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Copo (só um pouco) cheioCopo (só um pouco) cheioCopo (só um pouco) cheioCopo (só um pouco) cheio    
AA  ddeecceeppcciioonnaannttee  ((mmaaiioorr))  rreeffoorrmmaa  ddaass  NNaaççõõeess  UUnniiddaass  

  
  

A metáfora do título anda desgastada, 
rebaixada a clichê, servindo até para vender 
refrigerantes em reclames. Mas é útil como 
ilustração do grau de profundidade da reforma das 
Nações Unidas operada na Assembléia Geral deste 
ano. Maior alteração no arcabouço normativo nos 
sessenta anos de Organização, as frustrações que 
lhe seguiram são resultado das fartas – não 
obstante justificáveis - 
expectativas alimentadas 
quanto ao aggiornamento do 
principal órgão do Sistema – 
seu Conselho de Segurança. 
Especulava-se ainda que 
uma reforma mais ambiciosa 
mitigasse o impacto das 
recentes crises de 
credibilidade política e moral 
que vêm vergastando a 
imagem do mapa-múndi 
azimutal imortalizado nos 
blue helmets. 

Admoestada por 
recusar-se o papel de 
governo mundial (em 
oposição a um governo de 
potências), e por, freqüentemente, falhar em 
operacionalizar seu sistema de segurança 
coletiva, a ONU vem sendo colocada em xeque 
também pelo que lhe era mais caro: sua 
legitimidade moral e técnica. O Iraque tem sido 
o calcanhar de Aquiles das Nações Unidas na 
última década, depois de ter passado à 
historiografia como gatilho da renaissance de 
seu Conselho de Segurança. O escândalo do 
programa Óleo por Comida, agravado pelas 
conclusões do relatório Volcker, desnudou as 
fraturas dos programas humanitários 
conduzidos pelo braço desarmado da 

Organização. Em outras palavras, o escândalo 
provocou mais um arranhão na reputação da 
Organização das Nações Unidas - arauto da 
moralidade nas relações internacionais, guardião 
do direito internacional e edifício do 
multilateralismo – e expôs sua ineficiência 
técnica e, é possível, corruptibilidade. Sua 
neutralidade como ator político já havia tombado 

na esteira dos atentados ao 
Hotel Canal em Bagdá em 
2003, que visavam a 
suprimir a vida de Sérgio 
Vieira de Mello e sua 
equipe, por sua presença 
importar a legitimação da 
ocupação norte-americana 
em solo mesopotâmico.  

Eis que entram em 
cena a sexagésima 
Assembléia Geral e seu 
encontro antecedente, a 
World Summit, que 
concentraram o maior 
número de chefes de 
Estado e chanceleres na 
história diplomática neste 

setembro último, em circunstâncias análogas à 
de um Congresso de Verona1 de nossos tempos. 
Mais vertical do que a reforma de 1963, que 
expandiu de 11 para 15 o número de países 
presentes ao Conselho de Segurança e efetuou 
remendos administrativos, o documento que 
resultou da World Summit abraça um universo 
temático verdadeiramente transversal, que 
supera o realinhamento da maquinaria 
burocrática e transcende o domínio da segurança 

                                               
1 Revisão de 1822 do Concerto Europeu de Viena, no marco do 

sistema de congressos do visconde de Castlereagh. 

 
 
“Admoestada por recusar-se o 
papel de governo mundial e 
por falhar em operacionalizar 
seu sistema de segurança 
coletiva, a ONU vem sendo 
colocada em xeque também 
pelo que lhe era mais caro: 
sua legitimidade moral e 

técnica” 
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internacional, pondo-se a afiar os mecanismos 
multilaterais de promoção do desenvolvimento 
e de preservação dos direitos humanos.   

Entretanto, a frustração setembrina 
decorre precisamente da não-reforma do 
Conselho de Segurança – o órgão executivo da 
ONU cujas determinações gozam da 
prerrogativa de serem vinculantes ante o direito 
internacional. É da não-aprovação de nenhum 
dos dois planos que haviam emanado do painel 
de especialistas designado por Kofi Annan para 
a reforma do Conselho que se alimenta a 
percepção de que a sexagésima Assembléia-
Geral saiu-se mal-fadada em sua promessa 
reformista. Para entender a letargia diplomática 
do outono nova-iorquino é válido reavivar a 
lembrança: a primeira proposta em tela 
ampliava para 11 o número de membros 
permanentes; a segunda criava a categoria de 
membros “semi-permanentes”, que se 
sentariam por quatro anos ao Conselho, com a 
perspectiva de serem 
reeleitos 
indefinidamente. Foram 
os embates entre 
candidatos “naturais” às 
novas vagas 
(autoproclamados reis de 
suas cadeias alimentares 
locais) e aqueles países 
sem grandes chances no 
páreo que contribuíram 
para condenar a reforma 
do órgão à postergação.  

A inviabilidade 
imediata da reforma 
parece ser mesmo 
atribuível a impasses políticos regionais: entre 
Japão e China, Alemanha e Itália, Brasil e 
Argentina, Índia e Paquistão, ciúmes africanos. 
Pouco teve respeito com o poder de veto do P-
5. Poderia ser alegado que não fosse o pleito 
japonês não travado pela China Popular (ou se 
a candidatura de Tóquio nem tivesse sido 
postulada), os ingressos dos outros três 
membros do G-4, que se apresentaram ao 
mundo como novas potências das relações 
internacionais pós-Guerra Fria – quais sejam, 
Alemanha, Brasil e Índia – seriam facilitados, 
tendo em vista que não havia impedimentos 
definitivos (e com a necessária força político-
diplomática) em seus complexos de segurança 
regionais. Todavia, há de se ter em mente que 
a razão de ser de uma reforma do órgão, qual 
seja, a de espelhar a distribuição de poder das 
relações internacionais e incrementar a 
representatividade na gestão dos assuntos de 
paz e segurança internacionais, estaria 

comprometida sem a inclusão do Japão – que 
ocupa o pódio dos principais doadores da ONU e 
de suas operações de paz. Além disso, por mais 
que Washington hesitasse em apoiar a 
candidatura de Berlim, o atrito crítico consumou-
se entre Tóquio e Pequim; somado, 
naturalmente, ao número insuficiente de votos 
na Assembléia Geral a favor de qualquer uma 
das propostas deitadas na mesa. Não é que a 
ausência de uma reforma no Conselho de 
Segurança aos sessenta anos da ONU postergue-
a por décadas a fio. Ocorre que a oportunidade 
foi desperdiçada em seu simbolismo, e também 
por momentum. Permanece possível, segue 
improvável.  

Dito isso, o pacote de reformas, 
aprovado por força da resolução A/60/150 
(2005) da Assembléia-Geral de 2005, foi 
enxugado para uma versão mais acanhada, 
recalcitrante em proporcionar um salto 
qualitativo em representatividade e engenharia 

institucional. Entretanto, 
remendos funcionais 
importantes foram 
costurados ao 
ordenamento jurídico da 
ONU, capazes de 
propiciar dinamicidade e 
atualização em seus 
nichos de atividade. 
Passemos os olhos por 
alguns. 

A substituição da 
Comissão de Direitos 
Humanos - refém da 
presença em seus 
quadros de países 

notoriamente violadores dos direitos humanos 
(da estirpe de Cuba, China, Líbia, Zimbábue e 
Sudão) – pelo Conselho de Direitos Humanos 
ambicionou fundar um fórum mais compacto, 
coeso, ágil e poderoso na prevenção de 
catástrofes humanitárias. Já a instituição da 
Comissão de peace-building é resultado da 
experiência de campo da Organização em evitar 
que países saindo de situação de conflito armado 
(post-conflict nations) exortem à violência 
novamente, por força da construção de 
instituições de auto-governo. Tal comissão 
reflete a consolidação da práxis de State-building 
e a vocação das Nações Unidas em auxiliar 
sociedades em guerra civil a expressar sua 
autodeterminação. Cumpre também lembrar, o 
documento logrou sacramentar um conceito 
repaginado de intervenção humanitária, 
colocando em perspectiva, na letra da lei, o 
significado de soberania estatal em benefício da 
promoção dos direitos humanos do indivíduo, 

 
 

“Não é que a ausência de uma 
reforma no Conselho de Segurança 

aos sessenta anos da ONU 
postergue-a por décadas a fio. 
Ocorre que a oportunidade foi 

desperdiçada em seu simbolismo, 
e também por momentum” 
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sobretudo consagrando, por meio da evocação 
do capítulo VII da Carta, a responsabilidade de 
os Estados membros agirem militarmente 
contra o genocídio. Houve, ademais, outros 
entendimentos dignos de menção: o 
estabelecimento de um fundo de democracia 
(embora permaneça obscuro como este será 
manuseado), a revitalização das promessas de 
financiamento para o desenvolvimento 
(reforçando os entendimentos da Conferência 
de Monterrey, de 2003), a definição de um 
conceito mais estreito de terrorismo 
internacional, a reafirmação do compromisso de 
atingir os Objetivos do Milênio (ODMs) até 2015 
e a revisão das engrenagens administrativas da 
Organização, sobretudo, estruturando canais de 
accountability nas finanças e nas atribuições do 
gabinete do Secretário-Geral. No entanto, as 
ausências do estabelecimento de um aguardado 
Conselho de Segurança Econômica e, 
especialmente, da quase quimérica reforma do 
Conselho de Segurança eclipsaram os pontos 
valorosos acordados na World Summit. 

Esperava-se que a reforma lavasse a 
imagem das Nações Unidas de seus desertos e 
tempestades recentes, mas os países membros 
se enredaram em disputas políticas que lhes 
afetavam a leitura do interesse nacional, 
relegando a um segundo plano a possibilidade de 
uma atualização mais ousada e comprometida do 
maior e mais plural organismo multilateral da 
história humana. Parece evidente que os 
dispositivos institucionais revistos e criados não 
auferem à Organização um salto qualitativo em 
representatividade e atualização quanto à 
estrutura vigente do sistema internacional, mas 
não se pode desprezar seu potencial em 
aumentar a eficácia da ONU na gestão de crises 
humanitárias e conflitos armados e na sua 
capacidade de resposta aos novos desafios das 
relações internacionais, sobretudo, àqueles cujo 
controle escapa à alçada dos Estados. O copo da 
reforma não está vazio, encontra-se só um 
pouco cheio, mas roga por mais água. 
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Na Cúpula das Américas, faltaram resultados práticos 
e sobraram badernadas. Chávez, Fidel, Maradona e 
cia. foram os headliners do musical barulhento latino-
americano. Peraí! Não era para ser uma Cúpula? Pois 
é... 
 

Na mis-en-scène que envolveu o evento, Chávez 
chamou a Vicente Fox de "cachorrinho do império". 
Fox, por seu turno, disse que Kirchner, anfitrião do 
encontro de Mar del Plata, estava mais interessado 
em jogar para a platéia do que com os propósitos da 
Cúpula. Kirchner, que não é de levar desaforo para 
casa (ainda mais quando está em casa!), mandou Fox 
ir cuidar dos seus próprios problemas. Enfim... 
 
Bush no Brasil I: em terras brasileiras, o barulho foi 
bem menor do que em Mar del Plata. Bush veio fazer 
um stop-and-go no Brasil, antes de voltar aos EUA. 
Lula finalmente marcou um golaço. Civilidade, 
verborragia-zero e a imagem de que é "amiguinho" 
dos esquerdistas das Américas, pero no mucho. 
 
Bush no Brasil II: especialistas e estudantes 
selecionados pela embaixada americana no Brasil 
puderam bater um papo com Bush em um local 
reservado da capital federal. Política externa? Quase 
nem uma linha sobre ela e suas danosas 
conseqüências mundo afora. Bush parecia em casa. 
Conversa boba daqui, amenidades de lá e, no final, só 
desconversando mesmo. 
  

