vez mais preferível. Em segundo lugar, a maneira pela 
qual se imaginava a obtenção da libertação da Palestina mudou radicalmente. Desconsiderando o que é ainda 
defendido por alguns grupos extremistas como o Hezbollah, a idéia de que a criação do Estado Palestino reside, 
essencialmente, na destruição de Israel não está mais em voga. Pensa-se na criação do Estado Palestino através das 
negociações com Israel e reconhecendo-se o direito à existência deste. Esse reconhecimento facilita o próprio 
processo de criação do Estado Palestino ao reduzir as incertezas israelenses em relação à sua segurança e, como já 
vem ocorrendo na Faixa de Gaza e no Líbano, fomenta um acalorado debate interno acerca da legitimidade da ação 
dos grupos extremistas.  
 

Esse duplo deslocamento, ao retirar dois obstáculos que impediam a paz – a noção de uma identidade árabe 
baseada na contraposição a Israel e o não-reconhecimento da existência deste último – cria um ambiente propício 
para a retomada de relações diplomáticas plenas entre Israel e os países árabes após a criação do Estado Palestino. 
Isso ocorre por três razões. Primeiro, disputas bilaterais, como a que ocorre entre Israel e Síria devido às Colinas de 
Golan, serão mais facilmente solucionadas quando a agenda de resolução do conflito for separada de um contencioso 
maior; segundo, países árabes que já estavam dispostos a normalizar suas relações com Israel, mas temiam a 
possível reação que isso iria causar – e, de acordo com o discurso do ministro das relações exteriores de Israel, 
Silvam Salom, durante a Assembléia Geral da ONU deste ano, não são poucos os países que estão nessa situação – 
poderão assumir publicamente esse compromisso; terceiro, o governo israelense estará em uma posição 
significativamente mais cômoda, principalmente em relação à opinião pública doméstica – e a recente vitória de 
Sharon dentro de seu partido, o Likud, pode ser considerada um indicador disso – para entrar em negociação com os 
países árabes. Resta agora esperarmos pela criação de um Estado Palestino (realmente) soberano. 

 
 

NNÃÃOO::::::  
  
Paz distante 
 
Guilherme Casarões 
 

Da mesma forma como a necessidade da criação de um Estado palestino não foi a geratriz do conflito entre 
árabes e israelenses, acredito que – diferente do que às vezes se pensa – ela não trará, em absoluto, o fim das 
desavenças. Primeiramente, é interessante colocar os pontos positivos da criação do Estado palestino. Desejos 
fundamentais dos palestinos, como o da autodeterminação e do estabelecimento de um Estado independente, 
conforme citado nos documentos oficiais da Autoridade Palestina, seriam atendidos, acabando com uma das 
justificativas da violência que ali se coloca atualmente. 
 

Fundamento, contudo, minha argumentação de que a criação do Estado palestino não é suficiente nem 
capaz de conduzir os povos à paz em cinco idéias básicas, todas bastante plausíveis para uma análise breve como 
essa. A primeira delas é a de que há, por trás da questão palestina, o que se chama de “jogo de soma zero”. Quero 
dizer, com isso, que alguns interesses vitais para os dois povos são tão conflitantes – como a situação de Jerusalém 
ou a dos “territórios ocupados” – que o ganho de um lado representa, necessariamente, a perda para o outro. 
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Portanto, um Estado palestino factível estaria longe dos moldes vislumbrados pela Autoridade Nacional Palestina 
(ANP), cuja premissa mais fundamental, que é o estabelecimento de Jerusalém como capital, é também a mais difícil 
de ser atingida. 
 

A localização geográfica e as disposições fronteiriças de um possível Estado palestino devem também ser 
pensadas. Fala-se bastante, até o momento, em conceder aos territórios atualmente sob responsabilidade da ANP 
(Faixa de Gaza e Cisjordânia) o status de Estado, o que traria uma série de incômodos. O mais notável é a ausência 
de uma ligação por terra entre as duas localidades, reduzindo drasticamente a mobilidade da população palestina. 
Além disso, a forma difusa como os assentamentos judaicos em tais territórios estão dispostos, bem como a parcela 
já construída do famigerado muro na região noroeste da Cisjordânia, comprometem sobremaneira a delimitação de 
fronteiras. 
 

Em terceiro lugar, há um sério questionamento sobre a sustentabilidade econômica de um Estado palestino 
independente. Grande parcela dos palestinos obtém sua subsistência trabalhando fora das regiões sob controle da 
ANP, e firmar um novo Estado exige, no mínimo, a provisão ao povo de uma chance de prosperar. Há, igualmente, a 
possibilidade de um problema sério de abastecimento, especialmente caso Israel não permita que as margens do rio 
Jordão fiquem dentro de território palestino. Muito antes de dar aos palestinos uma forma estatal, é necessário que 
se reflita, portanto, sobre as relações de dependência com Israel, possibilidades comerciais e desenvolvimento, para 
que questões daí advindas não contribuam para que se potencialize o conflito ao invés de saná-lo. 
 

Toda uma problemática relativa ao retorno dos refugiados palestinos deve ser também considerada. O 
retorno de milhares de indivíduos, respaldado por resoluções da ONU como a 194 do Conselho de Segurança (1948), 
pode causar uma sobrecarga na capacidade do novo Estado, seja ela territorial ou, especialmente, social e 
econômica. 
 

Por fim, é possível e provável que a violência perdure na forma do terror, uma vez que muitos dos grupos 
terroristas da região ainda pregam, por exemplo, pela total eliminação de Israel, e mesmo na forma de uma 
“formalização” da guerra, posto que as fronteiras ali, por mais seguras que pretendessem ser, seriam marcadas pela 
fragilidade. 

 
Mesmo apontando uma série de problemas que podem decorrer da criação de um Estado palestino e suas 

implicações para o conflito, acredito no caráter positivo de sua realização. Talvez seja a solução mais próxima da 
paz, apesar de, infelizmente, ainda tão distante. 
 

 
O CONVIDADO: Igor Vidal é bacharelando em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC-MG).  
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ccoonnvveerrssaass  
 

FFrraanncciissccoo  
FFEERRRREEIIRRAA    

  
 

 
 

Economista sênior do Banco Mundial e editor do recentemente publicado relatório Eqüidade e 
Desenvolvimento, da mesma instituição. 
 
Fale sobre a relação entre eqüidade e 
desenvolvimento. 
 
Uma das principais razões para a falta de crescimento 
econômico nos países em desenvolvimento é exatamente 
a desatenção à questão da igualdade de oportunidades. 
Basicamente, o ponto do relatório Eqüidade e 
Desenvolvimento é chamar a atenção para o fato de que, 
nos países em desenvolvimento, a grande maioria da 
população é excluída do acesso às oportunidades de 
investimento e de inovação, que poderiam torná-los 
cidadãos mais produtivos. De certa forma, o que se tem 
é um grande desperdício de potencial humano, de 
recursos humanos, na medida em que grande parte da 
população não tem acesso à educação, à saúde, a 
serviços públicos, à infra-estrutura. Isso tudo poderia 
fazer com que eles fossem mais produtivos e 
contribuíssem para o crescimento do seu país.  

 
Como se revela essa desigualdade de 
oportunidades? 
 
A desigualdade de oportunidades consiste no 
cerceamento do acesso àquela série de fatores que 
fazem com que o indivíduo possa desenvolver 
plenamente o seu potencial produtivo, o seu potencial de 
cidadania, o seu potencial social. Inclui acesso a 
educação, saúde, saneamento; mas também acesso a 
mercados, a um sistema de justiça eqüitativo – e que 

funcione para todos, não só para alguns –, às instituições 
públicas e de governo, e, também, à renda. A renda 
continua sendo um aspecto importante. Mas a idéia do 
relatório é ser um pouco mais amplo, ir um pouco além 
da questão da renda.  
 
Essa desigualdade de oportunidades aplica-se apenas ao 
contexto doméstico dos países, ou também à  sociedade 
internacional globalizada? 
 
O relatório aborda a questão da desigualdade de 
oportunidades tanto dentro dos países em 
desenvolvimento quanto entre países no mundo.. 
Podemos citar exemplos na área do comércio 
internacional, em que os subsídios à produção agrícola e 

“Uma das principais razões para a 
falta de crescimento econômico nos 

países em desenvolvimento é 
exatamente a desatenção à questão 

da igualdade de oportunidades” 

 

“A desigualdade de oportunidades 
consiste no cerceamento do acesso 
àquela série de fatores que fazem 

com que o indivíduo possa 
desenvolver plenamente o seu 

potencial produtivo, o seu potencial 
de cidadania, o seu potencial social” 

“Aborda-se o problema de que, na 
sociedade internacional (por assim 

dizer), as oportunidades estão muito 
concentradas nos países mais ricos. 

Há uma série de coisas que a 
comunidade internacional pode fazer 

para equilibrar um pouco esse 
panorama” 

Entrevista transcrita sob autorização da Rádio das Nações Unidas, à qual se reservam todos os direitos. 
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a exportação de produtos agrícolas na Europa, nos 
Estados Unidos e no Japão são altamente perniciosos; 
são países em que as barreiras à migração e ao fluxo do 
trabalho livre prejudicam os menos qualificados (a 
grande maioria deles proveniente dos países mais 
pobres); e a própria questão da formação das regras 
internacionais nas instituições internacionais – que 
tendem a ser enviesadas na direção dos países mais 
ricos e poderosos.  
 
Que recomendações faz o Banco Mundial a respeito 
de tudo isso? 
 
O Banco Mundial não faz nenhuma recomendação 
específica. Não diz que tal país deve fazer X ou Y. 
Obviamente, o que cada país deve fazer deve responder 
ao seu contexto específico, à sua realidade específica. 
Em termos gerais, o que se sugere é que em cada um 
dos países em desenvolvimento os governantes e os 
agentes sociais passem a ver os excluídos, os pobres, os 
que têm menos oportunidades, não como uma carga ou 
uma população que deva receber caridade, e sim como 
um grande ativo, no qual é preciso investir para que se 
possa contribuir, de fato, para o desenvolvimento futuro 
do país.  

 
O futuro do desenvolvimento passa por reduzir 
essas iniqüidades? 
 
Sim. Reduzir as desigualdades de riqueza, de influência 
no poder político, de participação na economia, através 
do investimento nas comunidades e nas pessoas menos 
favorecidas. É preciso vê-las como pessoas com grande 
potencial.  

 

 

 

 

 

“O que se sugere é que em cada um 
dos países em desenvolvimento os 
governantes e os agentes sociais 

passem a ver os excluídos, os pobres, 
os que têm menos oportunidades, 

não como uma carga ou uma 
população que deva receber caridade, 
e sim como um grande ativo, no qual 
é preciso investir para que se possa 

contribuir, de fato, para o 
desenvolvimento futuro do país” 
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aannáálliissee  
TTiicckkeett  ttoo  rriiddee  
LLuuggaarr  ddee  ttrraannssggrreessssoorr  éé  nnoo  ttaappeettee  vveerrmmeellhhoo  
  

As recentes negociações para enquadrar Irã e 
Coréia do Norte no regime nuclear estabelecido pelo 
Tratado de Não-Proliferação (TNP) descortinam um 
paradoxo inquietante da ordem internacional 
corrente: free-riders, 
governos párias e 
transgressores do TNP têm 
sido contemplados com 
propostas compensatórias 
para abandonar o objeto de 
sua transgressão e aderir ao 
regime internacional de não-
proliferação nuclear. Em vez, 
por exemplo, de sofrerem as 
sanções cabíveis na letra da 
lei ou de serem penalizados 
em outros issue areas, os 
“mantenedores da ordem 
internacional” são 
estimulados a agir mais 
pragmática que moralmente 
ante a prospecção de 
conseqüências indesejáveis 
do ponto de vista sistêmico, 
o que os incita a optar por 
persuadir os free-riders e 
transgressores diplomaticamente, barganhando com 
contrapartidas concretas, em detrimento de demovê-
los pelo uso da força ou pela punição.1 

 
Enquanto a Coréia do Norte chegou a um 

entendimento sobre a abdicação de seu programa 
nuclear militar com os negociadores norte-

                                                 
1 Que não se advogue pelo recurso ilegal à força; o que este artigo ambiciona é 
tornar evidente esse contra-senso moral da sociedade internacional. 

americanos, russos, japoneses, chineses e sul-coreanos 
nos marcos do six-party talks, o Irã está decidido a 
sustentar o endurecimento de sua posição e manter a 
usina de Ishafan ativa, à revelia das determinações da 

Agência Internacional de 
Energia Atômica (AIEA). 
Um retrato conjuntural 
revelaria que Teerã e 
Pyongyang parecem correr 
em direções contrárias no 
que tange à não-
proliferação, mas a 
avaliação é ilusória; ambos 
governos fazem uso de 
manobra semelhante. 
Blefam para se arrogar 
maior envergadura militar 
ante a percepção de outros 
atores e, 
irresponsavelmente, para 
aumentar suas bargaining 
chips nas mesas de 
negociação, abocanhando 
vantagens e 
compensações. 