... 
 
Em Amã, capital da Jordânia, mais 67 foram 
letalmente vitimados e 150 feridos por ataques de 
suicidas com bombas. Adivinhem quem reclamou a 
responsabilidade pelo atentado? Nesse ritmo, logo a 
rede Al-Qaeda entrará na listinha da Forbes como 
uma das empresas mais eficientes do mundo 
globalizado. Mérito de seu celebrado mentor, o "CEO" 
Osama bin Laden. 
 
Ellen Johnson-Sirleaf, ex-burocrata das finanças 
internacionais, bateu nas urnas o ex-boleiro George 
Weah, nas eleições presidenciais da Libéria. Com a 
derrota, o craque da bola Weah saiu reclamando da 
suposta "marmelada" no pleito, bem como das 
decisões dos juízes eleitorais. Típico... Só faltou 
gritar: "Edílson!" 

 
Na terra do liberalismo, a Casa dos Comuns rejeitou 
proposta de Tony Blair de que os suspeitos de cultivar 
algum laço com o terrorismo pudessem ser detidos 
por até 90 dias sem julgamento. Ainda não foi dessa 
vez que a onda populista conseguiu derrubar o 
rochedo da coerência. 
 
Em votação com enorme margem na Assembléia 
Geral da ONU, 182 países pediram aos Estados Unidos 
que suspendessem o seu embargo comercial – que 

dura décadas – a Cuba. Votaram contra a resolução: 
Israel, as Ilhas Marshall e Palau. Israel, vá lá. Mas 
Palau!? Ilhas Marshall??? Os EUA já estiveram mais 
bem acompanhados, convenhamos. 
 
Entre tapas e beijos: assim permanece o 
relacionamento entre Turquia e União Européia. 
Depois de convocar a Macedônia para conversas a 
respeito da possível adesão futura à União, a 
Comissão Européia não economizou nas críticas à 
política turca de proteção aos direitos humanos. 
Ocorre que, no frigir dos ovos, a Turquia é uma das 
economias emergentes que mais cresce no mundo de 
hoje... Será que isso esclarece um pouco as coisas? 

  

............    
 
Novas lições de política internacional comparada: 

O ministro do exterior da Índia, Natwar Singh, 
renunciou após as acusações de envolvimento com o 
escândalo do programa Petróleo por Comida, da ONU. 
Entretanto, ele continua afirmando convictamente a 
sua inocência. "Não há evidências de que sou 
culpado" – teria dito aos meios de imprensa. Ou será 
que foi o Zé Dirceu quem disse isso? Hummm... Acho 
que posso ter trocado as personagens. Mas o roteiro 
tem as suas (vero)semelhanças, ninguém há de 
negar. 
 
Cherchez le chauffeur! Lembram-se daquela histórica 
entrevista, publicada pela revista IstoÉ, com Eriberto 
França? Para quem não se lembra, tratava-se do 
motorista do então presidente do Brasil, Fernando 
Collor de Melo. A entrevista foi o primeiro movimento 
da concertação política que culminou, no fim de 1992, 
com o impedimento constitucional de Collor. Pois 
bem... Ao ler as manchetes de jornal, descubro que 
existe, em pleno 2005, um motorista de Osama bin 
Laden, detido pelos americanos no confortável 
pensionato para moços da Baía de Guantánamo. 
Alguém já pensou em interrogá-lo? Dependendo dos 
ventos da política, quem sabe não conseguem o 
impeachment do Osama? 

 
E a França, hein? Continua surpreendendo o mundo. 
Banlieues em chamas roubam a atenção da mídia 
internacional. A desordem cívica aterrorizou até o 
experimentado político mauricinho Nicolas Sarkozy – 
que, sem hesitação, deixou de lado o manual do 
politicamente correto para tachar os insurretos de 
"canalhas". E no Brasil... No Brasil, a velha guarda 
intelectual, ouriçada, trava combates ideológicos 
como não se viam desde há muito. A nostalgia bate à 
porta. 
 

No Brasil, Maluf viu o sol nascer quadrado. No Chile, 
Fujimori foi quem sentiu o gostinho da detenção. 
Pergunta-se: e Pinochet? O tempo passa, o tempo 
voa... 

DDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeeessssssssssssddddddddddddiiiiiiiiiiiittttttttttttoooooooooooossssssssssss....................................   
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A aA aA aA açãçãçãção militar dos Estados Unidos e o militar dos Estados Unidos e o militar dos Estados Unidos e o militar dos Estados Unidos e 

aliados contra o Iraque, em 2aliados contra o Iraque, em 2aliados contra o Iraque, em 2aliados contra o Iraque, em 2000000003, foi 3, foi 3, foi 3, foi 

legal?legal?legal?legal?    
 

 

SIM :::    A arte do possível    
 
Luiz Feldman 
 

Em um mundo unipolar, ensina William Wohlforth, “fazer pouco é um perigo maior do que fazer 
demais”.2 Considerada a distribuição sistêmica de poder no âmbito internacional, o professor da Edmund 
Walsh School of Foreign Service explica que a propensão intervencionista dos Estados Unidos da América 
é desejável, vez que assim este país pode desempenhar um papel positivo na manutenção da segurança 
nos diversos arranjos regionais existentes, fórmula esta à qual não julga haver, à vista, alternativas 
preferíveis. Após a dramatização da agenda de segurança dos EUA em 2001, o intervencionismo ganha 
ainda outra razão, qual seja, a necessidade de ação assertiva no combate a ameaças ao bem-estar dos 
cidadãos americanos e aos interesses de seu país, ameaças de quilate até então inimaginável. Da suposta 
associação de designados Estados-pária com grupos considerados terroristas, os Estados Unidos e seus 
aliados passam a cogitar a possibilidade de terrorismo com armas de destruição em massa. 

A necessidade de ação assertiva traduz-se então em tentativa de difusão política, por parte dos 
EUA e seus aliados, da lógica de preempção de ameaças, segundo a qual um Estado não deve esperar que 
um ataque armado ocorra para se defender, no exercício de seu direito de autodefesa. Que se trate o 
assunto como se a legitimidade da preempção inexistisse é, em si, questionável, diante da opinião 
mantida por um razoável grupo, no sentido de que “em circunstâncias demonstráveis de necessidade 
extrema, a autodefesa antecipatória pode ser um exercício legítimo do direito de sobrevivência dos 
Estados”.3 Não obstante, deve-se notar o expressivo peso político desfrutado por uma interpretação 
concorrente, segundo a qual “um direito antecipatório de autodefesa seria contrário à letra do Art. 51” da 
Carta das Nações Unidas –que diz que a autodefesa só é aceitável na eventualidade de um ataque armado 
ocorrer– além de ser contrário “ao seu objeto e seu propósito, que é cortar ao mínimo o uso unilateral da 
força nas relações internacionais”.4 Como tal, à medida que aumentava a suspeita americana em relação 
ao regime de Saddam Hussein e seus programas missilísticos, mais se promovia, nos círculos 
diplomáticos, a preempção como forma de conduta necessária no mundo pós-11 de setembro.  

Conquanto a lógica preemptiva tenha se inviabilizado em termos da não-permissibilidade que 
encontrou no ambiente diplomático, ela impregnava a lógica decisória dos EUA, e com isso terá 
contribuído para a escolha de ataque ao Iraque em março de 2003. Vale dizer, a despeito de que não 
fosse um padrão de conduta internacional com sólidas bases na prática interestatal, a preempção afigura-
se aos EUA como um imperativo em um cenário securital de tormenta e vento esquivo, no dizer de 
Camões. Identificado o Iraque como uma ameaça à sua segurança nacional, seja por sua atitude tida por 
desrespeitosa ao mecanismo de inspeções de seu programa de armamentos, seja pelo que se quis 

                                               
2 WOHLFORTH, William C. The Stability of a Unipolar World. International Security, volume 24, número 1, verão, 1999, p.39. 
3 FRANCK, Thomas M. Recourse to Force : State Action Against Threats and Armed Attacks. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 

p.103. 
4 RANDELZHOFER, Albrecht. Article 51. In: SIMMA, Bruno (Org.).  The Charter of the United Nations : A Commentary. Munique: C.H. Beck 

Verlag, 1995, p.676. 
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desvelar como seus vínculos com organizações terroristas, os EUA recorrem às vias multilaterais com 
vistas a dar à paz uma chance e pressionar diplomaticamente o Iraque. Cientes, ou não, das resistências 
iraquianas que sobreviriam, parece certo que a preempção perpassou a lógica dos americanos para a 
questão, ainda que eles tenham optado por andar na trilha multilateral (walk the multilateralist walk)5 por 
algum tempo. 

Mas, então, que dizer da legalidade da ação militar iniciada em março de 2003? Os relatórios dos 
inspetores das Nações Unidas não indicavam a presença de “armas fumegantes”, no começo de 2003, 
mas àquela altura não era, de todo, certeiro que estas não existissem.6 Se os pedidos dos inspetores por 
mais e mais prazo estendiam maus lençóis à idéia de que o Iraque tivesse capacidades de algum ataque 
iminente, o agregado de termos com que o Conselho de Segurança das Nações Unidas vinha tratando a 
questão do Iraque desde a Guerra do Golfo permitia, com efeito, a conclusão de que a ação militar era 
juridicamente defensável.  

Tal afirmação assenta-se na seguinte lógica. Na resolução 678 de 1990, o Conselho “Autoriza os 
Estados-membros (...) a usarem todos os meios necessários para apoiar e implementar a resolução 660 
(1990) e todas as resoluções relevantes subseqüentes e restaurar a paz e segurança internacionais na 
área”. A resolução 678, pois, não versava unicamente sobre a efetivação da retirada das tropas iraquianas 
do Kuwait (vide resolução 660); autorizava também a utilização de força armada para a obtenção da paz 
e segurança internacionais na área. Com a vinda da resolução 687 do Conselho, foram estabelecidas 
obrigações do Iraque para que se fixassem os termos de um cessar-fogo após o fim da Tempestade no 
Deserto, que, depois se julgou no próprio Conselho, não foram cumpridas em sua totalidade. E, como 
demonstra Christopher Greenwood, a resolução 678 permaneceu válida justamente porque a resolução 
687 foi descumprida.7 Já a resolução 1441 de novembro de 2002, adotada com o voto positivo de todos 
os membros do Conselho, deu uma “oportunidade final” ao Iraque de cooperar com as inspeções com 
base no parecer de que, entre outros: (i) o Conselho deveria agir, neste assunto, evocando a resolução 
678; (ii) o Iraque estava em brecha material de suas obrigações pela resolução 687; (iii) se não 
cooperasse com os inspetores, se não aquiescesse com as disposições da própria resolução 1441 e se não 
fosse translúcido na declaração que se lhe requisitavam sobre seu programa de armamentos, estaria 
incorrendo em nova brecha material; e (iv) se fossem encontradas e relatadas ao Conselho dificuldades 
referentes à posta em efeito do item (iii) acima, este órgão deveria se reunir para “considerar a situação e 
a necessidade de aquiescência completa [do Iraque] com as resoluções relevantes do Conselho de modo a 
assegurar a paz e segurança internacionais”. 

Sobre a evocação de resolução 678 nos parágrafos da resolução 1441, pronuncia-se Greenwood: 
“a única interpretação possível daquele parágrafo no preâmbulo foi que o Conselho (unanimemente) 
considerava que a resolução anterior ainda estava em vigência”. Sobre a brecha material atribuída ao 
Iraque, Greenwood comenta que, apesar de progressos feitos desde a adoção da resolução 1441, na 
reunião de 7 de março de 2003, “nenhum membro do Conselho concordava [com a afirmação do 
representante iraquiano de] que o Iraque tivesse posto fim à brecha material da resolução 687”. E a 
existência desta brecha, qual definida no direito dos tratados, “envolveria uma violação de uma provisão 
essencial para a consecução do objeto”8 da resolução 1441, a saber, a restauração da paz e segurança 
internacionais. Finalmente, sobre a necessidade de uma autorização específica, em março de 2003, para a 
ação militar, expunha o Secretário do Exterior britânico a seguinte argumentação: tivesse a requisição de 
consideração da situação em caso de desrespeito iraquiano àquilo que se lhe pedia, prevista na resolução 
1441, significado que nenhuma ação sob a égide da resolução 678 poderia ser tomada sem ser aprovada 
pelo Conselho, a resolução 1441 teria estabelecido que o “Conselho decidiria o que precisava ser feito 
para a restauração da paz e segurança internacionais, e não que iria considerar a questão. A escolha das 
palavras foi deliberada”. O Conselho, de fato, considerou formal e informalmente a questão, ainda que 
não tenha podido acordar sobre uma nova resolução. “[A] proposta de que deveria haver uma requisição 
de uma decisão do Conselho, uma posição mantida por muitos membros, não foi adotada”.9  

Como tal, é factível a avaliação de que alguns dos Estados-membros da ONU não estivessem 
agindo ilegalmente quando iniciaram sua ação militar no Iraque em março de 2003, amparados como 

                                               
5 A expressão é de Robert Keohane, em Multilateral Coercive Diplomacy: No Myths of Empire. Working paper, Duke University, novembro de 2002. 
6 O próprio chefe dos inspetores diz  que cria na existência das armas. BLIX, Hans. Disarming Iraq : The Search for Weapons of Mass Destruction. 

Londres: Bloomsbury, 2004. 
7 GREENWOOD, Christopher. International Law and the Pré-emptive Use of Force: Afghanistan, Al-Qaida, and Iraq. San Diego International Law 

Journal, volume 7, 2003.   
8  GREENWOOD,  op.cit. 
9  STRAW, Jack, apud GREENWOOD, op.cit. 2003. 
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estavam pela reafirmação da resolução 678 e com a continuada identificação de uma brecha material à 
resolução 687 e 1441. O que seria cabível, se não escapasse ao escopo deste artigo, seria o 
questionamento sobre a legitimidade de uma ação politicamente tão significativa para a segurança 
internacional ser tomada com base em uma artística bricolagem do juridicamente possível. Uma arte 
afeita, por sinal, ao –estável?– mundo unipolar. 

 
NÃO ::: Criatividade ilegal    
 
Lucas Spadano 
 

A ação militar dos Estados Unidos e aliados iniciada em 19 de março de 2003 contra o Iraque 
violou a ordem jurídica internacional. A Carta da ONU, em seu Artigo 2(4), estabeleceu claramente a regra 
geral da proibição do uso da força nas relações internacionais do pós-Segunda Guerra. Tal regra encontra 
duas exceções incontroversas,10 expressas na própria Carta: o uso da força em legítima defesa individual 
ou coletiva (Artigo 51) e o uso da força autorizado pelo Conselho de Segurança (CS) (Capítulo 7). A 
operação militar perpetrada pelos aliados no Iraque, claramente em violação da regra geral que proscreve 
o uso da força contra outro Estado, deve encontrar justificativa, do ponto de vista jurídico, em uma dessas 
exceções. Do contrário, apenas pode ser descrita como ilegal. Enquanto os EUA argumentaram pela 
legalidade da invasão com base nas duas exceções, o Reino Unido (assim como a Austrália) limitou-se à 
justificativa de que as ações teriam sido autorizadas pelo CS. 

Analise-se, primeiramente, a justificativa dos Estados Unidos de que a ação militar ocorreu em 
legítima defesa individual e coletiva. Uma interpretação literal do Artigo 51 da Carta da ONU levaria à 
conclusão de que a legítima defesa só é permitida em resposta a um ataque armado. Estaria excluída, 
nessa interpretação, a noção de legítima defesa antecipada, preventiva ou preemptiva – como queiram – 
que é precisamente a idéia que fundamenta a argumentação norte-americana. Entretanto, há bons 
argumentos no sentido de que o objetivo do Artigo 51 não é restringir o direito de legítima defesa dessa 
forma, mas sim salvaguardá-lo. De fato, não seria razoável exigir que um Estado esperasse o primeiro tiro 
para depois reagir, em uma época em que o primeiro tiro poderia ser o acionamento de uma bomba 
nuclear. Assim, a legítima defesa, para muitos, é permitida diante da iminência de um ataque armado. 
Obviamente, é necessário comprovar a iminência do ataque. Após 11 de setembro de 2001, 
particularmente, essa idéia parece ter ganhado grande aceitação, ampliando-se a noção de legítima 
defesa em resposta a ataques terroristas. A argumentação de que a invasão do Afeganistão em 2001 
qualificou-se como legítima defesa – e não como uma represália ilegal (note-se que a linha que as divide é 
bastante tênue!) – para evitar futuros ataques por terroristas abrigados naquele Estado não foi 
questionada por outros membros da ONU. Ali se tratava, porém, de uma situação excepcional, e o 
reconhecimento ao direito de legítima defesa nas Resoluções 1368 e 1373 do CS, adotadas antes da 
intervenção, parece ter sido de fundamental importância. Tal excepcionalidade não estava presente na 
situação do Iraque em 2003. Se a intervenção no Afeganistão obteve apoio geral, a Estratégia de 
Segurança Nacional adotada pelos EUA em 2002 – pano de fundo do ataque ao Iraque –, a qual defende 
um amplo direito daquele Estado de agir “preemptivamente” para evitar atos de terror e o uso de armas 
de destruição em massa, não obteve a aprovação expressa de nenhum Estado, nem sequer do Reino 
Unido.11 Não havia provas concretas, no caso do Iraque, de que armas de destruição em massa seriam 
usadas contra os Estados Unidos, nem provas de que ataques terroristas estavam sendo planejados 
contra os norte-americanos a partir do Iraque. Em outras palavras, não havia a iminência de um ataque, 
afastando-se qualquer argumentação plausível de legítima defesa antecipada. Ademais, mesmo aqueles 
que defendem um direito de legítima defesa preventiva muito amplo devem reconhecer, tal qual a Corte 
Internacional de Justiça, e.g. nos casos Nicarágua e Legalidade da Ameaça ou Uso de Armas Nucleares, 
que esse direito inclui os requisitos da necessidade e proporcionalidade. Esses requisitos não são 
mencionados expressamente no Artigo 51, mas constituem parte consuetudinária do Direito Internacional. 
Seria um esforço hercúleo demonstrar que as operações militares no Iraque, as quais levaram à remoção 

                                               
10 Uma terceira possível e controversa exceção, a denominada “intervenção humanitária”, não foi utilizada como justificativa por nenhum dos aliados, 

por isso é desnecessário aqui abordá-la. 
11 Isso indica que não está ocorrendo um movimento rumo à formação de um costume internacional que permita intervenções armadas da espécie 

sugerida na Estratégia de Segurança Nacional norte-americana. 
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do governo soberano e reconhecido do Iraque12 e à atual situação no país, foram proporcionais a alguma 
ameaça e necessárias para evitar futuros ataques aos Estados Unidos. A justificativa da legítima defesa 
para essa intervenção, portanto, é claramente falha. 

Resta, assim, analisar a justificativa apresentada pelo Reino Unido (defendida também pelos 
Estados Unidos) de que os ataques ao Iraque foram autorizados pelo Conselho de Segurança. A rebuscada 
argumentação britânica, descrita em um Memorando do Foreign and Commonwealth Office de 17 de 
março de 2003, fundamenta-se em uma interpretação conjunta das Resoluções 678 (1990), 687 (1991) e 
1441 (2002) do CS. Diz o argumento britânico, basicamente, que a autorização para a intervenção no 
Iraque em 1990, contida na Resolução 678, dizia respeito não apenas à libertação do Kuwait, mas à 
restauração da paz e segurança internacionais no Golfo Pérsico de forma mais geral; que a posse de 
certas armas químicas e biológicas e mísseis pelo Iraque, dos quais este deveria livrar-se segundo a 
Resolução 687, constituía uma ameaça à paz e à segurança internacionais; que, como o Iraque havia 
descumprido suas obrigações contidas na Resolução 687, conforme estabelecido na Resolução 1441, a 
autorização da Resolução 678 para restaurar a segurança internacional através do uso de quaisquer meios 
teria sido “reavivada”. Não que essa argumentação seja ilógica ou insustentável. No Direito, sempre há 
argumentos em diversos lados. Mas duvido muito que alguma corte internacional ou doméstica que 
pudesse julgar esse caso aceitaria argumentos tão criativamente indiretos para fundamentar algo tão 
sério quanto uma exceção à regra da proibição do uso da força no Direito Internacional. A Resolução 
1441, é verdade, concedeu ao Iraque uma “oportunidade final” para cumprir suas obrigações. Afirmou, 
ainda, que “sérias conseqüências” resultariam do contínuo descumprimento de tais obrigações. Mas a 
resolução não disse se essas sérias conseqüências seriam uma intervenção militar. Ao contrário, afirmou 
que o CS consideraria novamente a situação. A argumentação do Reino Unido atribuiu muito peso à 
expressão “considerar”, utilizada no lugar de “decidir”, como queriam os franceses e outros. Segundo os 
britânicos, o CS considerou diversas vezes a questão (sem chegar a um acordo), sendo isso suficiente 
para ressuscitar a autorização de 1990, já que a paz e segurança internacionais estavam ameaçadas pela 
violação das obrigações iraquianas. Ora, essa sutil interpretação jamais foi aceita por diversos membros 
do CS, incluindo três permanentes, e incluindo também membros da coalizão que usou a força contra o 
Iraque em 1990, como a França e a Alemanha. Teria sido então a Resolução 1441 esboçada em uma 
linguagem nebulosa para induzir esses países a erro, autorizando a invasão – ou, melhor, ressuscitando 
uma autorização de doze anos de idade – sem perceberem? Isso estaria em conformidade com princípios 
de boa-fé na conduta das relações internacionais? Quais seriam os limites da nova autorização reavivada? 
Em 1990, o limite parece ter sido a libertação do Kuwait, pois era isso o necessário para restaurar a paz e 
segurança na região. Com o milagre da ressurreição, o limite teria sido expandido para a derrubada do 
governo iraquiano? Como se determina a “morte” de uma resolução que autoriza o uso da força com base 
no Capítulo VII, já que elas podem ser reavivadas após alguns anos? Essas questões parecem não 
encontrar resposta na argumentação sustentada pelo Reino Unido. 

O uso da força contra outro Estado é algo grave e, por definição, segundo a Carta da ONU, 
excepcional. Não se pode admitir que uma autorização para isso se dê implicitamente, que seja retirada 
de seu contexto original, ou que seja reinterpretada unilateralmente. Trata-se de algo que necessita ser 
determinado expressa e inequivocamente pelo próprio CS. Na incerteza, deve prevalecer a regra geral da 
proibição do uso da força. Admitir o contrário é arriscar um dos mais fundamentais objetivos da ordem 
protegida pelas Nações Unidas: justamente a manutenção da paz e segurança internacionais. É 
importante notar que não se trata aqui de uma defesa da manutenção do horripilante regime de Saddam 
Hussein no Iraque. Trata-se simplesmente de uma defesa do multilateralismo e da manutenção da 
responsabilidade do Conselho de Segurança, e não de coalizões, pela preservação da paz internacional. 
Para finalizar, parece permanecer válido o que disse a CIJ em 1986, no caso Nicarágua: 
  

“The United States authorities have on some occasions clearly stated their grounds for intervening 
in the affairs of a foreign State for reasons connected with, for example, the domestic policies of 
that country, its ideology, the level of its armaments, or the direction of its foreign policy. But 
these were statements of international policy, and not an assertion of ruls of international law.” 