 
O governo da Coréia do Norte é um dos últimos 

sobreviventes da polarização ideológica da Guerra Fria, 
isolado internacionalmente por um ditador pródigo em 
limitar as liberdades civis, empobrecer a população e 
cultuar a própria imagem, à la Stalin e Mao. A suspeita 
do desenvolvimento de um programa nuclear de cunho 
militar no país, tornado evidente com a reativação do 
reator de Yongbyon, precipitou negociações multipartite 
entre atores importantes para o complexo de segurança 

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

bbrraassiilliiaa  

 
 

“Teerã e Pyongyang parecem correr 
em direções contrárias, mas a 

avaliação é ilusória; ambos governos 
fazem uso de manobra semelhante. 

Blefam para se arrogar maior 
envergadura militar ante a percepção 

de outros atores e, 
irresponsavelmente, para aumentar 
suas bargaining chips nas mesas de 
negociação, abocanhando vantagens 

e compensações” 
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regional asiática. Em 2003, a Coréia do Norte 
finalmente denunciou o TNP, formalizando sua 
indisposição em compactuar com os princípios 
subjacentes à não-proliferação global. O “blefe” norte-
coreano não é recente nem de todo desamparado de 
recursos materiais: analistas atribuem ao regime de 
Kim Jong-Il a capacidade de armar até seis ogivas 
nucleares (permanece impreciso se essas seriam 
empregáveis). 

  
Há poucos dias, 

entretanto, a diplomacia 
produziu resultados: Pyongyang 
abriu mão de possuir artefatos 
nucleares em troca do 
financiamento de programas de 
segurança alimentar, 
financiamento do 
desenvolvimento e, sobretudo, 
de infra-estrutura energética. 
Sem mencionar a aceitação de 
Jong-Il no poder, como se diz em 
linguagem das cortes 
diplomáticas, por via da 
“correção” das relações bilaterais 
com os partícipes do G-6. Os 
representantes de Jong-Il, 
ademais, reivindicam reatores de 
água leve para abastecer uma usina nuclear de fins 
civis. Enfim, de posse de uma “seqüência suja” ou 
administrando um royal straight flush, o governo 
norte-coreano criou um desconforto para os atores da 
comunidade internacional para quem as regras da 
não-proliferação também se confundem com seus 
interesses nacionais. Simulando um pensamento 
corrente na mente dos policy-makers de Washington:  
 

“My job is to protect my country, and the 
lives of the 37,000 American soldiers in South 
Korea. Thus my job, as far as you are 
concerned, is to prevent you and your 
government from being a threat to South 
Korea, and selling weapons and technology to 
countries and groups that could be or are a 
threat to us. So here's the deal. You will 
dismantle your entire offensive military 
capacities, nuclear, biochemical, 
conventional. In short, you will stop being a 
threat to us or anyone else. In exchange, you 
get to stay in power.”2 
 
Perfilando-se a Pyongyang na categoria das 

ameaças nucleares contemporâneas, o recém-eleito 
governo conservador de Mahmud Ahmadineyad no Irã 
ordenou o rompimento dos “lacres de segurança” da 
AIEA na usina de Isfahan. O fato consternou setores 
da comunidade internacional que acreditam que a 
transformação do yellow cake em hexafluoreto de 

                                                 
2 WHEELER, Jack. Playing poker with Korea. Freedom Research Foundation, 
03/01/2003. Artigo trazido à atenção do autor por Diogo Henrique Franklin de 
Carvalho. 

urânio gasoso visa a um grau de enriquecimento de 
urânio que extrapola o teto convencionado pelo TNP e 
culmina na operacionalização militar da usina. A 
alegação procede? Não é de toda infundada, embora 
seja exagerado afirmar que Teerã esteja flagrantemente 
violando os termos do tratado e construindo uma ogiva 
nuclear empregável. Fato é que o Irã é um dos maiores 
produtores de petróleo e gás natural do mundo, estando 
patente sua afluência energética. Portanto, é algo 

suspeita a tese de que 
Teerã busca tão-somente a 
emancipação energética, 
mas o governo iraniano 
poderia estar se blindando 
de vulnerabilidades 
externas quanto ao 
fornecimento de energia 
elétrica e à importação de 
seus próprios recursos. 
Além disso, é bom 
lembrar, o Irã está cercado 
geograficamente por um 
Iraque ocupado pelas 
tropas norte-americanas, 
pelo Afeganistão sob a 
tutela da coalizão anglo-
americana e pelos arsenais 
atômicos do Paquistão, 

Rússia e, potencialmente, Israel – o que demonstra a 
conveniência geopolítica de ser percebido como uma 
potência nuclear. Ademais, a rivalidade entre 
Washington e Teerã, desde a Revolução do Aiotalá 
Komeini em 1979, apimenta a discórdia, sobretudo se 
levado em conta que o governo iraniano é advogado da 
eliminação do Estado de Israel – principal aliado norte-
americano no Oriente Médio. Enquanto França, Reino 
Unido e Alemanha – o chamado E-3 – têm oferecido 
vantagens comerciais para o país em troca da renúncia 
ao enriquecimento de urânio, a Rússia aporta a 
construção de uma usina nuclear em solo iraniano e a 
China tem costurado acordos bilaterais para conquistar 
facilidades no suprimento do petróleo e gás natural que 
alimentam sua economia oleólatra. 

 
Ambas capitais foram inseridas na categoria 

obscura de “Eixo do Mal” pela administração George W. 
Bush, mas é possível rastrear distinções entre as 
estratégias norte-coreana e iraniana. Ao passo que a 
Coréia do Norte denunciara o TNP, tornando-se imune a 
suas determinações e inspeções também no plano 
jurídico, o Irã segue parte integrante do tratado. Com 
isso em mente, o Irã assume a condição de possível 
transgressor do tratado do qual é membro e a Coréia do 
Norte, de free rider, já que não adere às regras de 
convivência internacional, mas delas se beneficia (e.g., 
estabilidade sistêmica, desarmamento de vizinhos). 
Ademais, é alegável que Teerã tenha se beneficiado da 
experiência negocial norte-coreana, carregando no 
nacionalismo e aumentando suas apostas para recolher 
mais fichas ao final do jogo.  

 

 
 

“O Irã assume a condição de 
possível transgressor do tratado 
do qual é membro e a Coréia do 
Norte, de free rider, já que não 
adere às regras de convivência 

internacional, mas delas se 
beneficia (e.g., estabilidade 
sistêmica, desarmamento de 

vizinhos)” 
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Ao oferecer benefícios que favorecessem o 
desenvolvimento norte-coreano em troca da renúncia 
das armas de destruição em massa, os outros cinco 
membros do six-party talks parecem cumprir um dos 
princípios basilares do TNP, que é facilitar o acesso de 
países em desenvolvimento não-nucleares a 
tecnologia atômica de usos pacíficos. Já o E-3 tem se 
concentrado em adensar a 
participação do Irã nas redes 
de comércio internacional e, 
portanto, sua integração aos 
compromissos que produzem 
interdependência. É 
alarmante, no entanto, que a 
proliferação de armas de 
destruição em massa às 
margens do TNP possa 
elevar as compensações de 
transgressores e free riders 
nucleares. A proposta 
oferecida aos diplomatas 
norte-coreanos no âmbito 
dos six-party talks enceta 
incentivos para que 
governantes irresponsáveis 
projetem na ameaça de 
desenvolvimento de 
tecnologia nuclear um 
possível trunfo “nas mangas” 
que aumente seu poder de barganha nas negociações 
internacionais, parecendo-lhes assim lícito edificar 
arsenais atômicos e, logo em seguida, cobrar caro 
para que se desarmem. Malgrado o prejuízo moral 
perante a opinião pública global em que incorrem, é 
possível que Estados párias sejam premiados 
econômica e politicamente por sua indisposição em 
aderir aos princípios de convivência internacional 
sacramentados no multilateralismo e no direito 
internacional.  

 
Ainda que Irã, Coréia do Norte e até Israel 

(cuja capacidade nuclear não é pública) blefem, os 
atores geopolíticos concorrentes percebem a ameaça 
e tomam medidas de defesa e contra-ataque. Experts 
apostam que caso outros países como Irã e Coréia do 
Norte efetivamente adquiram capacidade nuclear, 
seria espoletado um efeito dominó nuclearizante 
naqueles complexos regionais de segurança em que 
há instabilidade entre vizinhos. Armamentismo global 
via profecia auto-realizável. 

 
Os benefícios oferecidos pelo que chamamos 

de “mantenedores da ordem internacional” são 
largamente superados pelas vantagens da segurança 
sistêmica, o que estimula que atores interessados na 
manutenção da ordem premiem seus adversários 
baseados em cálculos pragmáticos, não em 
considerações morais ou de natureza cognitiva. Aos 
Estados Unidos, particularmente, interessa a não-
proliferação da periferia não só pelo oportuno 
congelamento do poder mundial, mas pela não-

desestabilização dos complexos de segurança em que 
possui bases militares e aliados geopolíticos.  
  

Nicholas Onuf lança luz sobre o comportamento 
de aderentes e free riders em regimes internacionais e 
os retornos que o sistema lhes proporciona: 
 

“Most of the time, agents 
choose to follow the rule. 
The pattern of agent's 
choices has a general 
consequence, whether or 
not it is intended by 
particular agents - it has 
the effect of distributing 
material and social 
benefits among agents. 
Some agents benefit more 
than other agents. Over 
time, institutions work 
to the advantage of 
some agents at the 
expense of other 
agents”3 (grifo nosso) 
 

Resta uma 
indagação desaforada: por 
que fora possível a 
ocupação militar no Iraque 

de Saddam Houssein, com base na suspeita de 
desenvolvimento de armas de destruição em massa, e 
não o é no Irã e na Coréia do Norte? Ainda é cedo para 
prever se Teerã não será derrubada por marines 
errantes, ao passo que se torna cada dia mais 
improvável uma ação na Coréia do Norte, intocável 
protégé da China e recém-saída das mesas 
diplomáticas. No entanto, mais razoável é supor que a 
administração norte-americana tivesse plena 
consciência da inexistência de armas de destruição em 
massa – ao menos de warheads empregáveis – no 
Iraque, o que, ademais, viabilizou a penetração das 
forças anglo-americanas em território mesopotâmico. 
Fosse Saddam Houssein um ditador nuclear (ou fizesse 
as vezes de um), mais crível é que Washington forjasse 
algum nível de composição com Bagdá. Paradoxo. 

 
A Coréia do Norte blefou e está recebendo um 

bocado de fichas de volta. O Irã está emulando a 
manobra coreana e elevando o cacife de sua aposta; no 
limite, sai-se potência nuclear, rivalizando com Israel no 
Oriente Médio. Estaria Pyongyang blefando quanto a sua 
própria disposição em desarmar-se? Fato é que à Coréia 
do Norte e ao Irã estão lhes sendo ofertados seus 
respectivos tickets to ride na sociedade internacional4. 

                                                 
3 ONUF, Nicholas. Constructivism: A User’s Manual. In: KUBÁLKOVÁ, Vendulka; 
ONUF, Nicholas; KOWERT, Paul (Org). International Relations in a Constructed 
World. Nova York: M.E. Sharpe, 1998. p. 74 
4 O texto se beneficiou imensamente das contribuições dos amigos José Inácio Neto, 
Luiz Feldman e Raphael Nascimento. 