                                               
12 Note-se que o governo do regime Talibã no Afeganistão não era reconhecido por quase nenhum Estado. 
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AntAntAntAntóóóónio Gutierres nio Gutierres nio Gutierres nio Gutierres     
Alto comissário das Nações Unidas para os 
refugiados e ex-primeiro-ministro de Portugal 
 
 

Como o Brasil é avaliado na área do direito 
internacional dos refugiados? 
 

Vivemos um momento – fruto do crescimento da 
intolerância – em que a situação dos refugiados é 
cada vez mais difícil. Nesse sentido, cabe fazer 
uma homenagem a um país como o Brasil, com 
larga tradição de defesa dos refugiados. Eu mesmo 
conheço vários amigos portugueses que, durante a 
ditadura, tiveram no Brasil o seu lugar de refúgio, 
o que lhes permitiu voltar à vida política 
portuguesa após a Revolução [dos Cravos]. Em 
segundo lugar, homenagem merecida ao Brasil que 
é, hoje, um país exemplar, quer por ter uma das 
legislações mais avançadas do mundo em matéria 
de refugiados, quer por ter uma prática de 
purgação particularmente positiva, e neste 
momento em que em tantos sítios políticas 
restritivas têm vindo a diminuir o potencial de 
proteção daqueles que mais necessitam da 
proteção internacional, é bom mostrar ao mundo 
os exemplos que devem frutificar e que devem 
merecer a meditação de todos. 
 

 
Sabemos também que o sr. alto comissário 
vai tentar o apoio do governo brasileiro e da 
sociedade civil para o Plano de Ação do 
México. Pode-nos dizer mais sobre esse 
plano? 
 
Esse apoio já está dado. O Plano de Ação do 
México é um instrumento extremamente 
importante para garantir, à escala regional, um 

programa coerente e global de proteção aos 
refugiados e uma partilha de responsabilidades 
e encargos através de uma reinstauração 
solidária - em que países como o Brasil têm um 
papel de protagonismo. O Brasil é a primeira 
economia emergente do mundo a realizar um 
programa de reinstauração coerente, 
sustentável e com um procedimento de 
urgência que é um dos mais generosos do 
mundo (com reassentamentos de refugiados em 
até 72 horas).  
 
Cerca de 83% dos refugiados que se 
encontram no Brasil vêm da África. Como 
vivem esses refugiados e de que países 
eles vêm? 
 

Vêm dos mais diversos países. O Brasil tem 
refugiados de mais de 50 países. Pude verificar 
que existe na sociedade brasileira um grande 
entendimento no sentido de garantir a sua 
integração; há mesmo um conjunto de redes de 
proteção locais que procuram assegurar aos 
refugiados não apenas a proteção, mas a 
assistência indispensável à plena integração na 
sociedade brasileira, desde a aprendizagem da 
língua às questões do emprego, da saúde e da 
melhoria das condições de vida.  
 

Além do Brasil, que outros países da 
América Latina merecerão a sua atenção? 
 
O caso mais preocupante, hoje, na América 
Latina, é o caso da Colômbia, em que, como é 
sabido, existe um número de refugiados 
estimado em várias centenas de milhares, quer 
no Equador, quer na Venezuela, e também no 

ccccccccccccoooooooooooonnnnnnnnnnnnvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrssssssssssssaaaaaaaaaaaa   

“Homenagem merecida ao Brasil 
que é, hoje, um país exemplar, 
quer por ter uma das legislações 
mais avançadas do mundo em 
matéria de refugiados, quer por 
ter uma prática de purgação 
particularmente positiva” 

“O Brasil tem refugiados de mais 
de 50 países. Existe na sociedade 

brasileira um grande 
entendimento no sentido de 
garantir sua integração” 

Entrevista transcrita da Rádio das Nações Unidas em português, a quem se reservam todos os direitos. 
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Panamá e na Costa Rica. Por outro lado, há cerca 
de 2 milhões de internamente deslocados, também 
desguarnecidos de proteção. O caso colombiano é, 
certamente, o de maior dimensão no quadro da 
América Latina; e é importante sublinhar a 
extrema solidariedade com que os países da região 
têm procurado apoiar a Colômbia nessa difícil 
situação. 

 
O sr. alto comissário esteve recentemente no 
Sudão – mais precisamente em Darfur. Qual é 
a situação dos refugiados naquela província 
sudanesa neste momento? 
 
Lá não há “refugiados”, no sentido técnico do 
termo, mas “internamente deslocados”. Os 
refugiados estão no Chade. A situação é muito 
preocupante. Como é sabido, tem havido um 
agravamento da situação securitária; houve 
ataques inclusive a campos de pessoas 
internamente deslocadas. Eu temo muito pela 
degradação da situação e apelo fortemente por um 
comprometimento total da sociedade internacional 
no sentido de se criarem as condições para que 
haja um acordo de paz no Darfur, e que esse 
acordo de paz venha a permitir um longo e 
complexo trabalho de desarmamento e conciliação, 
de forma que a comunidade de Darfur, nas suas 
diferentes componentes, possa viver com 
harmonia e tranqüilidade. Registro o fato de que 

várias iniciativas estarem já a decorrer nesse 
sentido, para além da intervenção da União 
Africana – faço menção, nomeadamente, à 
visita do subsecretário de Estado americano. 
Espero que ela dê um contributo para a criação 
das condições para um possível acordo de paz. 
 
O que pode ser feito para combater o clima 
de intolerância em relação aos refugiados? 
 
Eu acho que há hoje uma brisa populista a favor 
da intolerância, que é alimentada, de fato, por 
alguns discursos políticos à procura de 
eleitorado fácil; é alimentada também pelo 
comportamento de certos membros da 
imprensa, à procura de aumentar a sua 
audiência. Porém, em outros setores – 
nomeadamente, a sociedade civil –, há o 
combate a esse tipo de mentalidade intolerante. 
O mais importante é que todos possam se 
conscientizar do seu compromisso para com a 
sociedade como um todo, e erradicar essa 
irracionalidade, esses comportamentos 
populistas, de racismo, de xenofobia, de 
fundamentalismo religioso. Há que reconhecer 
que esses comportamentos não são uma 
ameaça somente à instituição do asilo, e que 
são efeitos vão muito além. 

“O caso mais preocupante, hoje, 
na América Latina, é o caso da 

Colômbia, em que, como é sabido, 
existe um número de refugiados 
estimado em várias centenas de 

milhares” 

“Eu acho que há hoje uma brisa 
populista a favor da intolerância, 
que é alimentada, de fato, por 
alguns discursos políticos à 
procura de eleitorado fácil” 
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LLLLLLLLeeeeeeeeoooooooonnnnnnnnaaaaaaaarrrrrrrrddddddddoooooooo        CCCCCCCCééééééééssssssssaaaaaaaarrrrrrrr        RRRRRRRRaaaaaaaammmmmmmmoooooooossssssss        
RRRRRRRRiiiiiiiioooooooo        ddddddddeeeeeeee        JJJJJJJJaaaaaaaannnnnnnneeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrroooooooo        
        
Um dilema teUm dilema teUm dilema teUm dilema teóóóórico do movimento rico do movimento rico do movimento rico do movimento 
altermundialista e da altermundialista e da altermundialista e da altermundialista e da 
resistresistresistresistêêêência globalizancia globalizancia globalizancia globalizada:da:da:da:    
OO  qquuee  éé  ppoollííttiiccaa??  
 
 

A partir do estudo da intensificação dos 
processos de globalização das relações sociais é 
possível perceber que há alterações profundas nas 
várias esferas da vida social. Em especial, pode-se 
notar que a globalização das relações sociais tem 
provocado uma série de transformações e 
modificações nas premissas centrais das análises 
das classes sociais, 
servindo de base material 
para a formação de uma 
nova fração transnacional 
da classe capitalista. 
Contudo, tal processo não 
se restringe apenas às 
classes dominantes; na 
verdade, a globalização – 
enquanto uma nova 
configuração da geografia 
social – influencia e é 
influenciada tanto por 
dominadores quanto por 
dominados, por opressores 
e oprimidos. Em suma, nota-se o surgimento de 
uma resistência de caráter cada vez mais global; 
tal “globalização da resistência” pode ser vista 
como fruto de uma relação dialética entre as 
conseqüências desse processo de 
transplanetarização das relações capitalistas de 
produção – e da crescente perda de legitimidade 
da globalização neoliberal hegemônica associada a 
este – e a ação de forças sociais contrárias e essas 
forças capitalistas. 

 Tal processo de globalização da resistência 
tem gerado um amplo movimento que tem sido 
chamado de várias formas: Movimento 
Antiglobalização, Movimento de Justiça Global e 
Movimento Altermundialista, etc. O termo 
“movimento altermundialista” seria o mais 
apropriado em nossa concepção, dado o fato de se 

tratar de grupos e 
movimentos sociais que 
buscam não o fim da 
globalização, mas a sua 
transformação em uma 
forma mais justa, 
igualitária e 

ecologicamente 
sustentável. 
 Em seu processo 
de luta, o movimento 
altermundialista deve 
considerar seriamente um 
dos grandes 
constrangimentos à 

construção de um bloco histórico contra-
hegemônico na época presente – a despeito do 
grande potencial existente graças, por lado, às 
vantagens apresentadas pela globalização e, por 
outro, ao sentimento de revolta e indignação 
suscitado pelas catastróficas e insustentáveis 
políticas neoliberais no âmbito mundial: o fato da 
imaginação política ainda se encontrar 
enclausurada em uma ontologia da ordem mundial 
que iguala a ação política à territorialidade estatal, 
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ou seja, uma imaginação que constrange a ação 
política ao âmbito dos Estados. Contudo, os 
constrangimentos e as oportunidades se colocam, 
cada vez mais, em um âmbito crescentemente 
global, o que aponta para a impreterível 
necessidade de se pensar a política a partir de 
quadros de referência tanto locais quanto globais, 
buscando dessa forma reconstruir as bases 
teórico-normativas para a ação coletiva no mundo 
contemporâneo. O conceito de política em Gramsci 
pode ser visto, aqui, como uma possível 
ferramenta na transposição do hiato. 
 De acordo com Gramsci,  
 

não é a ciência, em si mesma, ‘atividade política’ 
e pensamento político, na medida em que 
transforma os homens, torna-os diferentes do 
que eram antes? (...) tudo é política (...). (...) E 
o conceito de ciência como ‘criação’, afinal, não 
equivale a ‘política’?13  

 
 É possível perceber que a ênfase de 
Gramsci no papel criador 
da práxis humana na 
história e sua percepção 
das “relações de força” 
como momento 
constitutivo do ser social o 
fizeram privilegiar o estudo 
da política. De fato, pode-
se afirmar que Gramsci 
analisa todos os âmbitos 
do ser social a partir das 
relações desses âmbitos 
com a política. Em todos os 
Cadernos há constante 
referência ao fato de que 
“tudo é política” – a 
filosofia, a história, a cultura; enfim, a práxis em 
geral.14  

De maneira mais específica, é possível 
identificar duas acepções principais do conceito de 
política em Gramsci e, seguindo Coutinho, pode-se 
chamá-las de “acepção ampla” e “acepção 
restrita”. No tocante à primeira, a política é 
identificada com liberdade, universalidade ou, de 
maneira mais precisa, com todos os tipos de práxis 
que ultrapassam a simples recepção passiva ou a 
manipulação dos dados imediatos da realidade. É 
correto afirmar que todos os âmbitos do ser social 

                                               
13 Gramsci, Antonio. Cadernos do Cárcere. 6 volumes. Rio de Janeiro: 

Ed. Civilização Brasileira, 2002, p.331. 
14 Cf. Coutinho, Carlos Nelson. Gramsci. Porto Alegre: LP & M, 1981; 

Coutinho, Carlos Nelson. “O Conceito de Política nos Cadernos do 

Cárcere”. In: Coutinho, Carlos Nelson & Teixeira, Andréa de Paula. Ler 

Gramsci, Entender a Realidade. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 

Brasileira, 2003. 

são perpassados pela política – em outras 
palavras, todos eles contêm a política como um 
elemento real. Destarte, é ontologicamente correto 
afirmar que todos os tipos de práxis – inclusive 
aqueles que não possuem uma relação direta com 
a formação da consciência e da ação – contêm 
essa “potencialidade política”. 
 Com relação à segunda acepção, Gramsci 
faz uma distinção entre a “alta política” – que 
“compreende as questões ligadas à fundação de 
novos Estados, à luta pela destruição, pela defesa, 
pela conservação de determinadas estruturas 
orgânicas econômico-sociais” – e a “pequena 
política” – que “compreende as questões parciais e 
cotidianas que se apresentam no interior de uma 
estrutura já estabelecida em decorrência de lutas 
pela predominância entre as diversas frações de 
uma mesma classe política”.15 Esta acepção 
restrita é precisamente o que a “ciência política” 
estuda: as práticas diretamente ligadas às relações 
de poder entre quem governa e quem é 

governado.  
 Para Gramsci, a 
ciência política deve ser 
vista como um 
organismo em 
desenvolvimento. Assim, 
seguindo tal abordagem 
historicista, Gramsci vê a 
segunda acepção de 
política como algo 

historicamente 
transitório. Nesse 
sentido, quando 
entendida em sua 
“acepção ampla”, a 
política é uma 
determinação da práxis 

humana que não pode ser eliminada. É um aspecto 
fundamental do ser social – o momento de 
articulação entre subjetividade e objetividade, 
liberdade e causalidade, particularidade e 
universalidade. Por outro lado, uma vez entendida 
em sua “acepção restrita”, a política é vista como 
um fenômeno histórico, como algo que pode ser 
dialeticamente superado. Em outras palavras, 
assim como Marx é um crítico da economia 
política, Gramsci é “(...) um crítico não apenas da 
política enquanto relação entre governantes e 
governados, mas também da ‘ciência política’ tal 
como esta foi construída na modernidade”.16 
 O ponto aqui não é embarcar em uma 
aplicação a-histórica ou mecânica dos conceitos 
gramscianos; mais propriamente, o objetivo é 

                                               
15 Gramsci, 2002:21. 
16 Coutinho, 2003:75. 
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pensar de uma forma gramsciana acerca de 
condições sociais alternativas a fim de situar suas 
idéias tanto em seu contexto como além deste. 
Logo, baseado em sua concepção de política, é 
possível ver a realidade mundial não como uma 
caracterizada apenas por relações entre unidades 
que contêm a política dentro de si, mas como uma 
realidade política na qual a política é vista como 
um momento constitutivo da estrutura ontológica 
do ser social. Em suma, como política mundial ou, 
mais especificamente, como economia política 
global na qual a ação dos atores sociais como o 
movimento altermundialista, por exemplo, é vista 
como uma ação política - uma vez que a política, 
neste sentido mais amplo, se encontra 
potencialmente presente em todos os tipos de 
práxis humana. 
 Sendo assim, o uso feito aqui do termo 
“política” não se refere absolutamente aos 
procedimentos institucionalizados da democracia 
liberal, aos modos não-democráticos de tomada de 
decisão encontrados nos fóruns internacionais ou 
ao comportamento das corporações com relação às 
suas cadeias produtivas. Na verdade, o termo aqui 
se refere especificamente a algo mais 
fundamental, algo que envolve a participação 
direta das pessoas em suas escolhas sociais 
concernentes às condições e à feitura de suas 
próprias vidas, seja individual ou coletivamente. É 
agindo que o poder se torna produtivo, que o 

político se torna possível e contínuo e a política se 
torna significativa. Ou seja, na medida em que as 
forças sociais contrárias à globalização neoliberal 
hodiernamente dominante atuam, elas fazem 
política.  
 Obviamente, tal conceituação de política 
não diz respeito à conceituação convencionalmente 
empregada nos textos de relações internacionais. 
Aqui a política é melhor entendida como uma 
práxis que se dá através das redes e da 
capilaridade da sociedade, onde o poder produtivo 
da comunidade política é realmente exercido. Tais 
atividades representam uma forma de política que 
a política institucionalizada não é capaz de oferecer 
e que se encontra totalmente ausente dos fóruns 
internacionais. Tal política constitutiva é conflitiva, 
disruptiva, mas, em termos de práxis, produtiva. 
Por isso, não deve ser vista como a solução do 
problema em si, mas sim como um meio de 
definição dos próprios problemas a serem 
resolvidos – como uma “utopia dialética” que, ao 
mesmo tempo em que é baseada nas 
possibilidades real e concretamente existentes, 
aponta para diferentes trajetórias possíveis para o 
desenvolvimento e a emancipação humana, sendo, 
assim, parte de um processo intersubjetivo e 
aberto de definição tanto do que seria o bem 
comum quanto de quais seriam as formas viáveis 
de alcançá-lo.         
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Pouco antes da adesão dos novos 
membros à União Européia, o ministro polaco 
para Assuntos de Integração naquele 
momento, Jacek Saryusz-Wolski, surpreendia 
a comunidade européia afirmando que os 
novos países-membros sabiam muito mais 
sobre os valores 
europeus do que os 
antigos membros. A sua 
declaração chamava a 
atenção, em especial, 
porque vinha de um 
representante de um país 
que ainda nem tinha 
entrado na UE. 

Antes da adesão de 
Malta, Chipre e dos oito 
Estados ex-comunistas – 
Estônia, Letônia, 
Lituânia, República 
Tcheca, Eslováquia, 
Hungria, Polônia e 
Eslovênia – em maio de 
2004, as maiores preocupações estavam 
voltadas para o enfraquecimento da 
capacidade da União em atuar no cenário 
político internacional, bloqueio das decisões 
provenientes de Bruxelas e desaceleração do 
caminho para a integração, todas causadas 
pelos receios do maior alargamento da 
estrutura comunitária européia. 

Em 2003, muito diplomaticamente, o 
ex-ministro francês para as Relações 
Exteriores, Michel Barnier, exteriorizava 
esses temores: “Os-recém chegados deverão 

entender que através da adesão à UE, as 
respectivas nações não estão simplesmente 
entrando em um supermercado. Esses países 
estão aderindo a uma união política”. 

Passados dois anos, parece que Saryusz 
tinha razão e que Barnier estava equivocado. 

Longe de criar uma 
ruptura no bloco europeu 
ou de se tornarem 
aliados fiéis dos Estados 
Unidos da América, os 

ex-comunistas 
continuaram pisando 
firmemente no 
acelerador das reformas, 
foram leais aos países da 
Europa Ocidental e, 
ainda, introduziram uma 
perspectiva nova nos 
velhos valores europeus. 

Da adaptação e 
adesão, os novos Estados 
demonstraram uma 

performance exemplar para os demais países 
tradicionais do bloco comunitário, tanto no 
plano político quanto no econômico. 

Quando a Ucrânia se confrontou com 
protestos de rua, determinados por fraudes nas 
eleições, a reação de Bruxelas veio somente 
depois do intenso lobby feito pela Polônia e pela 
Lituânia em favor da liberdade e de eleições 
livres. Os ex-comunistas demonstraram ciência 
quando, por ocasião dos desentendimentos em 
relação à finalização do orçamento comunitário 
para o período 2007-2013, renunciaram a 
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importantes fundos do Tesouro da UE. De 
todas as formas, a lição mais dura recebida 
dos rebeldes do leste ocorreu no plano 
econômico. O ritmo de crescimento das 
economias desses países é de duas a até 
quatro vezes mais rápido do que nos demais 
países do lado ocidental. As três Repúblicas 
Bálticas registraram taxas médias de 
crescimento anual de 7%. Um crescimento 
econômico saudável, o apoio de Bruxelas, o 
crescimento das exportações e dos 
investimentos estrangeiros diretos ajudaram 
para o surgimento de um clima de confiança 
na Europa Central-Oriental.  

Na maioria dos países do antigo bloco 
comunista, a chave para o sucesso 
econômico foi a introdução da uma cota 
única de impostos e a promoção de uma 
política fiscal bastante reduzida. Começando 
no ano de 1994, uma vez com a decisão da 
Estônia de aplicar um imposto único de 26%, 
todos os demais países da região passaram 
por cima das recomendações do FMI e da UE 
e procuraram todas as variáveis possíveis 
para manter o equilíbrio macroeconômico ao 
mesmo tempo em que estariam adotando 
uma cota única e reduzida de impostos.  

A este primeiro sinal, a reação do lado 
ocidental foi relativamente dura, acusando os 
ex-comunistas de dumping concorrencial. 
Estes últimos não se intimidaram e 
continuam a empurrar o limite mínimo de 
taxação além da capacidade dos países do 
oeste de entenderem como um país com um 
regime tributário tão baixo pode financiar 
seu sistema de saúde ou o seu serviço social. 
Dessa forma, ano após ano, a arma mais 
eficaz na batalha entre os países ex-
comunistas para a conquista do maior 
número de investidores estrangeiros foi a 
redução da fiscalidade.  

A reforma do sistema de seguridade 
social em países como Polônia, Eslováquia, 
Hungria e os Bálticos já é considerada um 

modelo para os países do lado ocidental do 
continente – os quais se confrontarão, em um 
futuro próximo, com o risco de incapacidade de 
sustentação do sistema de pensões e saúde.  

O primeiro país que reformou seu sistema 
de seguridade social foi a Hungria em 1998, 
seguida pela Polônia em 1999, Letônia em 
2001, Estônia em 2002, Lituânia em 2003, 
Eslováquia em 2004 e República Tcheca em 
2005. A privatização do setor nesses países 
baseou-se na criação de três pilares: o primeiro, 
sistema público, é obrigatório e financiado pelas 
contribuições de empregado e empregador; o 
segundo, representando a principal diferença 
entre o leste e o oeste, também é obrigatório e 
financiado através das contribuições integrais 
nos fundos privados de seguridade. Os recursos 
são provenientes da alocação, por parte do 
empregado, de uma parte de suas contribuições 
obrigatórias ao sistema público que é destinada 
ao fundo privado; o terceiro é representando 
pelo sistema privado facultativo, equivalente ao 
sistema de seguro de vida encontrado no 
ocidente. 

Até o momento, mais de 30 bilhões de 
dólares entraram nos respectivos países através 
de investimentos aos fundos privados de 
pensões, fazendo com que a confiança dos 
leste-europeus seja direcionada 
acentuadamente para os sistemas privados de 
pensões e saúde em detrimento dos serviços 
oferecidos pelo Estado. Na República Tcheca, 
depois de seis meses da privatização de seu 
sistema de seguridade social, o número dos 
inscritos aumentou de 200 mil para quase 3,5 
milhões.  