 
 

“A proposta oferecida aos diplomatas 
norte-coreanos no âmbito dos six-

party talks enceta incentivos para que 
governantes irresponsáveis projetem 

na ameaça de desenvolvimento de 
tecnologia nuclear um possível trunfo 
“nas mangas” que aumente seu poder 

de barganha nas negociações 
internacionais, parecendo-lhes assim 

lícito edificar arsenais atômicos e, 
logo em seguida, cobrar caro para 

que se desarmem” 
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aannáálliissee  
DDiiáárriiooss  ddee  DDaakkaarr  
RReellaattóórriioo  ddaa  SSeegguunnddaa  CCoonnffeerrêênncciiaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddaa  GGSSNN--    
GGlloobbaalliizzaattiioonn  SSttuuddiieess  NNeettwwoorrkk  
 
 

 Organizado conjuntamente pela GSN e 
pelo CODESRIA – Conselho para o Desenvolvimento da 
Pesquisa em Ciências Sociais na África –, ocorreu entre 
os dias 29 e 31 de agosto de 2005, em Dakar, Senegal, a 
segunda Conferência Internacional da GSN – 
Globalization Studies 
Network. 

  
A idéia da formação 

de uma rede de estudos 
sobre a globalização surgiu 
da constatação de que se 
fazia necessário o 
estabelecimento de uma 
coalizão de centros de 
pesquisa universitários de 
todo o mundo visando a 
congregar diversas 
perspectivas e idéias e uma 
colaboração de caráter 
transdisciplinar. Neste 
sentido, ocorreu uma 
reunião inicial promovida 
pelo Centro GW de Estudo 
da Globalização em 
Washington, D.C., em 
janeiro de 2003, com aproximadamente 15 participantes. 
Em seguida, ocorreu um novo encontro promovido pelo 
Centro de Estudos Globais da Universidade de Victoria e 
o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Internacional 
Canadense, em Ottawa, em setembro de 2003; dessa 
vez, participaram mais de 30 centros de pesquisa.  

 

Em agosto de 2004, ocorreu a Conferência 
Inaugural da GSN, promovida pelo Centro de Estudos em 
Globalização e Regionalização da Universidade de 
Warwick. Na ocasião, o número de centros e instituições 
de pesquisa participantes foi superior a 80. Na 

conferência as diretrizes 
para a formação e a forma 
de funcionamento da GSN 
foram estabelecidas, 
incluindo uma conferência 
anual da rede. Hoje, a rede 
já conta com mais de 100 
membros originários das 
mais diversas partes do 
mundo. 

 
Foram três dias de 

conferência nos quais os 
mais de 140 participantes 
apresentaram seus trabalhos 
em sessões plenárias e 
sessões paralelas; tais 
sessões concentravam 
artigos e apresentações 
cujos temas eram 
semelhantes. A conferência 

teve o seguinte título: “Globalização: Superando a 
Exclusão, Fortalecendo a Inclusão”, e, desta forma, foi ao 
redor de tal tema que giraram todas as palestras e 
artigos apresentados.  

 
Foram cerca de 80 artigos apresentados sobre os 

mais diversos tópicos a partir das mais distintas 

          LEONARDO CÉSAR RAMOS 
                     colunista 
                                             leonardoramos@odebatedouro.com.br 

RRiioo  ddee  jjaanneeiirroo  

 
 
 
“A idéia da formação de uma rede de 
estudos sobre a globalização surgiu 

da constatação de que se fazia 
necessário o estabelecimento de uma 

coalizão de centros de pesquisa 
universitários de todo o mundo 
visando a congregar diversas 
perspectivas e idéias e uma 

colaboração de caráter 
transdisciplinar” 
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perspectivas teóricas e disciplinares ao redor do grande 
tema da globalização. No primeiro dia (29/08), na sessão 
de abertura, houve a participação do Secretário 
Executivo do CODESRIA (Adebayo Olukoshi), do 
presidente da GSN (Jan Aart Scholte), do Diretor da 
Agência Regional para a África do PNUD (Abdulai Janneh) 
e do Diretor de Pesquisa do CODESRIA (Ebrima Sall). 
Logo após tal abertura, houve a primeira sessão plenária, 
que tinha como tema “Mapeando a globalização e o 
terreno da inclusão e da exclusão”. Presidida pelo 
professor James Rosenau (EUA), a sessão ensejou a 
apresentação de trabalhos que versavam sobre “A 
mundialização à luz da 
história”, “A agência política 
coletiva no século XXI: A 
sociedade civil em uma era 
de globalização” e 
“Entendendo as ansiedades 
sobre a globalização na 
Índia”. Ainda no primeiro 
dia, na parte da tarde, 
ocorreram em dois 
momentos as sessões 
paralelas que, a partir da 
temática da “Economia, 
cultura e sociedade”, 
versaram sobre: “A 
economia da inclusão e da 
exclusão”; “Globalização e a 
cultura da 
inclusão/exclusão”; 
“Globalização e dinâmicas 
societais”. 

 
O segundo dia (30/08) começou com a segunda 

sessão plenária, que tinha como tema “A sociedade civil 
e a democracia global”. Desta sessão, presidida pelo 
professor Jan Aart Scholte (Inglaterra), participaram os 
professores Nicola Bullard (Tailândia), Yao Graham 
(Gana), Teivo Teivanen (Finlândia-Peru), Moema de 
Miranda (Brasil) e Sidi Sissokho (Senegal). Em seguida, 
ocorreu a terceira sessão plenária – que tinha como tema 
“Identidades globais, futuros globais: significados e 
políticas” – presidida pelo professor Ronald Stade 
(Suécia) e com a participação dos professores Peter 
Mandaville (EUA), James Rosenau (EUA), John Forrer 
(EUA) e Paul James (Austrália). Na parte da tarde, 
ocorreram as sessões paralelas que trataram das 
questões concernentes ao seguinte tema: “Regionalismo, 
geopolítica e conflitos”. Assim, tais sessões trataram, 
especificamente, sobre “Regionalismo e os desafios da 
exclusão”; “Dinâmicas geopolíticas globais”; “Conflitos na 
era global” e “Sociedade civil”.  

 
No terceiro e último dia (31/08), houve a quarta 

sessão plenária sobre “Gênero na política de inclusão e 

exclusão”, presidida por Adebayo Olukoshi (Senegal), 
com a apresentação de Pink Mekgwe (África do Sul), Zoe 
Wilson (África do Sul), Melaine Sampson (Canadá), Irene 
Omolola Adadevoh (Nigéria). Ainda na parte da manhã, 
três sessões paralelas sobre “Direitos, mobilidade e 
conhecimento”. As sessões abordaram especificamente 
“Direitos de segurança na era de globalização”; 
“Construindo conhecimento para inclusão”; “Migração e 
globalização: Discriminação em um mundo globalizado”. 
À tarde, mais uma sessão paralela sobre “Tecnologias 
comunicacionais e informacionais, Estados e movimentos 
sociais”. Cada sessão tratou, de maneira direta, dos 

seguintes temas: “TCI em 
um mundo cambiante”; 
“Indústria, trabalho e 
globalização”; “O Estado, a 
democracia e a soberania”. 
Por fim, a quinta e última 
sessão plenária, na qual foi 
feito um balanço da 
conferência. Neste balanço, 
foram feitas algumas 
exposições sobre parcerias 
de pesquisa, a fim de melhor 
entender o processo de 
globalização e de melhor 
intervir no mesmo, bem 
como exposições sobre o 
“estado da arte” da pesquisa 
a respeito da globalização 
nos diversos centros de 
pesquisa no mundo. Por fim, 
ficou estabelecido que a 

próxima conferência da GSN será em 2006, na Malásia. 
 

A globalização é algo novo, um verdadeiro 
momento de ruptura histórica. A GSN aparece, assim, 
como uma tentativa de contribuir para o entendimento 
desse novo processo de organização e reconfiguração da 
geografia social. Suas conferências anuais se situam no 
contexto mais prático: como percebido na segunda 
conferência ocorrida em Dakar, as discussões sobre os 
processos de globalização foram, na maioria das vezes, 
relativas a questões de caráter empírico. Isso demonstra 
que a conferência tentou – e logrou um êxito 
considerável neste ponto – discutir não questões de 
caráter meramente teórico – o que também ocorreu –, 
mas também olhar para as implicações locais da 
intensificação dos processos de globalização das relações 
sociais, articulando, assim, teoria e empiria rumo à 
construção de uma praxis transformadora, capaz de 
superar a exclusão causada pelo forma contemporânea 
assumida pela globalização.  

 
 
 
 

“A conferência tentou discutir não 
questões de caráter meramente 

teórico mas também olhar para as 
implicações locais da intensificação 
dos processos de globalização das 

relações sociais, articulando, assim, 
teoria e empiria rumo à construção de 

uma praxis transformadora” 
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aannáálliissee  
 
 

PPooddeerr,,  pprrooppóóssiittoo  ssoocciiaall  ee  aa  
ddeemmaannddaa  ppoorr  ttrraannssffoorrmmaaççããoo  ddoo  
rreeggiimmee  ddee  sseegguurraannççaa  ccoolleettiivvaa    

 
 
Um dos mais importantes debates na diplomacia 

multilateral contemporânea é a reforma do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas (CSNU). Com efeito, o que 
se coloca em pauta é a estrutura do regime de segurança 
coletiva (definida 
genericamente como 
autoridade política 
internacionalizada), 
interpretada por John Gerard 
Ruggie5 como uma fusão de 
poder com propósito social. 
Trataremos aqui de avaliar 
brevemente a dinâmica de 
mudança em cada um destes 
elementos.  
 
Regras e Entendimentos 
Teóricos 
 

No que tange à 
repartição de poder no interior 
deste regime, recorremos à 
concepção de regras de 
compromisso formulada por 
Nicholas Onuf. Segundo explica este autor, estas regras 
são derivadas dos atos de fala em que as promessas 

                                                 
5 RUGGIE, John Gerard. International regimes, transactions, and change: 
embedded liberalism in the postwar economic order. In: KRASNER, Stephen 
D. (Org.). International Regimes. Ithaca: Cornell University Press, 1983. 

feitas por um orador que são aceitas por seus ouvintes 
através de promessas que estes últimos fazem a si 
mesmos. As regras de compromisso, bem como outros 
tipos de regras, se dão em contextos institucionais. 

Sabendo que “todas 
instituições são definidas em 
termos de suas regras”,6 Onuf 
argumenta que regras 
institucionalizadas “’não 
precisam de ser formais, 
apesar de deverem ser 
duráveis’. Elas também devem 
‘prescrever papéis 
comportamentais para os 
atores, afora constranger sua 
atividade e moldar 
expectativas’”.7 O autor 
observa que “como apanhados 
de direitos (designações e 
poderes), papéis dependem do 
tipo de regras que devem ser 
encontrados”8 na instituição 
como descrita acima. O tipo de 
regra ao qual se refere é a de 

compromisso.  

                                                 
6 ONUF, Nicholas. Institutions, intentions and international relations. Review 
of International Studies, volume 28, 2002, p.224. Todas as traduções são 
livres e feitas pelo autor. 
7 KEOHANE apud ONUF, 2002, p.224. 
8 Onuf, 2002, p.224. 