Com todas essas performances e depois 
de 15 anos do surgimento da definição do 
termo de país ex-comunista, os Estados do lado 
ocidental chegam à conclusão de que devem 
tomar medidas ousadas para adaptar suas 
próprias economias às mudanças no velho 
continente. 
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Em 1919, quando o Congresso norte-

americano rejeitou a Liga das Nações de 
Wilson, a política exterior americana parecia 
dirigir-se decisivamente para o “isolacionismo”. 
Contudo, de forma paradoxal, 1919 foi o ano 
em que os Estados 
Unidos emergiram como 
a principal nação credora 
do mundo. A partir desse 
momento, e 
principalmente ao longo 
da década seguinte, os 
Estados Unidos se 
tornaram um dos 
maiores produtores e 
exportadores de produtos 
agrícolas e um dos 
maiores mercados 
importadores. Assim, se 
a década de 1920 viria a 
terminar com um colapso 
econômico generalizado, 
ela se iniciou “com uma transferência de poder 
econômico no qual muitos se beneficiaram, 
embora, em geral, os ricos permanecessem 
ricos e os pobres permanecessem pobres”.17 

Com o fim da breve recessão do pós-
Guerra, os Estados Unidos conheceram um 
impressionante desenvolvimento econômico, 
processado em ritmo tão acelerado que a 

                                               
17 FEAR, Jacqueline; McNEIL, Helen. Os anos 1920. In: 

BRADBURY, Malcolm; TEMPERLEY, Howard (Eds.). Introdução 

aos estudos americanos. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 

1981, p. 260. 

sociedade norte-americana atingiu índices de 
prosperidade até então inéditos. A cidade, e 
não a ferrovia, era agora o principal estímulo 
para a economia; a indústria, e não mais a 
fábrica, respondia pelo boom dos anos 1920. O 

prodigioso impulso 
industrial ligava-se, em 
parte, aos 

aperfeiçoamentos 
técnicos, que 
permitiram a produção 
em massa. O 
taylorismo, a técnica da 
linha de montagem, a 
pesquisa científica 
sistemática, os 
modernos padrões de 
segurança adotados no 
trabalho e o uso 
generalizado de novas 
fontes de energia 
elétrica pesaram 

sensivelmente sobre as indústrias em geral e 
determinadas indústrias em particular. A 
construção civil, por exemplo, saltou de 400 
mil moradias concluídas em 1919 para 935 mil 
em 1925.18 

As novas indústrias que se constituíam 
passaram também a produzir novos bens de 
consumo, alguns deles antes desconhecidos e 
não imaginados, como rádios, aspiradores de 
pó, ferros elétricos, vitrolas e, o mais 

                                               
18 AQUINO, R.S.L.; LEMOS, N.J.F.; LOPES, O.G.P.C. História das 

sociedades americanas. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 363. 
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importante de tudo, o automóvel. Esses bens 
de última geração invadiram as casas e os 
sonhos dos norte-americanos e modificaram 
seu estilo de vida. Para aqueles que não 
podiam adquiri-los, criaram-se novos planos de 
créditos a prestações. Os bens de consumo se 
tornaram o eixo fundamental da economia e a 
lógica da poupança havia sido substituída pela 
lógica do dispêndio.19 A sociedade norte-
americana passou a desfrutar de um padrão de 
vida mais alto do que qualquer outro povo. A 
indústria cinematográfica ilustrou essa 
mudança e explicitou o 
novo american way of life 
no qual os símbolos da 
prosperidade e do 
crescimento econômico 
eram inerentes. De 
forma bastante clara, os 
aperfeiçoamentos 
tecnológicos 
transformaram muito 
mais do que a economia: 
também criaram novos 
sonhos e proporcionaram 
a muitos os meios de 
concretizá-los. Em “Ecos 
da Era do Jazz”, Fitzgerald lembrou como o 
vôo solitário de Charles Lindbergh, sem escala 
de Nova Iorque a Paris, excitou a nação: 

 
Na primavera de 1927, algo brilhante e 
estranho lampejou através do céu. Um jovem 
de Minnesota que parecia nada ter tido a ver 
com sua geração, fez uma coisa heróica, e por 
um momento pessoas pousaram seus copos, 
em clubes campestres e botequins 
clandestinos, e pensaram nos seus melhores 
sonhos. 
    
No exterior, a organização industrial, 

empresarial, social e cultural norte-americana 
era invejada e parecia, como disse Aldous 
Huxley, que “O futuro da América é o futuro do 
mundo”. As indústrias americanas, com o 
aumento do desenvolvimento tecnológico, 
diminuíam os custos de seus produtos, 
aumentavam a sua produtividade e 
exportavam para o mundo sonhos e 
maravilhas a serem consumidos. A 
dinamicidade da economia e dos novos hábitos 
sociais seguiu em um ritmo eufórico, 
atropelando quem não acompanhasse seus 
passos. As grandes universidades fundaram 
escolas de estudos de administração, treinando 

                                               
19 ROLLINS JR, Alfred B. (Ed.). Depression, recovery and war: 1929-

1945. Nova Iorque: McGraw-Hill Book Company, 1966, p. 5. 

profissionais para racionalizar o processo de 
trabalho e assegurar o consentimento e o 
contentamento dos trabalhadores. O 
“capitalismo do bem-estar” invadiu o universo 
do trabalho e enfraqueceu o movimento 
sindical. Os partidários do big business 
defendiam um Estado menos intervencionista e 
o máximo de liberdade econômica.  

O novo modelo de civilização oferecido 
pelos Estados Unidos ao mundo projetava 
apenas a prosperidade: cidades povoadas de 
imensos arranha-céus, automóveis velozes, 

estádios de beisebol 
lotados, clubes repletos 
de pessoas dançando 
jazz, o charleston, o 
shimmy. Havia, 
contudo, uma face 
oculta da sociedade 
caracterizada pela 
miséria e pela 
desigualdade. Desde 
1920, a situação dos 
agricultores piorava 
diante da acumulação 
dos estoques agrícolas e 
a diminuição dos preços 

dos cereais. Mesmo nas grandes cidades, 
muitos viviam em condições subumanas nos 
bairros pobres, desprovidos de condições 
mínimas de saúde e habitação. A insatisfação 
era grande em amplos setores operários, 
especialmente os ligados às industrias têxteis e 
mineiras.20 Paralelamente a essas insatisfações 
e desigualdades, fortalecia-se também uma 
visão nacionalista que assumia, muitas vezes, 
matizes reacionários, racistas e intolerantes. 
As leis restritivas à imigração, a Lei Seca e a 
ascensão da Ku Klux Klan se sustentavam, 
implicitamente ou explicitamente, sobre a 
supremacia do norte-americano branco, 
protestante e anti-revolucionário. 

A prosperidade da sociedade norte 
americana não duraria indefinidamente. A 
produção das indústrias já não encontrava 
compradores com tanta facilidade. A 
concentração de renda na sociedade 
americana, entre outros efeitos, diminuía o 
consumo. As indústrias européias voltavam a 
produzir num ritmo acelerado e, 
conseqüentemente, voltavam a fazer 
concorrência aos produtos americanos. 
Delineou-se, assim, um processo de 
superprodução, provocando a queda dos 
preços e do lucro empresarial. A grande 

                                               
20 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX – 1914-

1991. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 95. 
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depressão que se iniciaria a partir de 1929 
seria resultado de anos de aumento da 
produção industrial e agrícola, ocorrido desde a 
Primeira Guerra Mundial, e da especulação em 
larga escala de ações valorizadas com a 
prosperidade que 
permeou a década de 
1920. 

Como sabido, o 
boom que havia 
perpassado a década 
de 1920 terminaria 
com o crack da Bolsa 
de Nova Iorque. Com 
os lucros em queda 
livre, a cotação das 
ações despencou 
vertiginosamente. 
Milhões de pessoas, 
que acalentavam o 
sonho de se tornar 
milionárias, ficaram 
na miséria do dia para a noite. A economia 
americana entrava em um processo acelerado 
de desorganização. A notícia explodiu como 
uma bomba nos Estados Unidos e atingiu todos 
os países, exceto a União Soviética, 
provocando falências de empresas e o 
desemprego de milhões de trabalhadores.  A 
queda da bolsa de valores prosseguiu como um 
ciclone na economia americana, destruindo o 
setor bancário, as indústrias, empresas de 
comércio, agricultura, companhias de aviação 
e ferroviárias. Os agricultores chegaram a 
queimar a produção, pois os preços dos 
produtos não compensavam o custo do 
transporte. A falta de abastecimento levou a 
fome para cidades americanas. As filas para 
conseguir comida, distribuída gratuitamente 
pelo governo, tornaram-se comuns nos 
grandes centros. O próprio Estado foi atingido, 
quando a retração dos negócios acarretou a 
redução da receita tributária.  

Os “loucos anos 20”, para parafrasear 
Hobsbawm, terminaram com a crise de 1929, 
provocando não mais uma euforia ilimitada, 
como nos anos anteriores, mas também uma 
enorme angústia na sociedade norte-
americana. O número de suicídios se tornou 
alarmante e o pânico e a desesperança se 
espalharam como uma praga entre os 
americanos. A crise de 1929, além de 
econômica, foi também de confiança do povo 
americano em relação aos benefícios advindos 
da prosperidade econômica. A quebra da bolsa 
testou a tradicional fé americana no progresso. 
A desilusão com a economia afetou o american 

way of life e obrigou os americanos a 
abdicarem de suas mais “valiosas” 
necessidades.21 

O mais importante a ser notado aqui é 
que ao lado de significativas mudanças 

econômicas ocorridas ao 
longo dos anos 1920, 
profundas transformações 
socioculturais também se 
processaram na estrutura 
da sociedade norte-
americana. Entretanto, o 
ano de 1929, e a própria 
década de 1920, foram 

tradicionalmente 
analisados a partir de 
categorias e metáforas 
econômicas. Os 
economistas, principais 
encarregados de analisar 
esses anos – em função 
do impacto da crise de 

1929 na história do capitalismo –, focaram 
suas análises principalmente no colapso da 
bolsa de valores, procurando enxergar seus 
antecedentes e suas implicações. Muitas das 
análises produzidas por estudiosos do campo 
econômico, ao se centrarem nos aspectos 
comerciais e financeiros da crise, acabaram por 
levar à marginalização de importantes 
aspectos do âmbito sociocultural, 
indispensáveis para se compreender a década 
de 1920 e seu dramático desfecho. As análises 
economicistas da crise impediram que se 
vislumbrasse a interação dos fatores políticos, 
sociais e culturais que permeiam o universo 
econômico. A década de 1920 pode ser 
estudada por um viés político, econômico ou 
social ou por uma interação dessas dimensões. 
Esse período da história dos Estados Unidos, 
comumente definido a partir de slogans 
econômicos como “O negócio dos Estados 
Unidos são os negócios”, poderia também ser 
caracterizado, nas palavras de Scott Fitzgerald, 
como a “Era do Jazz”. Tudo depende da 
perspectiva de análise adotada. O ideal, 
entretanto, é que não se suprima nenhuma das 
perspectivas relevantes. 

                                               
21 WILLETT, Ralph; WHITE, John. Os anos 1930. In: BRADBURY, 

Malcolm; TEMPERLEY, Howard (Eds.). Introdução aos estudos 

americanos. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 1981, p. 

277. 
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As insuficiAs insuficiAs insuficiAs insuficiêêêências do Tribunal ncias do Tribunal ncias do Tribunal ncias do Tribunal 

Penal Internacional (TPI)Penal Internacional (TPI)Penal Internacional (TPI)Penal Internacional (TPI)    
 
 

 

O desenvolvimento do Direito 
Internacional Humanitário tem sido bastante 
lento, porém, desde o estabelecimento dos 
Tribunais de Nuremberga e de Tokyo, a 
comunidade internacional tem vindo a 
sedimentar um conjunto de normas dotadas 
de imperatividade a fim de defender os 
direitos das pessoas humanas – daí uma nova 
expressão, a de crimes 
contra a humanidade. 
Foi nos Tribunais acima 
referidos que se criou 
essa categoria de 
crimes para julgar os 
factos praticados pelos 
dirigentes nazistas e 
japoneses. 

O Estatuto de 
Roma, ao estabelecer 
um Tribunal Penal 
Internacional, cria uma 
instituição judicial 
permanente para julgar 
um conjunto amplo de 
ofensas criminais, nomeadamente o crime de 
genocídio, crimes contra a humanidade, 
crimes de guerra e o crime de agressão 
(artigo 5º do Estatuto do TPI, doravante 
designado por ETPI).  

Ao contrário dos Tribunais especiais 
criados pelo Conselho de Segurança da ONU, 
como o Tribunal Penal Internacional para a 
Jugoslávia e o Tribunal Penal Internacional 
para o Rwanda, o TPI rege-se pelo princípio 
da complementariedade, o que significa que o 

TPI só exerce a sua jurisdição em caso de os 
tribunais nacionais não quererem ou não 
poderem exercer a sua jurisdição (artigo 17º 
do ETPI ). 

Além disso, o exercício da sua jurisdição 
não está limitado a um período temporal 
determinado, tendo o Tribunal competência 
para julgar todos os crimes após a entrada 

em vigor do Tratado 
(artigo 11º do TPI).  

Podem-se apontar 
várias razões para o 
estabelecimento do TPI, 
como a impunidade de 
certos indivíduos na 
violação de normas 

internacionais 
humanitárias, a 
necessidade de um 
Tribunal permanente e 
de tendência universal; 
no entanto, os 
defensores do TPI 
pecam pela falta de rigor 

intelectual e científico exigido na ciência 
jurídica.  

Importa referir que o TPI é uma 
evolução positiva no Direito Internacional 
Humanitário pelas razões acima apontadas, o 
que não significa que seja uma evolução 
perfeita nem tampouco isenta de críticas.  

Primeiro, o TPI não possui jurisdição 
universal (artigo 12º, n.º 1 do ETPI), o que 
significa que o Tribunal só tem jurisdição 
sobre os Estados que ratificaram o Estatuto, o 
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que não é mais do que a expressão do 
princípio da relatividade dos Tratados (um 
Tratado só cria obrigações para um Estado 
com o seu consentimento, artigo 34º do 
Convenção de Viena sobre Direito dos 
Tratados entre Estados). 

Segundo, o TPI tem competência para 
julgar o crime de agressão, que ainda não 
está tipificado (artigo 5º, n.º 2 do ETPI), o 
que levanta questões interessantes como a da 
compatibilização do ETPI com da Carta das 
Nações Unidas, uma vez que é o Conselho de 
Segurança o ente a que compete a 
determinação  sobre o que deva ser 
considerado um acto de agressão (artigo 39º 
da Carta das Nações Unidas). 

Terceiro, o ETPI estabelece no artigo 
124 uma espécie de opt-out, o que significa 
que, num período de 7 anos a contar da data 
da entrada em vigor do presente Estatuto, um 
Estado parte poderá não aceitar a jurisdição 
do TPI relativamente aos crimes de guerra 
(crimes esses tipificados no artigo 8º do 
ETPI), o que é um absurdo, se considerarmos  
que um dos objectivos do estabelecimento do 
TPI é a punição de violações graves aos 
direitos humanos, especialmente a violação 
das Convenções de Genebra de 1949 
(verdadeira norma de ius cogens), sobretudo 
se esta for de um Estado que faça parte do 
mesmo (como foi o caso da França, que 
ratificou o Estatuto). 

Quarto, o ETPI determina no artigo 123, 
n.º 1, que uma Conferência de revisão possa 

reavaliar as listas de crimes previstas no 
artigo 5º. Ora, perguntamos nós: faz sentido 
pregar aos sete ventos a bondade do TPI no 
avanço do Direito Internacional Humanitário 
quando os próprios Estados partes podem 
simplesmente rever a lista de crimes? Contra 
isto não se argumente dizendo que revisão 
apenas implica a mera adição de crimes, uma 
vez que uma das regras hermenêuticas 
básicas de interpretação é que as palavras 
têm o sentido habitualmente dado por uma 
pessoa normal e a revisão pode implicar a 
própria eliminação do tipo legal de crime. 

Com estas questões pode-se explicar 
um pouco das razões que levaram os EUA a 
retirar-se do TPI, não só por não ter o Tratado 
jurisdição universal e vincular apenas os 
Estados que o aceitem, mas ainda pelo facto 
de este ter de ser compatível com a Carta das 
Nações Unidas, verdadeiro Tratado Universal 
da comunidade global de Estados. 

Pode-se colocar a questão de saber se a 
via judicial é a melhor forma de combater 
certos tipos de violações de direitos humanos. 

Resta saber como vai o Tribunal 
interpretar essas diversas cláusulas mais 
controversas. Os primeiros casos não 
produziram ainda qualquer decisão judicial 
que permita retirar conclusões sobre a 
eficácia do Tribunal, por essa razão 
esperemos que a prática judicial produza 
decisões inovadoras sobre essas matérias. 
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A bandeira mais feia do A bandeira mais feia do A bandeira mais feia do A bandeira mais feia do 

mundomundomundomundo    
  

 

Lucas Grassi Freire 
 

I 
 

Desde pequeno, fascinava-me com os atlas políticos, às vezes, imprecisos, que consultava para munir-
me de informação a ser utilizada em uma das minhas atividades prediletas: o desenho de uniformes 
alternativos para as diversas seleções de futebol do mundo. Ainda devo ter esses desenhos coloridos 
guardados em algum canto, mas o que me impressionava não era o resultado em si, e sim o processo de 
desenhar. As cores das bandeiras eram traduzidas em camisas dos mais variados tipos. Às vezes, uma 
constatação surgia – “algumas bandeiras são muito feias!” – mas logo me lembrava de que eram apenas 
bandeiras e de que talvez não houvesse critério algum para julgá-las esteticamente. 

O filósofo Josh Parsons afirma ter desenvolvido, por brincadeira, alguns critérios universais para a 
comparação das bandeiras de diversos países. The World's Flags Given Letter Grades é classificado pelo 
próprio autor como “humor sarcástico” e contém até mesmo uma metodologia e a possibilidade de se 
organizar o ranking estético de bandeiras por ordem alfabética, por nota ou por conceito.22 Sua motivação 
para estabelecer um critério de comparação entre bandeiras também surgiu através de sua curiosidade com 
os atlas: 

 
Há algum tempo, folheando o atlas de um amigo meu, percebi que havia diferenças significativas entre a qualidade 
das bandeiras de diferentes países. Algumas são boas, outras são ruins. Alguns países claramente foram cuidadosos 
na escolha de cores, layout e design. Outros foram preguiçosos, roubaram suas bandeiras dos próprios vizinhos, ou 
simplesmente desenharam bandeiras que claramente têm a função de causar dor em quem olha para elas. 23 

 
 Já indicando o tom humorístico a ser adotado em seu ranking, Parsons transporta para uma conspiração 
internacional a responsabilidade pela não-existência de algum órgão que estabeleça critérios uniformes de 
comparação entre as bandeiras: 
 

Para minha surpresa, não há qualquer órgão internacional responsável pela manutenção de certos padrões estéticos. 
E também a ONU ou a Interpol não têm o poder de chamar a atenção ou de punir os responsáveis por atrocidades 
tais como as bandeiras do Brasil ou de Chipre. Penso que deve haver uma conspiração de nações ricas (aquelas com 
assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU, sem dúvida) para evitar que tais crimes sejam levados à 
justiça. Contudo, por enquanto, tenho atribuído conceitos para classificar as bandeiras do mundo que existem.24 

                                               
22 Josh Parsons, The World's Flags Given Letter Grades. Disponível em (http://ahpc-jp30.st-and.ac.uk/~josh/flags). 
23 Versão livre de Josh Parsons, “Introduction”, em (http://ahpc-jp30.st-and.ac.uk/~josh/flags/intro.html): “some time ago, browsing through my friend's atlas, I 

realised that there are significant differences in quality between the flags of different countries. Some are good, some are bad. Some countries have clearly taken 

care in the choice of colours, layout, and design. Others have been lazy, stolen the flags of their neighbours, or just designed flags that are clearly supposed to 

cause pain to those who look at them”. 
24 Idem: “To my surprise, there is no international body responsible for upholding simple standards of vexillilic aesthetics. Nor do the UN or Interpol have the 

power to call in and punish those responsible for such atrocities as the Brazilian or Cypriot flags. I suppose there is probably a conspiracy of rich western nations 

(those with permanent seats on the UN security council, no doubt) to prevent such crimes from being brought to justice; however, in the meantime I am giving letter 

grades to the existing flags of the world”. 
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 Ver a bandeira nacional sendo considerada uma “atrocidade” em termos estéticos desperta nos mais 
patriotas os pensamentos usuais de recusa a tal julgamento, seguida de algum argumento ad hominem sobre 
a “ignorância geográfico-histórica dos cidadãos desses países que se dizem ‘desenvolvidos’”, ou então de 
alguma manifestação no estilo “morte aos padrões estéticos elitistas!”. É, no entanto, prematuro julgar 
Parsons rapidamente, incorrendo-se na mesma forma de equívoco que se afirma que ele cometeu. Um exame 
mais detalhado sobre o caráter humorístico dessa obra e sobre sua metodologia, prestando-lhe caridade 
hermenêutica, pode apontar as razões pelas quais a bandeira do Brasil deveria ser classificada como “a mais 
feia do mundo” – em um certo sentido. 
 

II 
 
 O primeiro conjunto de regras para uma boa bandeira se relaciona com o caráter que uma flâmula 
nacional supostamente deveria ter: servir de símbolo conciso que caracterize o país em questão. Parsons 
deixa isso claro ao recomendar que não se escreva o nome do país na bandeira por razões óbvias. Variações 
dessa diretriz incluem “não escrever um slogan idiota” ou “se for escrever algum slogan idiota, não o faça em 
uma língua viva” e refletem o caráter anticolonialista da estética do autor, visto que o argumento para isso é 
contrariar a filosofia dos funcionários do Império Britânico, voltada para a exibição de seus dotes em latim na 
elaboração do desenho de bandeiras coloniais. Pior que isso, segundo Parsons, só mesmo o uso de algum 
slogan que não seja em uma língua morta, o que indica que as “elites” que o planejaram sequer tiveram uma 
educação clássica. 
 O segundo conjunto de regras se relaciona a desenhos. Em primeiro lugar, é de suma importância que 
não se coloque o mapa do país que corresponde à bandeira em questão: se todos os planejadores de símbolos 
nacionais o fizessem, não haveria a necessidade para um símbolo nacional! Além disso, gravuras 
representacionais também não devem figurar em uma bandeira nacional, se bem que, eventualmente, seja 
tolerável que se use algum logotipo baseado na representação de algo. Um exemplo de desenho não 
recomendável é o de armamentos: “se você for colocar uma gravura na sua bandeira (violando a regra 2a), 
por que colocaria gravuras de armamentos que você usa para executar uma repressão sangrenta aos seus 
cidadãos? Isso não faz sentido para mim”.25 Ao listar as bandeiras em seu ranking, Parsons também incluiu 
comentários especiais sobre algumas gravuras que se parecem mais com logotipos de empresas que com 
símbolos nacionais. Bandeiras de colônias ou de ex-colônias que incluem algum símbolo de sua metrópole 
também são criticadas, recebendo uma medalha negativa de nonsense colonial: 
 

Nonsense colonial: Usado para países que têm bandeiras de sua metrópole como parte da própria bandeira. A 
metrópole em questão é quase sempre o Reino Unido, mas só porque todos os territórios franceses usam a bandeira 
francesa e porque todos os territórios ultramarinos dos EUA usam alguma coisa que o comandante militar local criou 
utilizando o Microsoft FrontPage.26 

 
 Parsons lida com as cores da bandeira no último conjunto de regras. Depois de 1900, não há motivo 
para se ter uma bandeira tricolor. “Não seja tricolor se você não for da Europa”. Ele explica que o problema 
não é a idéia de três cores em si, mas sim a combinação de cores e a falta de originalidade em se utilizar essa 
idéia. Os dois fatores negativos se combinam, por exemplo, na África, onde superabundam bandeiras 
compostas por vermelho, amarelo e verde (não necessariamente nessa ordem). Outro exemplo de região que 
não foi muito original ao utilizar o esquema tricolor é o Leste Europeu. Segundo o autor, esses países estavam 
“muito ocupados com sua secessão” e perderam a oportunidade de fazer bandeiras melhores. A combinação 
de cores é também vital, havendo medalhas negativas para más combinações e para péssimas combinações. 
 Há uma medalha para originalidade – não necessariamente um elogio – e para a falta de originalidade. 
A bandeira de Ruanda, por exemplo, é acusada de plágio “como se colocar um R no meio fosse despistar”. 
Parsons valoriza a parcimônia e a simplicidade e, por isso, atribui uma medalha “Árvore de Natal” para 
bandeiras muito “ocupadas” de alguma forma. Nota-se, também, grande ocorrência de bandeiras com 
estrelas. “Todos gostam de estrelas, mesmo eu... mas nada de exageros!” – é mais ou menos a mensagem 
que o autor procura passar ao atribuir boa classificação a bandeiras como a do Vietnã, a de Cuba e a da 
Coréia do Norte, e ao punir com a medalha negativa de “Estrelas Demais!” a bandeira dos EUA, por exemplo. 