           LUIZ FELDMAN 
                   colunista 
                                          luizfeldman@odebatedouro.com.br 

BBeelloo  hhoorriizzoonnttee  

 
 
 

“Em um contexto institucional 
marcado por regras de 

compromisso, ter-se-ão parcerias e 
associações que distribuirão 

papéis entre os agentes por meio 
destas regras, do que depreende-
se a noção de direitos e deveres” 
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Em um contexto institucional marcado por regras 

de compromisso, ter-se-ão parcerias e associações que 
distribuirão papéis entre os agentes por meio destas 
regras, do que se depreende a noção de direitos e 
deveres.9 Diante de uma regra, um agente pode optar 
pela aquiescência, pelo desrespeito ou pela mudança. 
Porque, na maioria dos casos, como escreve Onuf, há 
aquiescência,  

 
o padrão das escolhas dos agentes tem uma 
conseqüência geral, seja ela pretendida ou não por 
agentes particulares – ela tem o efeito de distribuir 
benefícios materiais e sociais entre os agentes. Uma 
categoria extremamente importante de tais 
benefícios é o controle de recursos e de outros 
agentes e de suas atividades. Com o tempo, as 
instituições trabalham em prol de alguns agentes e 
à custa de outros.10 
   
Agentes que não se 

sentem beneficiados pela 
aquiescência a uma regra, 
podem tentar mudá-la, caso 
não queiram engajar em 
desrespeito à mesma. No afã 
de operar este câmbio, os 
agentes 

  
podem 

escolher utilizar 
quaisquer recursos 
necessários para mudar 
aquela regra, e com 
isso a distribuição de 
benefícios que resulta 
da existência da regra. 
Se alguns agentes 
tentarem mudar a regra, outros agentes que se 
beneficiariam menos da mudanças podem escolher 
utilizar os recursos necessários para prevenir tal 
mudança. Ademais, os agentes que mais se 
beneficiam da regra irão provavelmente ter que 
usar menos dos seus recursos disponíveis para 
impedir sua mudança do que os que querem mudá-
la. Claramente, as regras dizem o que dizem, e as 
instituições são lentas para mudar, porque os 
agentes fazem escolhas racionais em circunstâncias 
que sempre redundam em vantagens de uns 
agentes sobre outros.11 

 
Assim, quando Oran Young atenta para três 

possíveis razões para mudanças em um regime, uma das 
quais é a transformações na estrutura subjacente de 
poder em que se localiza o regime,12 pode-se entender 

                                                 
9 ONUF, Nicholas. Constructivism: A User’s Manual. In: KUBÁLKOVÁ, 
Vendulka; ONUF, Nicholas; KOWERT, Paul (Org). International Relations 
in a Constructed World. Nova York: M.E. Sharpe, 1998. 
10  Onuf, 1998, p.74. 
11 Onuf, 1998, p.75. 
12 YOUNG, Oran R. Regime dynamics: the rise and fall of international 
regimes. In: KRASNER, Stephen D. (Org.). International Regimes. Ithaca: 
Cornell University Press, 1983, pp.106-111. 

de aquilo sobre o que trata Onuf tem a ver com a 
dimensão de poder em um regime. Cambiadas certas 
circunstâncias na dotação interestatal de fatores, alguns 
Estados visarão a revisões nas regras que regem a 
distribuição de benefícios sociais e materiais oriundos do 
regime. Mais especificamente, alguns Estados põem em 
xeque os papéis (direitos e deveres) atribuídos pelas 
regras de compromisso que fundam o regime, vez que 
questionam as regras de distribuição de benefícios em 
um dado contexto institucional. O que se coloca em tela 
neste caso de tentativa de mudança de um regime –
possivelmente, como um reflexo de mudança na ordem 
que lhe é subjacente–, portanto, são os termos dos 
direitos de propriedade a ele inerentes. Em suma, pode-
se falar na dimensão material em que se apóiam os 
regimes como um locus de regras de compromisso. Estas 
regras, ao atribuírem direitos e deveres, se tornam os 
meios pelos quais se age no sentido de formação e 

transformação dos 
regimes, uma vez que, ao 
resolverem sobre direitos 
de propriedade, remetem 
diretamente ao 
estabelecimento e 
modificação de uma dada 
ordem. 

 
Trata-se, aqui, 

então, de uma situação em 
que se deve procurar 
pesquisar as 
características das 
transformações no poder e 
no propósito social que, 
fundidos, seguindo Ruggie, 

internacionalizam 
autoridade política. Tendo 

o propósito social a função de fornecer o conteúdo de um 
regime, não sem remontar à teleologia no processo, 
pode-se dizer que este é um “entendimento teórico sobre 
fenômenos sociais que condiciona a convergência das 
expectativas”,13 compartilhado intersubjetivamente entre 
dos Estados. Emanuel Adler é autor de uma teoria que 
explica o processo de formação destes entendimentos 
teóricos, que denomina “estruturas cognitivas”.  

 
Adler apresenta, em sua teoria evolutiva 

cognitiva, as etapas de inovação, seleção e difusão como 
necessárias para o estabelecimento de tal estrutura.14 O 
autor explica que as estruturas cognitivas são 
entendimentos coletivos sobre causalidades mantidos por 
um número de Estados, que podem se desenvolver no 
plano internacional e afetar a conduta doméstica, ou 
vice-versa. O processo corre da seguinte maneira: (i) 
inovação: forma-se uma nova ou modificada 
interpretação da realidade (composta por certas 
premissas epistêmicas e normativas); (ii) seleção: esta 

                                                 
13 ADLER, Emanuel. Communitarian International Relations : The 
epistemic foundations of International Relations. Londres e Nova York: 
Routledge, 2005, p.78. 
14 ADLER, 2005, pp.65-115. 
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interpretação da realidade é adotada por uma dada 
instância decisória política; e (iii) difusão: propaga-se e 
interioriza-se, em outros Estados, esta interpretação da 
realidade. Na difusão e comunicação destas 
interpretações novas ou modificadas da realidade, Adler 
indica que é necessária sustentação por medida de poder 
que impeça a disputa dos valores e expectativas 
imbuídas na proposta, afora a criação de causas e 
condições políticas em seu favor. 

 
O Regime de Segurança Coletiva 

 
De acordo com Inis Claude Jr., o regime de 

segurança coletiva deve representar um apelo racional a 
possíveis beligerantes, cuja dissuasão deve ocorrer em 
função da “ameaça de sérias conseqüências caso o aviso 
contra a violência seja imprudentemente ignorado”.15 
Importa, então, que se lance luz sobre a lógica interna 
do Conselho de Segurança, de 
sorte que se possam entender 
os condicionantes da ação 
deste órgão como garante da 
efetividade do regime a que 
serve. 

 
O Conselho de 

Segurança tem mandato, pelo 
sexto capítulo da Carta, para a 
resolução pacífica de 
controvérsias; pelo sétimo 
capítulo, para a autorização de 
ação militar por parte dos 
membros da ONU em prol de 
suas decisões. Este órgão, 
para além de manejar recursos 
materiais, como o envio de tropas para evitar a escalada 
de conflito entre dois países, detém o que Ian Hurd 
define como um “intenso fundo comum de ‘capital social’ 
ao qual pode recorrer para induzir a aquiescência de 
Estados”.16 Hurd exemplifica esta dimensão do trabalho 
do CSNU referindo-se à atribuição de importância ao 
processo de definição da agenda de assuntos a serem 
considerados pelo Conselho, notando a efetiva 
capacidade de alteração de resultados que este processo 
abriga. Segundo este autor, contudo, “o poder de 
instituições sociais na sociedade é em grande medida 
uma função da legitimidade dessas instituições”,17 
definida como o respeito dos membros da instituição à 
mesma, e, conseqüentemente, por maior aquiescência a 
suas regras. O respeito às regras de uma instituição, ao 
assegurar estabilidade, aproxima-se da manutenção da 
ordem. 
  

Tetsuo Sato localiza conceitualmente o Conselho 
de Segurança “em um contínuo entre dois pólos: justiça 

                                                 
15 CLAUDE JR, Inis. Swords Into Plowshares : The Problems and Progress 
of International Organization (4a. Ed.). Nova York: Random House, 1971, 
p.249. 
16 HURD, Ian. Legitimacy, Power, and the Symbolic Life of the UN Security 
Council. Global Governance, número 8, 2002, p.35. 
17 HURD, 2002, p.36. 

e eficácia”.18 Para Thomas M. Franck, a “justiça é um 
composto de duas variáveis independentes: legitimidade 
e justiça distributiva”. O discurso da justiça  
 

é o processo pelo qual a lei, e aqueles que fazem a 
lei, procuram integrar essas variáveis, 
reconhecendo a tensão entre o desejo da 
comunidade tanto por ordem (legitimidade) quanto 
por mudança (justiça), assim como as tensões 
entre o que constitui a boa ordem e a boa mudança 
em instâncias concretas.19 

 
 Já a eficácia 
  

deriva do reconhecimento de que absolutamente 
não é auto-evidente, no mundo de hoje, que a 
tomada de decisão “justa” e “genuinamente 
coletiva” do Conselho de Segurança seja uma 
perspectiva sensível para o manejo de conflitos 

globais. Uma segurança coletiva 
realisticamente eficaz advém do 
conceito de relacionar 
responsabilidade pela 
manutenção da paz e segurança 
ao auto-interesse das maiores 
potências.20 

 
Neste contexto, 

conforme nota Sean D. 
Murphy, a ameaça crível de 
uso da força pelo Conselho de 
Segurança demanda 
cooperação íntima entre as 
potências militares, que devem 
ser persuadidas a se 
engajarem no processo 

coletivo em que entram em contato com os interesses 
umas das outras em lugar de agirem unilateralmente. 
Para isso, devem estar livres para tratar dos assuntos em 
que têm interesses, e, para além disso, devem ver estes 
assuntos serem tratados satisfatoriamente. Para tanto, é 
importante que consigam “proteger seus interesses vitais 
da ação coletiva e [que evitem] o comprometimento de 
suas forças militares quando assim escolherem”.21  

 

                                                 
18 SATO, Tetsuo. The legitimacy of Security Council activities under Chapter 
VII of the UN Charter since the end of the Cold War. In: COICAUD, Jean-
Marc; HEISKANEN, Veijo (Org.). The Legitimacy of International 
Organizations. Tóquio: United Nations University Press, 2001, p.327. Nos 
termos originais: fairness e effectiveness. 
19 FRANCK apud SATO, 2001, p.328 
20 MURPHY apud SATO; SATO, 2001, p.328. Nesse sentido, nota Sato, o 
Conselho de Segurança remonta tanto mais ao Concerto Europeu de 1815 do 
que ao Conselho Executivo da Liga das Nações. Ao passo que o primeiro 
reuniu, em Viena, as principais potências européias com o objetivo de que 
acordassem um modus vivendi pós-napoleônico, o segundo, sediado em 
Genebra, sofreu com o modelo de decisão pelo qual todos os membros 
tinham poder de veto, o que trazia para a esfera de decisão das potências 
presentes a indesejada interferência de países de menor relevo. Como se verá 
abaixo, no corrente debate diplomático sobre a reforma da ONU, a questão do 
veto figura como um elemento sensível. 
21 MURPHY, Sean D. The Security Council, Legitimacy and the Concept of 
Collective Security after the Cold War. Columbia Journal of Transnational 
Law, número 32, 1994, p.260. 
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As tensões identificadas acima restam em 
sintonia com a constatação de Ruggie no sentido de que, 
com o movimento dos Estados em direção à ação via 
organizações formais ocorrido no século XX, “a 
diplomacia multilateral passou a incorporar uma norma 
procedimental em seu próprio direito –apesar de um 
direito freqüente contestado– em alguns casos 
carregando consigo uma legitimidade internacional não 
desfrutada por outros meios”.22 Assim, uma das 
principais dimensões que se pode enfatizar na discussão 
sobre desenho organizacional das organizações 
internacionais é a questão da legitimação: “em razão de 
suas armadilhas de universalidade, [as organizações 
internacionais] são o principal locus no qual os esforços 
de legitimação global a respeito de regimes se dão 
atualmente”.23 
 
Demanda por Reforma 
 

Não se pretende aqui 
detalhar o movimento histórico 
de pressões por reforma do 
CSNU, mas deve-se notar que 
o fim da Guerra Fria trouxe um 
câmbio de tal monta à ordem 
internacional que a 
responsabilização de Alemanha 
e Japão por maiores deveres 
no regime de segurança 
coletiva foi constitutivo da 
demanda de ambos países por 
correspondente aumento de 
seus direitos neste regime. Em 
outro diapasão, a articulação 
de uma nova percepção do 
modo de inserção internacional 
de Brasil e Índia no passar das 
décadas de 1980 e 1990 traduziu-se em seu pleito por 
aumentada participação no CSNU. 

 
A crise diplomática ocorrida no primeiro quarto 

de 2003, cujo teor foi a legalidade ou ilegalidade da ação 
preemptiva dos EUA contra o Iraque (acusado de 
desenvolvimento ilícito de armas de destruição em 
massa) no escopo do regime de segurança coletiva, 
repercutiu em intensos debates acerca da efetividade do 
regime de segurança coletiva. Tais debates, 
inegavelmente, cumpriram o papel de dar ímpeto para 

                                                 
22 RUGGIE, John Gerard. Multilateralism: The Anatomy of an Institution. In: 
RUGGIE, John Gerard. (Org.). Multilateralism Matters : The Theory and 
Praxis of an Institutional Form. Nova York: Columbia University Press, 1993, 
p.23. Comenta Ruggie sobre este movimento em favor das organizações 
formais: “Não sei de nenhuma boa explicação na literatura sobre o porquê de 
os Estados terem querido complicar suas vidas desta maneira. E acho 
particularmente difícil formular alguma explicação direta dentro da corrente 
lógica ascendente da racionalidade instrumental” (1993, p.24). Ver, contudo, 
citação subseqüente de Kratochwil e Ruggie no corpo do texto. 
23 KRATOCHWIL, Friedrich; RUGGIE, John Gerard. International 
Organization : A state of the art on an art of the State. International 
Organization, número 40, volume 4, 1986, p.367. 

avanço das discussões –inconclusivas ao longo da década 
de 1990– sobre a reforma do CSNU.24 

 
Naquele momento, Onofre dos Santos Filho 

avaliava que  
  

a estrutura das Nações Unidas continua operando, 
ainda, nos termos da correlação de forças e do 
ordenamento hierárquico da Guerra Fria. No interior 
do Conselho de Segurança, por exemplo, a 
clivagem de poder é feita, ainda, na distinção entre 
membros permanentes e membros rotativos e, na 
qualidade dos primeiros, os Estados vencedores da 
Segunda Grande Guerra e aqueles que, como a 
China, adquiriram capacidade nuclear. Do ponto de 
vista econômico, atores importantes como o Japão 
e a Alemanha, ou países de expressão do Terceiro 

Mundo, continuam, ainda, 
totalmente excluídos das 
grandes decisões (...). Ou seja, a 
instituição não conseguiu, ainda, 
assimilar e expressar as 
mudanças na sociedade 
internacional.25 
 

Na esteira das 
discussões sobre reforma da 
composição do CSNU se forma, 
em setembro de 2004, o Grupo 
dos 4, composto por 
Alemanha, Japão, e, na 
qualidade de “países de 
expressão do Terceiro Mundo”, 
Brasil e Índia. O G4, como foi 
denominado, formula sua 
proposta de expansão do 
órgão em termos de aumento 
nos assentos permanentes e 

não-permanentes, sem contudo exigir o poder de veto.26 
Pode-se dizer que essa proposta é uma etapa de 
inovação, qual definida por Adler. 

 

                                                 
24 Em seu discurso na abertura da 58ª AGNU, em setembro de 2003, o 
Secretário Geral das Nações Unidas (SGNU) dizia aos dignitários presentes 
que “se vocês querem que as decisões do Conselho obtenham maior respeito, 
particularmente no mundo em desenvolvimento, vocês têm que encaminhar a 
questão de sua composição com maior urgência”. Disponível em:  
http://www.un.org/webcast/ga/58/statements/sg2eng030923 . Acesso: 
27/09/2005.  
25 SANTOS FILHO, Onofre dos. A Organização das Nações Unidas e o 
conflito no Iraque: perspectivas. Grupo de Estudos – Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais, 2003, não publicado, p.27. 
26 Documento A/59/L.64, apresentado como projeto de resolução à AGNU 
em 11 de julho de 2005, que prevê uma emenda à Carta para a expansão do 
número de assentos permanentes (que passaria a onze) e não-permanentes 
(que passaria a quatorze) do CSNU, bem como a suspensão, até uma 
conferência de revisão duas décadas após a aprovação da resolução, do poder 
de veto dos novos membros permanentes. Nos seis novos assentos 
permanentes, de acordo com a proposta do G4, entrariam dois países da 
África, um da Europa, um da América Latina e dois da Ásia. Disponível em:  
http://germany-un.org/Draft-
Resolution59.pdf?PHPSESSID=c451b0e4ab614fc9536c29e3e9a686c1. 
Acesso: 27/09/2005. 
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É significativo que Santos Filho tenha se referido 
à clivagem do poder entre membros permanentes e não-
permanentes do CSNU. Entende-se, aqui, que, 
encastelados em posição de grande concentração de 
instrumentos decisórios, os membros permanentes, na 
condição de agentes, têm excepcional capacidade de 
influência na distribuição dos benefícios materiais e 
sociais geridos pelo regime de segurança coletiva. Como 
tal, consoante Onuf, resulta um controle sobre uma 
gama de fatores, pelos membros permanentes, que os 
membros do G4 ora pretendem rever. 

 
O teor das declarações dos representantes do 

grupo centra-se na necessidade de ênfase da dimensão 
de justiça, contraposta à de eficácia, a que Sato se 
refere. O chanceler brasileiro, a este respeito, opinou que  

 
deve-se considerar a eficácia pos dois ângulos. Um 
é a habilidade para tomar decisões, e se se tivesse 
somente um país [no CSNU], isso seria ainda mais 
fácil. Por outro lado, deve-se ter a capacidade de 
fazer a comunidade internacional seguir, obedecer 
essas decisões. Creio que a entrada de nove ou dez 
[membros] pode ajudar bastante (Entrevista 
concedida pelo Ministro de Relações Exteriores do 
Brasil, Celso Amorim, a Stephen Sackur, Nova York, 
20/09/2005) 
 
Aquilo a que o 

Chanceler brasileiro se refere 
como capacidade de fazer com 
que outros aceitem as decisões 
do CSNU pode ser traduzido 
como a legitimidade do órgão, 
vez que legitimidade se refere 
a uma tal percepção subjetiva 
de um ator sobre uma 
instituição ou regra que faça 
com que este ator tenha a 
crença normativa de que esta 
instituição ou regra deve ser 
respeitada.27 Esta crença, a 
julgar pela postura do G4 após 
a crise do Iraque de 2003, 
parece estar em risco. 
Destarte, para que se assegure 
a ordem a que se associa a legitimidade, a mudança, 
associada à justiça, deve tomar lugar. E, no entender dos 
componentes do G4, esta legitimidade será aumentada 
assim que o quadro de membros da ONU dê aval político 
ao entendimento teórico de que “o Conselho de 
Segurança corre perigo de perder sua autoridade e 
legitimidade se continentes inteiros e grandes 
contribuintes não forem adequadamente representados”, 
no dizer do Secretário de Estado do Escritório do Exterior 
da Alemanha diante da AGNU em setembro de 2005, e 
adote a proposta de mudança do G4. Este aval político e 
eventual implementação da mudança proposta pelo G4 

                                                 
27 HURD, Ian. Legitimacy and Authority in International Politics. 
International Organization, número 53, volume 2, 1999, p.381. 

se constitui, em verdade, nas etapas de seleção e difusão 
da evolução cognitiva. 

 
Neste sentido, pode-se falar de uma demanda 

por câmbio da divisão de poder no interior do regime de 
segurança coletiva via mudança na regra que atribui 
papéis em seus confins. Igualmente, pode-se falar em 
uma tentativa de mudança no propósito social deste 
regime em termos de uma nova concepção de justiça, 
como exposta por Franck. Tal afirmação aponta para a 
existência de uma dupla insatisfação, por parte dos 
membros do G4, em relação ao regime de segurança 
coletiva: em razão da distribuição de benefícios 
insensível à realidade de poder internacional e em razão 
de sua ultrapassada formatação institucional, o que teria 
reverberações negativas para sua legitimidade. A 
insuficiência das dimensões poder e propósito do regime 
seria a razão pela qual se poderia falar de 
“descompassos” entre os procedimentos do Conselho de 
Segurança e “as demandas de seus elementos 
constitutivos”.28 Daí a importância de câmbios em poder 
e propósito social do regime: corre o argumento do 
Grupo dos 4, em face da necessidade de revitalização do 
sistema onusiano de segurança coletiva. 

                                                 
28 SANTOS FILHO, 2003, p.27. 
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aannáálliissee  

 

TThhee  CCaassee  AAggaaiinnsstt    
EEmmeerrggeennccyy  FFoooodd  AAiidd  
 
 

Niger’s food emergency has reached the world’s 
headlines, but the crisis there is only one part of a much 
larger disaster. On an extended trip this summer 
through rural areas of Asia, the Middle East, and Africa 
on behalf of the United 
Nations, I visited countless 
villages afflicted with extreme 
hunger and struggling to 
survive against the odds. 
 

The villages that I 
visited – in Tajikistan, Yemen, 
Mali, Ethiopia, Rwanda, 
Malawi, Cambodia, and 
elsewhere – reflect the 
condition of hundreds of 
millions of impoverished 
people worldwide. Whether 
caused by drought, exhausted 
soils, locusts, lack of high-yield 
seeds, the results were the 
same: desperation, disease, 
and death. 
 

Incredibly, the actions 
of the richest countries – which 
promised solidarity with the world’s poorest people at 
the G-8 Summit in July – have intensified the hunger 
crisis. Even today, donor governments’ aid efforts are 
poorly directed. They respond to hunger emergencies 

such as Niger’s with food relief, but fail to help with 
long-lasting solutions.  
 

The expanding hunger crisis reflects a lethal 
combination of growing rural 
populations and inadequate 
food yields. Rural 
populations are growing 
because poor farm 
households choose to have 
many children, who work as 
farmhands and serve as 
social security for their 
parents. This intensifies 
poverty in the next 
generation, as average farm 
sizes shrink. Food yields per 
acre (or hectare) are 
inadequate because 
impoverished farm 
households lack some or all 
of the four inputs needed for 
modern and productive 
agriculture: soil-nutrient 
replenishment (through 
organic and chemical 

fertilizers), irrigation or other water-management 
techniques, improved seed varieties, and sound 
agricultural advice. 
 

           JEFFREY SACHS 
                     convidado 

 

Nova york 

 
 
 

“The actions of the richest countries 
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governments’ aid efforts are poorly 
directed. They respond to hunger 
emergencies such as Niger’s with 
food relief, but fail to help with 

long-lasting solutions” 
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The problem is especially severe in landlocked 
countries like Mali, Niger, Rwanda, and Malawi, where 
high transport costs leave villages isolated from 
markets, and in regions that depend on rainfall rather 
than river-based irrigation. Yields, on average, barely 
support survival, and crop failures are common and 
deadly, while long-term global climate change, caused 
mainly by high energy consumption in the rich 
countries, may be exacerbating the frequency and 
severity of droughts. 
 

These impoverished villages need financial help 
to buy vital inputs for farming and to invest in basic 
infrastructure such as roads and electrification. Instead, 
donor governments and the World Bank have insisted 
for years that impoverished countries cut financing to 
these villages, under the guise of promoting 
“macroeconomic stability” – a 
polite way of demanding debt 
repayment – and reflecting the 
ideological delusion that the 
private sector will step in. 
 

Instead, these policies 
have left hundreds of millions 
of people even more 
desperately poor and hungry, 
and even more vulnerable to 
drought, pests, and soil 
depletion. Millions die each 
year, either of outright 
starvation or from infectious 
diseases that their weakened 
bodies cannot withstand. And 
still, after twenty years of preaching that private 
markets would pick up the slack, these impoverished 
communities are further away than ever from using 
improved seeds, fertilizers, and small-scale water 
management technologies.  
 

The irony is that donors then respond with very 
expensive emergency food aid, which typically proves to 
be too little and too late. A shipment of an equivalent 
dollar amount of fertilizer and improved seeds from, 
say, the United States to Africa would yield perhaps five 
times more food. But donors have not yet implemented 
this obvious and basic lesson. 
 

Malawi today is an urgent case in point. 
Because of rural impoverishment and a drought earlier 
this year, dire hunger afflicts millions of people. Donors 
are rallying for food aid, but they are resisting the 
obvious need to help the poorest million farmers (and 
their four million dependents) get soil nutrients and 
improved seeds in time for the planting season this 
autumn. 
 

The cost of sending such help would be around 
$50 million, and the benefits would be $200 million to 
$300 million in increased food production next year 
(and hence less needed in emergency food aid). 
Moreover, Malawi has a proven track record of sharply 
higher food yields when impoverished farmers are 
helped with inputs. Yet donors continue shipping 
expensive food aid while ignoring Malawi’s desperate 
need to grow more food. 
 

Over the longer term, increased food yields 
could be turned into sustained economic growth. First, 
rural households would be encouraged to have fewer 
children, and to invest more in each child’s health and 
education. Child survival rates would rise, reinforcing 
lower fertility rates. At the same time, increased 
educational opportunities for girls and women, and low-

cost contraceptives provided 
by family-planning services, 
would empower them to marry 
later and have fewer children. 
 

Second, and 
simultaneously, donors should 
help impoverished countries to 
invest in roads, ports, rural 
electricity, and diversified 
production (both agricultural 
and non-agricultural), in order 
to promote higher productivity 
and alternative livelihoods in 
the longer term. Villages 
currently trapped in hunger 
and subsistence agriculture 

would become commercial centers for food processing 
and exports, and even for rural industry and services 
supported by electrification, mobile phones, and other 
improved technologies. 
 

This is a year of both widespread hunger and 
solemn promises by the rich countries. But emergency 
food aid is not enough. Impoverished communities in 
Africa, the Middle East, and Asia are ripe for a “green 
revolution,” based on modern scientific techniques for 
managing soils, water, and seed varieties. Donors 
should lend their support by backing long-term solutions 
aimed at increasing food production, slowing population 
growth, and mitigating long-term global climate change. 

 
 

O CONVIDADO: Jeffrey Sachs é professor e 
diretor do Earth Institute da Columbia University, 
EUA. 
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“Donors should help impoverished 
countries to invest in roads, ports, 

rural electricity, and diversified 
production (both agricultural and 

non-agricultural), in order to 
promote higher productivity and 

alternative livelihoods in the 
longer term” 
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eeffeemméérriiddee  

          

        PPaallmmaass    
  ppaarraa  oo  BBaarrããoo  
 
 
Filipe Nasser & Filipe A. G. S. Lopes 

 
1895. 

 
Há 110 anos, uma decisão por arbítrio conduzia José Maria da Silva Paranhos Júnior do relativo anonimato à 

celebridade nacional, decorrência de seus incansáveis esforços na resolução do principal contencioso lindeiro do Brasil. 
Foi em 5 de fevereiro de 1895 que o presidente Grover Cleveland emitiu o laudo que garantia ao Brasil a vitória na 
disputa pela região das Palmas, na fronteira com a Argentina. Naquele dia, o Barão do Rio Branco e o representante 
argentino, Estanislau Zeballos, encaminharam-se à Secretaria de Estado em Washington para receber o laudo arbitral 
preparado pelo presidente. O Barão, confiante na vitória e buscando evitar constrangimentos para seu contraparte 
argentino, sugeriu que cada um lesse o resultado no abrigo de casa. Zeballos, no entanto, insistiu que o Secretário de 
Estado norte-americano Walter Gresham declarasse ao menos que lado havia se saído vitorioso. A resposta de 
Gresham foi peremptória: “the world is in favor of Brazil.”29 
 

antecedentes. 
 
 Tanto o Tratado de Madri de 1750 quanto o Tratado de Santo Ildefonso de 1777 determinavam que o limite 
entre as colônias portuguesas e espanholas na região do Rio Uruguai seriam os Rios Periri-Guaçu e Santo Antônio. 
Criou-se, no entanto, desentendimento sobre quais eram de fato os rios batizados com esses nomes. A Espanha 
alegava serem dois afluentes localizados mais ao leste - o Chopim e o Chapecó -, o que empurraria a fronteira oriental 
da coroa espanhola. A fatia de terras contestadas passou a ser chamada de Território de Palmas - ou Misiones, na 
versão argentina. Em 1801, o Tratado de Badajoz declarou a invalidade do Tratado de 1777, mas não estabelecia a 
demarcação de fronteiras das regiões em conflito. Não por outra razão que disputas limítrofes seguiram pendentes à 
independência das colônias ibéricas. 
 

Após o 15 de novembro de 1889, as relações com a Argentina experimentaram período de amizade e 
entendimento republicano. Em 1890, Quintino Bocaiúva - republicano histórico e primeiro ministro das Relações 
Exteriores do Governo Provisório - foi enviado à região do Prata a fim de resolver as disputas territoriais da região de 
Palmas/Missões, oferecendo demonstração de fraternidade do novo regime pelo reconhecimento imediato que lhe 
afiançou o governo argentino30 e contrariando os entendimentos do 7 de setembro de 1889 que previam a solução 
arbitral para a disputa. O Tratado de Montevidéu, assinado no mesmo ano por plenipotenciários dos dois países, 
determinou a divisão do território disputado entre as partes. No entanto, autoridades brasileiras e a opinião pública 
nacional logo tomaram consciência de que não havia razão pela qual renunciar à parte do território que era assegurado 

                                                 
29 LINS. Álvaro. Rio Branco: uma biografia. São Paulo: Editora Alfa-ômega, 1996. p. 207. Araújo Jorge afirma que a frase proferida foi:“o laudo do presidente é em favor do Brasil”, de 
autoria do subsecretário de Estado Edwin Uhl. 
30 Cf. MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Brasil, Argentina, Estados Unidos, Da Tríplice Aliança ao Mercosul (1870-2003). Rio de Janeiro: Editora Revan, 2003. p.53. 

 
Destes lados do Periri-Guaçu 
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pelo princípio uti possidetis do Tratado de Madri. A bipartição, solução por definição sub-ótima, só convinha à Casa 
Rosada: 
 

“se o território fosse brasileiro, não havia por que ceder uma parte à Argentina, logo no segmento mais estreito do 
Brasil, de forma que, se consumado o tratado em questão, o mapa do país ficaria de tal forma estrangulado que 
poria em risco a unidade nacional. Se não fosse inquestionavelmente brasileira a região de Palmas, por que não 
esperar o laudo arbitral em vez de se antecipar e conceder?” 31  

 
O próprio Bocaiúva recomendou a não-ratificação do Tratado de 1890 pelo parlamento, o que levou os dois 

lados a buscarem o arbítrio do presidente Grover Cleveland. Optou-se, portanto, por recorrer novamente a uma parte 
neutra que examinaria todos documentos relevantes antes de emitir um julgamento inapelável.  

 
Cumpre abrir um parêntese: a solicitação do arbitramento implicou mudança nos lemes doutrinários da 

política externa brasileira de fronteiras, tal como levada a cabo pela Casa de Bragança. Desde os tempos de Duarte da 
Ponte Ribeiro e do chanceler Paulino José Soares de Sousa, a diplomacia brasileira esteve orientada por solucionar 
suas disputas fronteiriças bilateralmente, com base no princípio do uti possidetis que Alexandre de Gusmão ajudou a 
forjar. Embora o imperador Dom Pedro II houvesse optado pela solução arbitral na própria questão de Palmas, já no 
apagar das luzes de seu reinado, a linha de atuação da diplomacia imperial obedecera coerentemente à lógica das 
soluções fronteiriças definidas por tratados bilaterais. 

  
Com o falecimento do Barão Aguiar de Andrada - o representante escolhido originalmente para a missão -, o 

presidente Floriano Peixoto indicou o pouco conhecido Barão do Rio Branco para defender a causa brasileira em 
Washington. “Juca” Paranhos era filho do Visconde do Rio Branco – ex-presidente do Conselho de Ministros e ex-
chanceler do regime imperial – e cônsul-geral brasileiro em Liverpool havia vinte anos. Grande conhecedor da questão 
de limites brasileiros e convicto da vitória do Brasil na querela, o Barão não tardou em aceitar a incumbência. Do lado 
argentino, o enviado foi Estanislau Zeballos, chanceler à ocasião do Tratado de Montevidéu e também sucedendo ao 
falecido emissário original. Zeballos relutou em assumir a representação, temendo que uma derrota em Washington 
apagasse o brilho de seu triunfo em 1890. Já amadurecia, portanto, em ambas os lados, a percepção de que o Brasil 
resultaria vitorioso. 

 
O representante brasileiro deixou claro ao Itamaraty que queria dispor de autonomia no processo, não 

desejava ajuda de advogados, nem interferência qualquer. Durante vários meses, o Barão confinou-se ao exame dos 
documentos e mapas afetos ao contencioso. Dormia pouco, não se comunicava com amigos e família, não saia às ruas 
de Nova York e seu único assunto de conversa era a questão de Palmas. 

 
Em fevereiro de 1894, foram entregues ao árbitro os quatro volumes da “Exposição ao presidente dos Estados 

Unidos.” Incluía os argumentos, tratados, instruções a demarcadores e outros documentos, além de 63 mapas. O 
relatório evocava o princípio do uti possidetis ao afirmar que desde já no século XVII os paulistas haviam descoberto 
os Rios Periri-Guaçu e Santo Antônio e ocupado pacificamente a região. Os espanhóis, por sua parte, haviam 
estabelecido postos de observação na margem direita do Rio Uruguai para manter o seu governo informado a respeito 
dos movimentos dos portugueses. Nunca manifestaram pretensão de ocupar o território a leste. O Barão do Rio Branco 
apresentou provas de que dos 5.793 habitantes do Território de Palmas, 5.763 eram brasileiros. Dos 30 estrangeiros 
restantes, nem mesmo um era argentino. Além de antigos tratados e documentação cartográfica, o Barão 
fundamentou-se no princípio do uti possidetis, do qual seu pai, o Visconde, havia sido um dos doutrinadores mais 
destacados do Império. Seria, doravante, o Barão quem aplicaria este princípio do direito internacional, ao largo dos 
primeiro anos do período republicano, nas questões lindeiras em que viria representar, vitoriosamente, o Brasil junto 
aos vizinhos. 

 
Uma cópia do original do “Mapa das Cortes” de 1749, encontrado em Paris, foi decisiva na decisão de Grover 

Cleveland, uma vez que mostrava os limites entre as colônias das duas coroas ibéricas e identificava o Rio Periri na 
mesma posição defendida pelos brasileiros. Os argentinos, por sua parte, contavam com um mapa de suspeita 
autenticidade que o General Bartolomé Mitre providenciara a Zeballos. A solidez da base documental da defesa de Rio 
Branco foi a pedra angular da decisão em favor do Brasil. Enquanto Moniz Bandeira afirma que “não obstante os 
fundamentos históricos e geográficos apresentados por Rio Branco, (...) a decisão arbitral do presidente Cleveland (...) 
favorável ao Brasil respondeu, evidentemente, a injunções econômicas e critérios políticos”,32 Araújo Jorge faz crer que 
a decisão atendeu a critérios meramente técnicos: “o próprio Dr. Zeballos confessou que os documentos encontrados 
eram decisivos para o triunfo do direito do Brasil e que, em consciência, o presidente Cleveland não podia haver-se 
pronunciado em favor da República Argentina.”33 

                                                 
31 CERVO, Amado & BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. Brasília: Editora da UnB, 2002. p. 167 
32 MONIZ BANDEIRA (2003), p. 54.  
33 ARAÚJO JORGE, Arthur Guimarães de. Rio Branco e as fronteiras do Brasil. Brasília: Editora do Senado Federal, 1999, p. 35. 
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desdobramentos. 
 
 Durante um ano, o Barão do Rio Branco permaneceu em Washington à espera do resultado do arbitramento. 
Este período serviu-lhe para conhecer diversas autoridades norte-americanas, entre deputados, senadores, ministros, 
diplomatas e homens de negócios. A experiência e os contatos lá estabelecidos influenciariam os rumos da política 
externa brasileira no decênio em que o Barão chefiou o Itamaraty, inclusive no que se refere a sua guinada ao 
estabelecimento da unwritten alliance entre Washington e o Rio de Janeiro. 
  

Juca Paranhos recusou convite de vir ao Brasil receber homenagens pessoalmente; seguiu para Paris. Sempre 
discreto, demonstrou tato diplomático ao explicar que tal exibição seria uma indelicadeza com Zaballos e com a 
Argentina. Seu trabalho, no entanto, não deixou de ser reconhecido; meses após a decisão em Washington, o Barão 
foi convidado a estudar a questão de limites do Brasil com a Guiana Francesa, a qual também venceria. Estavam-lhe 
escancaradas as portas da chancelaria. 

 
“As relações entre o Brasil e a Argentina melhoraram sensivelmente, desde 1889, e se tornaram cada vez 

mais cordiais, depois que o litígio sobre as Missões se solucionara através do arbitramento”.34 No entanto, o 
relacionamento bilateral foi sendo deteriorado pelos projetos armamentistas, sobretudo de natureza naval, no contexto 
sul-americano. A vitória brasileira, ademais, sacramentou a rivalidade que Zeballos nutrira por Rio Branco enquanto 
ambos estiveram à frente das respectivas chancelarias, resultando no episódio do Telegrama n° 9, que teve como 
desfecho a demissão do argentino do posto de ministro das Relações Exteriores. 

 
O resultado da Questão de Palmas, que foi objeto da discussão mais candente da história da política exterior 

brasileira até então, serviu para tornar o nome do Barão glorificado pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. O presidente 
Prudente de Moraes foi dos primeiros a enviar telegrama agradecendo, em nome da “pátria brasileira, o inolvidável 
serviço” prestado pelo Barão.35 Guindado à condição de herói nacional e desde que o governo Rodrigues Alves o 
convidou para o cargo, seria o chanceler a comandar por mais tempo o Itamaraty (1902-12) e batizaria futuramente 
sua academia diplomática.  

 
Ah! E, impossível de se esquecer, a região de Palmas permaneceu inalienável ao perímetro nacional, 

impedindo que a integridade territorial brasileira fosse ameaçada pelo isolamento do Rio Grande do Sul. Palmas para o 
Barão. 
 
 
O CONVIDADO: Filipe Abbott Galvão Sobreira Lopes é bacharel em Ciência Política e em História pela 
McGill University, Montreal, Canadá. 

  

                                                 
34 MONIZ BANDEIRA (2003), p. 56 
35 LINS (1996), p. 209. 
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 AARRSS  
  

QQuueemm  vviiggiiaa  ooss  
vviiggiillaanntteess??  

WWaattcchhmmeenn  ee  aass    
rreellaaççõõeess  

iinntteerrnnaacciioonnaaiiss    
  

Frederico Silva 
 
 

Uma das mais ricas peças de literatura do século XX viu a oportunidade de sair da obscuridade, mas parece 
mesmo condenada a continuar largamente desconhecida. Tão carregada de significado, ela consegue falar sobre a 
condição humana, criticar o absurdo do equilíbrio do terror da Guerra Fria com a mesma mordacidade de Dr. Fantástico, 
fazer um retrato cultural dos anos 40 a 80, nos apresentar uma intrigante murder story, elaborar críticas extremamente 
ácidas a orientações políticas dos dois lados do espectro, e ainda inovar tanto a sua mídia que traz um sem-número de 
novas ferramentas narrativas, não apenas pushing the envelope, mas blowing it to smithereens. 

 
Watchmen, história em quadrinhos produzida em 1985, iria virar filme, mas o projeto foi engavetado. Uma pena, 

algo equivalente a voltar alguns anos atrás e dizer a Peter Jackson: “sinto muito, o grande público não está interessado 
em hobbits”. 

 
Quando um certo Edward Blake é assassinado por defenestração de seu apartamento em Nova Iorque, o 

solitário e incansável vigilante Rorschach se põe a investigar o caso. Ele logo descobre que Blake não era um rico 
qualquer, mas tinha sido ninguém menos que o Comediante, um super-herói cínico e durão que, dentre outras coisas, 
lutou na bem-sucedida guerra do Vietnã. Relacionando o caso com uma série de infortúnios que acometeram outros 
vigilantes em anos passados, Rorschach decide visitar os outros heróis mascarados que conhece – apenas um deles 
continua na ativa – para alertá-los do que suspeita ser uma sistemática execução de seus colegas de profissão. (Foi uma 
defenestração que deu início à Guerra dos Trinta Anos - porque não pode ter grandes repercussões de novo?) 

 
“Bem-sucedida guerra do Vietnã”? Não, você não leu errado. Uma das grandes inovações de Watchmen está em 

levar os super-heróis realmente a sério. Isto significa não achar verossímil um mundo, como o dos quadrinhos 
tradicionais, no qual eles existam sem grandes conseqüências geopolíticas. Pensem bem: se o Super-Homem realmente 
existisse na década de 40, a Segunda Guerra Mundial teria durado seis anos? É evidente que não. Sendo imune a balas e 
bombas, ele logo teria voado até a Alemanha e capturado todos os líderes nazistas; se bobear, derrubava a União 
Soviética de sobremesa, pondo fim à Guerra Fria antes mesmo de ela começar. A verdade é que não podemos conviver 
razoavelmente com o fato de que existam criaturas superpoderosas sem que isso tenha profundas repercussões 
internacionais. As armas nucleares mudaram o mundo para sempre; que dizer de super-heróis? 
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 Assim, Watchmen faz um ótimo exercício de imaginação, ao desenhar as implicações da existência de vigilantes 
mascarados. Inicialmente, surgem na década de 40 alguns desses malucos, que vestem fantasias e pulam de prédio em 
prédio procurando bandidos em flagrante para espancar. Sim, são malucos – o roteirista Alan Moore indaga 
sordidamente por que diabos alguém iria arriscar a vida de forma tão bizarra; e logo nos responde explorando - em 
todos os personagens - alguma frustração ou trauma. 
 
 Com o tempo, o fenômeno do vigilantismo vai ficando popular. Surgem mais encapuzados. Um banco cria seu 
próprio vigilante como golpe publicitário: um dia, a capa dele se enroscou na porta giratória de uma agência e ele, alvo 
fácil para os bandidos, foi baleado até a morte. (O enredo de morte de super-heróis por motivos fúteis, e de sua 
sistemática execução por alguma força misteriosa, foi recentemente transcrito, de forma infinitamente mais leve e muito 
saborosa, na animação Os Incríveis.) Até que um dia surge um super-herói de verdade. Antes, tínhamos apenas pessoas 
normais, físico malhado e saúde mental notwithstanding, saindo por aí a desafiar o monopólio do Leviatã. Mas eis que 
surge, após um acidente num laboratório nuclear, uma criatura azul incrivelmente poderosa, capaz de movimentar 
objetos sem os tocar, destruir um tanque de guerra sem esforço, ou se transportar a grandes distâncias apenas com a 
força do pensamento. Rorschach e seus colegas – o Comediante, o Coruja, a Espectral, Ozymandias, dentre outros – 
estavam ultrapassados. Eis que surge o Dr. Manhattan. Logo é cooptado pelo governo de seu país, e um de seus 
funcionários põe-se a alardear: “Deus existe, e Ele é americano”. 
 
 Jon Osterman, o acadêmico que se transformou no Dr. Manhattan, não parece se importar muito com política. Ou 
com nada terreno. Ele é capaz de enxergar o futuro, e insiste que o tempo é uma jóia multifacetada que os humanos 
insistem em enxergar uma face de cada vez. Mas ninguém entende sua visão de mundo. Talvez ninguém possa. Mas se 
Osterman não se importa com nada, os soviéticos certamente o temem – estima-se que ele possa destruir uma fração 
significativa do arsenal russo em caso de uma investida all-out. Com esta significativa vantagem em mãos dos EUA, a 
Guerra Fria não é mais a mesma. O Dr. Manhattan vai para o Vietnã, o que faz com que a guerra seja ganha em pouco 
tempo. Watergate nunca acontece. A popularidade de Richard Nixon é tamanha que ele consegue anular a 22ª Emenda, 
o que lhe permite servir um terceiro e logo depois um quarto mandato. Sim, o mundo de Watchmen é sinistro: é 1985 e 
Nixon é o presidente dos Estados Unidos. As inovações tecnológicas permitidas por Osterman aceleram um monte de 
coisas: os carros são a hidrogênio, e aqui e ali vemos um ou outro detalhe que nos indica engenharia genética. Este é 
um dos pontos fortes da obra: existe uma enorme quantidade de sugestões escondidas; há tanta história pra ser 
contada que cada página está repleta de significados, sem que isso acarrete algo desagradável de se olhar. Uma 
primeira leitura irá apresentar a história sem que se perceba cada detalhe; são necessárias dezenas de releituras para 
apreender as centenas de elementos para os quais não se chama nenhuma atenção. 
  

A investigação de Rorschach, se não nos mostra as nuanças que o leitor deve descobrir por si mesmo, leva-nos 
para as situações mais incríveis. Somos apresentados a um milionário e bem-sucedido herói aposentado que é muito 
mais do que parece; uma frustrada versão de um homem que suspeitosamente lembra o Batman; um estranho 
relacionamento entre o homem mais poderoso do mundo e sua namorada; e descobrimos que a vida de herói é algo 
violento e sem nenhum glamour. Pelos olhos de um jornaleiro, vemos as diferentes tramas se encaixando; e sem que 
tenhamos nenhuma sensação de desconforto, viajamos por uma história que nos leva por vários lugares: o centro de 
Nova Iorque, um luxuoso apartamento, a área 51, um bar sujo e perigoso, e até mesmo o Pólo Norte... e o planeta 
Marte (!). 

 
Eis que durante o que pensamos ser uma simples murder story nos é revelado um mundo muito maior e mais 

perigoso; e eis que durante a investigação um fato nos arranca da cadeira: o Dr. Manhattan abandona a Terra. E vai 
morar sozinho. Em Marte.  

 
Com isso, a União Soviética lança uma invasão ao Afeganistão (algo que no mundo real aconteceu em 79; 

evidentemente, se Jon Osterman realmente existisse, Leonid Brezhnev teria pensado duas vezes). Richard Nixon é 
levado para a área 51. Somos apresentados a uma sala de guerra à la Dr. Strangelove e num painel são feitas 
simulações de um ataque nuclear. A tensão se eleva. Lição para os estrategistas: não confiar numa arma que tem 
vontade própria. 

 
A sufocante e alucinante seqüência de acontecimentos nos leva, numa montanha-russa cheia de sustos e 

arranques, a um diabólico esquema para impedir o inverno nuclear e garantir a paz mundial. Ultimately, porém, ele 
parece falhar, porque o gênio por detrás dele esqueceu de levar em conta algo que somente o Dr. Manhattan tem lucidez 
para avisá-lo: nada chega ao fim. Um plano para a paz mundial não pode durar, porque logo as coisas acabam 
mudando. Como já nos diz o bom velhinho, John Mearsheimer, o sistema é anárquico, e os Estados não podem projetar 
com segurança cenários no médio e longo prazos. 
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 Infinitamente mais rica do que praticamente qualquer obra literária do século XX, o romance em quadrinhos que é 
Watchmen está sob ameaça de nunca vir ao grande público. Talvez o mundo pós-terça-feira (aquele ataque terrorista de 
setembro de 2001) não possa admitir o ato horrendo que é cometido para salvar o mundo; talvez o mundo pós-Guerra 
Fria não consiga mais entender o que era a ameaça do equilíbrio do terror. Uma pena. Alan Moore nos traz profundas e 
importantes lições sobre o significado da Guerra Fria, a importância de mitos e heróis, e as possibilidades narrativas dos 
quadrinhos. Mais do que lições, ele nos instiga a fazer perguntas sobre as repercussões últimas de crenças políticas e o 
modo como enxergamos o mundo. E a forma como ele entrelaça, bem amarradas, várias histórias a um contexto de 
política internacional constitui obra-prima tanto em Arte quanto em Política. 
 
 
O CONVIDADO: Frederico Silva é bacharelando em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC-MG).  
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RREELLeeiittuurraass 

 

VViivvaa  oo  pprrooggrreessssoo!!  
((QQuueemm  vviivveerr,,  vveerráá))  
Dawisson Belém Lopes  
 
It’s evolution, baby! – A teleologia foi a ideologia que mais influenciou o percurso das ciências biológicas – diz Ernst 
Mayr, considerado o “Darwin do século XX”. Trata-se de uma visão de mundo finalista, com raízes variadas: as crenças 
milenaristas cristãs, o evolucionismo transformacionista, a (ingênua?) esperança de muitos por um mundo melhor, e, 
destacadamente, o entusiasmo iluminista com a idéia do progresso. O biólogo Mayr adverte que, até bem recentemente, a 
teleologia era apenas uma entre as muitas frentes de pensamento. Porém, sobretudo a partir do século XX, com a 
disseminação de conceitos como os de modernização e de progresso pelos quatro quadrantes do globo, percebe-se que o 
termo final da trajetória humana passou a ser esculpido em formatos mais ou menos previsíveis, a saber, o crescimento 
acelerado da economia, a industrialização maciça (e altamente predatória do meio ambiente), a urbanização completa e 
irreversível (a despeito do homem do campo)... 
 
Hoje, tanto na Biologia quanto fora dela, a teleologia ainda segue com vigor. A sereia do progresso não seduz como 
dantes. Mas alguns mistérios do método teleológico vêm sendo decifrados – com o precioso aporte dos biólogos -, de tal 
sorte que, até no campo das Relações Internacionais, teóricos do peso de Alexander Wendt se aventuram pela teleologia 
(Wendt, há pouco, foi responsável pelo prognóstico audacioso de que, dentro de 200 anos, no mais tardar, teremos um 
Estado weberiano mundial.) Mayr, o nosso Darwin redivivo, anota que, com o incremento das reflexões filosóficas a 
respeito da teleologia, um mito que se desfez foi o da “causação retroativa”. Processos teleológicos não operam 
retroativamente desde uma meta futura – o que refuta, adicionalmente, a alegação de haver um conflito entre explicações 
causais e teleológicas. Como diz o filósofo popular: “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa!” Para compreender 
melhor o assunto, a pedida é Biologia, Ciência Única, do bom prosador e celebrado evolucionista Ernst Mayr [Companhia 
das Letras, 2005]. 
 
Quanto maior a estatura, maior o tombo - Em Colapso, best-seller do geohistoriador americano Jared Diamond, 
investigam-se as razões que conduzem sociedades inteiras ao “sucesso” ou ao “fracasso”. O forte apelo por uma concepção 
desenvolvimentista que seja sustentável no correr do tempo é pontuado por exemplos históricos de comunidades que, ao 
privilegiarem ideais como o progresso e o bem-estar, descuraram aspectos que as guiaram, eventualmente, ao mais 
completo colapso. O primeiro desses fatores de colapso envolve os danos que as pessoas infligem ao meio ambiente. “O 
porquê de apenas certas sociedades sofrerem colapsos ambientais”, diz Diamond, “pode em princípio relacionar-se tanto 
com a excepcional imprudência de seus povos, a fragilidade de seu meio ambiente, ou ambas as coisas ao mesmo tempo”. 
Em segundo lugar, elenca-se a mudança climática – fator que pode ou não estar diretamente associado à ação humana. 
Fazem uma terceira combinação relevante os chamados “vizinhos hostis”. Isto quer dizer que uma sociedade que não fosse 
suficientemente forte, do ponto de vista militar, para defender-se dos seus vizinhos hostis, sucumbiria fatalmente (o 
Império Romano sendo o exemplo clássico). O quarto feixe de motivos para o colapso de uma sociedade é a dependência 
comercial de um vizinho amigável que, por algum motivo, venha colapsar. Por fim, ensina o professor da Universidade da 
Califórnia, há o “quinto elemento”: a questão ubíqua de como as sociedades respondem aos seus problemas, ambientais 
ou não. O vezo culturalista entra em jogo. Pesados todos os fatores, Diamond sugere que, para fazer justiça ao conteúdo, 
um título mais fidedigno para a sua obra seria “Colapsos Sociais Envolvimento um Componente Ambiental e, em Alguns 
Casos, as Contribuições das Mudanças Climáticas, de Vizinhos Hostis, Parceiros Comerciais e Também a Questão das 
Respostas da Sociedade a Tudo Isso”. É justo. 
 
Será que é por aí? – Richard Rorty, um dos mais influentes intelectuais da atualidade, é bastante taxativo na opinião de 
que deveríamos tratar a história da filosofia como tratamos a história da ciência. Nessa área, ele diz, “não relutamos em 
dizer que sabemos mais do que nossos ancestrais sobre os temas que eles discutiam. Não achamos anacrônico dizer que 
Aristóteles tinha um falso modelo dos céus ou que Galeno não entendia como o sistema circulatório funcionava. Admitimos 
a ignorância perdoável dos grandes cientistas”. Rorty pretende, como próximo passo, que admitamos abertamente a 
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ignorância de um Aristóteles, “que não sabia que as tais essências verdadeiras não existiam” (sic). Ou, então, que 
consigamos enxergar a ignorância de Leibniz, que “não sabia que Deus não existe” (sic). O protesto de Rorty vai contra 
aqueles que, em vez de apontar os “ignorantes de plantão”, tergiversam, reconhecendo apenas “visões filosóficas 
distintas”. O corolário é que deveríamos, na concepção deste filósofo pragmático americano, abordar o “progresso moral” 
com a mesma naturalidade que falamos em progresso material. Outras tantas posições polêmicas, como esta que aqui 
trouxemos à baila, estão expostas em Verdade e Progresso [Manole, 2005], de Richard Rorty. 
 
A barganha faustiana de nosso tempo – O doutor Fausto, célebre personagem de Goethe, é bem conhecido pelo pacto 
firmado com o diabo Mefistófeles, por meio do qual este lhe concederia todos os bens materiais, e Fausto, em 
contrapartida, entregaria, literalmente, a alma ao diabo! O diálogo imaginado entre Fausto e Mefistófeles, em que o doutor 
aceita os termos do contrato proposto pelo diabo, é desta forma ilustrado por Goethe: 
 
 Se estiver com lazer num leito de delícias, 
 Não me importa morrer! Assim fico liberto! 
 Se podes me enganar com coisas deliciosas, 
 Doçuras a sentir, prazeres! Alegria! 
 Se podes me encantar com coisas saborosas, 
 Que seja para mim o meu último dia! 
 Quero firmar o acordo. 
 
O dilema expresso pelo drama de Goethe, pondera o professor Salvatore D’Onofrio [Pequena Enciclopédia da Cultura 
Ocidental, Campus, 2005], é precisamente aquele que envolveu os românticos do século XIX, balançados entre “o ideal do 
sonho e o grotesco da vida real”. 
 
A barganha faustiana do século XX, Isaiah Berlin a capta em sua última antologia de ensaios publicada no Brasil, qual seja, 
A Força das Idéias [Companhia das Letras, 2005]. Sir Berlin percebeu que, no rastro do ideal iluminista da verdade única e 
harmoniosa, muita coisa boa foi indubitavelmente feita: sofrimento mitigado, ignorância revelada, dogmas refutados, 
preconceitos e superstições escarnecidos com êxito. Porém, o sonho dos iluministas, a demonstração de que tudo no 
mundo se movia por meios mecânicos, de que todos os males podiam ser curados por passos tecnológicos apropriados, de 
que era possível a existência de engenheiros para as almas humanas – essas crenças mostraram-se ilusórias. O pior foi o 
altíssimo preço que tivemos de pagar por aceitarmos levar adiante a ambição dos homens das Luzes. O século XX – em 
sua primeira metade, sobretudo – cobrou-nos caro – e da forma mais sinistra e opressiva possível – o pedágio pelo ideal 
do progresso. Os avanços científicos, ao passo que serviam de passaporte para um futuro idealizado, também 
escancaravam as portas para uma nova era de destruição em massa, inaugurando a perspectiva da destruição total da 
existência humana. Viva o progresso! Quem viver, verá. 
 
 

OBRAS: 
 
 
 Isaiah Berlin, A Força das Idéias. São Paulo, Companhia das Letras, 2005. 

 
 Jared Diamond, Colapso. Rio de Janeiro, Record, 2005. 

 
 Richard Rorty, Verdade e Progresso. São Paulo, Manole, 2005. 

 
 Ernst Mayr, Biologia, Ciência Única. São Paulo, Companhia das Letras, 2005. 

 
 Salvatore D’Onofrio, Pequena Enciclopédia da Cultura Ocidental. Rio de Janeiro, Campus, 2005. 
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TTTeeesssttteee   aaaqqquuuiii   ssseeeuuusss      
cccooonnnhhheeeccciiimmmeeennntttooosss   !!!   
 
1. "No regime democrático, todo partido devota todas as 
energias para demonstrar que os demais partidos não têm 
competência para governar. E todos eles estão certos." 
Essa frase foi proferida: 
 
a) pelo satirista Menipo de Gadara; 
b) pelo humorista Grouxo Marx; 
c) pelo jornalista Henry Louis Mecken; 
d) pelo colunista Ibrahim Sued; 
e) pelo economista Friedrich Von Hayek. 
 
2. O maior PIB per capita da América Latina pertence a: 
 
a) Barbados;  
b) Argentina; 
c) Chile; 
d) Costa Rica; 
e) Uruguai. 
 
3. Segundo dados de 1995, qual percentagem da população 
da cidade do Rio de Janeiro já tinha sido vítima de alguma 
forma de agressão sexual? 
 
a) 1.5%; 
b) 3%; 
c) 4.5%;  
d) 6%; 
e) 7.5%. 
 
4. Em 711, o conquistador árabe Tarik Ibn Ziyad tomou 
posse do território europeu ___, em nome ___: 
 
a) da ilha de Malta, do Califa Omar; 
b) da Espanha, do Califa Ali; 
c) da Alemanha, do Califa Ismar; 
d) do rochedo de Gibraltar, de si próprio; 
e) da Alsácia, de si próprio. 
 
5. "É melhor vencermos a nós mesmos, do que ao mundo". 
Tal frase pertence à obra filosófica de: 
 
a) Zenão de Eléia; 
b) Nietzsche; 
c) Paulo Coelho; 
d) Jean-Paul Sartre; 
e) Voltaire. 
 
 
 
 
 
 
 

6. "Prefiro ter um capitão simples e rústico, que saiba 
por que luta e que ame aquilo que sabe, do que um 
daqueles a quem chamais gentil-homem, e que não 
passa disso". Essa frase foi proferida por: 
 
a) Graco Babeuf; 
b) George Washington; 
c) Oliver Cromwell; 
d) Simón Bolívar; 
e) Thomas Munzer. 
 
7. Em 2005, estreou a primeira película cujas filmagens 
se passaram no interior do prédio da Organização das 
Nações Unidas, em Nova Iorque (The Interpreter, Sidney 
Pollack). O que poucos sabem é que aquele famoso 
edifício nova-iorquino não foi a primeira sede da 
organização, uma vez que a sua construção só se 
completou em 1952. Nesse ínterim, onde teria sido 
primeiramente sediado o Conselho de Segurança da 
ONU? 
 
a) nas dependências do Pentágono, em Washington, DC; 
b) no Palácio de Versalhes; 
c) no Palais des Nations, antiga sede da Liga das Nações, em 

Genebra; 
d) no ginásio do Hunter College, uma escola para moças na 

região do Bronx, NY; 
e) no prédio da embaixada americana em Londres. 
 
8. O evento do "campo dos fios de ouro" teve lugar: 
 
a) Na Cólchida, em 132 a.C., quando da chegada de uma 
missão grega, que se maravilhou com os trigais da região; 
b) Na Aquitânia, em 720 d.C., quando o imperador franco 
Pepino, o Breve, recebeu a visita do basileu bizantino Nicolau V, 
que exibiu em um gramado finos brocados de Constantinopla; 
c) No planalto de Pamir, em 1030 a.C. quando o líder bárbaro 
Geffezin conquistou os trigais da região aos pacíficos Uriuzetes; 
d) na China Tang, em 789, quando as concubinas do Eleito do 
Céu teceram em seda dourada uma ode de 750.000 versos 
brancos, que ocupou toda uma guarnição militar; 
e) em 1191, no coração da Europa, quando as cortes de 
Ricardo Coração de Leão (rei da Inglaterra), Filipe Augusto (rei 
de França) e Frederico Barba-Roxa (imperador romano-
germânico) se encontraram em toda sua ostentação, para 
iniciar a II Cruzada. 
 
9. O sábio grego Metrodorus, oriundo da ilha de Chios, 
afirmava há mais de 25 séculos: 
 
a) ser o Homem um ser desejoso, por natureza; 
b) que era altamente provável a existência de vida 
extraterrena; 
c) a sacralidade do direito de propriedade privada; 
d) que a Terra girava em torno de outro astro celeste; 
e) a existência do algarismo "zero". 
 
10. "Certos políticos brasileiros confundem a vida pública 
com a privada". Esta observação pertence ao legado: 
 
a) de Ruy Barbosa; 
b) de José Bonifácio de Andrada; 
c) do Marquês de Pombal; 
d) do Visconde do Ouro Fino; 
e) do Barão de Itararé. 

 

 QQQuuuiiizzz!!!
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