                                               
25 Versão livre de Josh Parsons, “Methodology”, em (http://ahpc-jp30.st-and.ac.uk/~josh/flags/meth.html): “If you are going to put a picture on your flag (in 

violation of rule 2a) why would you put pictures of the weapons that you are using to conduct a bloody repression of your citizens on it? This just doesn't make 

sense to me.” 
26 Versão livre de Josh Parsons, “Methodology”, em (http://ahpc-jp30.st-and.ac.uk/~josh/flags/meth.html): “Colonial nonsense: Used for countries that have the 

flags of their colonial masters as a part of their flag. The colonial master in question is nearly always the UK, but that's just because French territories all use the 

French flag, and US external territories all use something the local military commander has created using Microsoft Frontpage”. 
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III 

 
O “lindo pendão da esperança e símbolo augusto da paz” não parece tão lindo e tão augusto à luz dos critérios 
de Parsons. De fato, a escolha de cores não é considerada uma boa combinação, principalmente tendo-se em 
conta que elas representam a família real portuguesa, e não o “ouro”, as “florestas”, etc. que se afirma.27 De 
certa forma, a permanência do esquema de cores indica a continuidade da República com o Império naquele 
momento de projeto dos novos símbolos nacionais, seguindo a lógica do “e o povo assistiu, bestificado, à 
Proclamação da República”. 
 A bandeira nacional é, também, muito “ocupada” e, por isso, merecedora da medalha “Árvore de Natal”. 
Curiosamente, Parsons não deixou explícita a condenação à multiplicidade de estrelas, embora tenha 
comentado que o “mapa estelar” é “original, porém péssimo”. Com efeito, o mapa de estrelas foi concebido 
tendo-se em vista a disposição das estrelas no dia da proclamação da República, porém, com imprecisão 
astronômica.28 É difícil para qualquer brasileiro não especialista em bandeiras do Brasil desenhar corretamente 
a própria bandeira nacional. Aparentemente a disposição das estrelas pode mesmo ser considerada aleatória 
por um observador não conhecedor do mapa de estrelas. Sem contar que, por lei, a cada mudança na 
quantidade de estados da União, a bandeira é alterada, o que representa um caótico aumento dos custos de 
transação para qualquer atlas impresso, por mais boa vontade que seus editores tenham. 
 Por fim, o slogan “Ordem e Progresso”, além de mostrar a imposição do símbolo aos brasileiros por 
parte das elites positivistas - símbolo profundamente enraizado em convicções teóricas semi-religiosas e 
transmitidos dessa maneira à população e ao mundo e geral -, foi escrito em português, o que indica que 
aqueles que planejaram a bandeira nacional, insistindo em um slogan, insistiram também, segundo o bem-
humorado critério de Parsons, em mostrar que não sabem latim ou grego antigo. 
 As bandeiras anteriores do Brasil, propostas ou oficiais, não dão conta desses problemas levantados. Em 
primeiro lugar, desde sua independência, o país só contou com propostas de combinação semelhante de 
cores. A bandeira provisória da República dos Estados Unidos do Brazil exclui o azul e melhora um pouco essa 
situação, porém, cai em falta de originalidade, ao imitar a disposição da bandeira dos EUA. As bandeiras do 
Império talvez possam ser absolvidas da punição pela combinação de cores, porque essas não foram 
escolhidas, mas, sim, reproduzidas das cores da família real portuguesa. Em segundo lugar, em termos do 
desenho, como já constatado, a bandeira atual apresenta desordem; e em termos da presença de elementos 
escritos, ela representa o regresso, visto que as anteriores não continham slogans. É, por isso, a bandeira 
atual uma contradição de termos. A expressão “Ordem e Progresso” acaba não se sustentando sequer no 
próprio lugar em que ela se encontra. 
 Como se percebe com esta breve discussão, as bandeiras nacionais têm cada uma sua história, e Josh 
Parsons consegue captar essa noção, uni-la à estética e, ainda, pontificar entre ambas esferas – a simbólica e 
a artística – com uma dose de humor marcada por comentários de diversas naturezas, inclusive política e 
moral. Colocando os mesmos óculos de observação propostos pelo autor, o observador que se depare com a 
bandeira do Brasil, mesmo sendo brasileiro, deve ceder e afirmar: “é a pior bandeira de um Estado nacional 
independente”. 

                                               
27 Essa observação é da professora Silvana Seabra. 
28 Cf. The Brazilian Flag, em (http://www.brazilbrazil.com/flag.html). Para alguns, seria o caso de se especular acerca do caráter simbólico do formato dessas 

estrelas. Conforme sugere Dan Brown, os antigos observaram que Vênus descreve esse formato em uma espécie de ciclo na sua trajetória, observado da Terra e 

historicamente foi associado à adoração pagã. Cf. Dan Brown, O Código da Vinci (Rio de Janeiro: Sextante, 2004. 423p). 
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África, de Agostinho a Bobbio - Não é por acaso que a biografia de Santo Agostinho, elaborada por Peter 
Brown, é considerada obra-prima do gênero. Chega-se à sentença mais ou menos no meio da leitura, quando 
o autor se põe a explorar as nuanças do pensamento do bispo africano. A densidade das partes II, III e IV de 
Santo Agostinho: Uma Biografia [Record, 2005] contrasta com a relativa leveza do início e do final da 
narrativa. Pois assim se estrutura a biografia: nos extremos – a introdução e o desfecho –, notas sobre a vida 
e a morte de Agostinho, sua família, seus amigos; no núcleo duro, uma delicada dissecação das idéias do 
outrora jovem devasso que, maduro, desenvolveu a mais fecunda doutrina sobre o catolicismo romano que 
jamais houve – a qual, certamente, impõe-se até os nossos dias. 
 
O professor Brown publicou a biografia de Agostinho jovem, aos 32 anos de idade. À época, 1967, ainda não 
havia vindo à tona o acervo de cartas e sermões agostinianos (apenas recentemente descoberto), em que o 
religioso relata muito de sua experiência como bispo em Hipona, no norte da África. Por essa razão, Brown 
acrescentou, na mais recente versão de Santo Agostinho (2000), um epílogo, no qual se reavaliam passagens 
do texto original, bem como se especula acerca de algumas hipóteses que, na opinião do professor irlandês, 
teriam maior capacidade explicativa a respeito da trajetória de Agostinho do que as previamente aventadas. 
 
Uma maneira alternativa – e, digamos, mais conscienciosa – de se ler Santo Agostinho é buscando inserir 
pensamento e obra do africano no contexto do Baixo Império Romano – tempo de declínio acelerado da 
sociedade e das instituições clássicas. Agostinho pregava em um momento em que, perceba-se, a África 
setentrional servia de importante foco de irradiação da autoridade da Igreja. Desde o século I a.C., anota 
Brown, "um ‘milagre econômico’ havia transformado a região (...) Nunca mais a prosperidade voltaria a se 
estender de maneira tão eficaz por uma área tão vasta". Para se ter uma idéia, nas artes, ao gênio literário de 
Agostinho, responsável pelas Confissões, somava-se o de Apuleio, autor de O Asno de Ouro. Africanos se 
notabilizavam por suas pinturas em mosaico. Outros ganhavam visibilidade como advogados, oradores, 
professores... Não obstante a posição razoavelmente destacada da África no jogo da política internacional, até 
o africano plenamente latinizado do século IV continuava um tanto estrangeiro. A opinião do mundo externo 
era cruelmente unânime: a África era desperdiçada com os africanos. 
 
Pensar a África de Agostinho, hoje, abre alas para a inserção da temática dos direitos humanos. Norberto 
Bobbio, no já clássico A Era dos Direitos [Campus, 2004], suscitava a seguinte reflexão: "Hoje, estamos cada 
vez mais convencidos de que o ideal da paz perpétua só pode ser perseguido através de uma progressiva 
democratização do sistema internacional, e que essa democratização não pode estar separada da gradual e 
cada vez mais efetiva proteção dos direitos do homem acima de cada um dos Estados". Se o pensador italiano 
não se equivoca no seu diagnóstico, é bem possível que, para superarmos as contradições políticas do mundo 
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contemporâneo e atingirmos um estágio de equilíbrio pacífico, uma precondição seja dar voz e vez à África. 
Produções cinematográficas recentes, todas do grande circuito comercial – Hotel Rwanda, The Constant 
Gardener, The Lord of War –, resgatam eloqüentemente (e, por que não dizer?, de modo comovente) a 
trágica realidade que acomete o continente negro. Demonstram como, em meio à mais absoluta degradação 
humana, afirma-se uma pujante indústria de exploração da miséria. E insinuam que, no lapso de dezesseis 
séculos desde Agostinho, talvez não tenhamos evoluído, mas, sim, involuído, sob tantos e diversos aspectos. 
  
Modernidade que rima com arbitrariedade – Pegando o bonde da História na altura da Idade Média, a 
referência obrigatória a fazer é o francês Jacques Le Goff, herdeiro da escola dos Annales. Le Goff oferece 
uma visão invulgar sobre a Idade Média. Na contramão do senso comum, que atribui ao período 
improdutividade e ignorância, o historiador das idéias se insurge e apresenta aos leitores um admirável 
mundo novo – de extraordinária atividade nas artes e nas ciências. Le Goff entende que um dos principais 
responsáveis por fazer pespegar o rótulo de "Idade das Trevas" foi o teuto-suíço Jakob Buckhardt – persona 
non grata entre os medievalistas. Historiador da arte e da civilização, amoroso da Grécia, Buckhardt instaurou 
a periodização a que estamos atados até hoje. Adepto da antítese, ele inventa o Renascimento (com "r" 
maiúsculo!), isola-o da Idade Média e estabelece o corte definitivo. Diz Le Goff, em seu último livro publicado 
no Brasil [Em Busca da Idade Média, Civilização Brasileira, 2005, p. 61]: 
 
Uma velha palavra medieval, a palavra ‘moderno’ – que significava ‘recente’, ‘presente’ – assume assim um 
valor que havia provocado na virada do século XVII para o XVIII a Querela dos Antigos contra os Modernos. 
Ser ‘moderno’ não é mais apenas pertencer ao período atual, mas ser melhor, despontar com mais força, 
estar à frente do progresso. Procurou-se então o moderno por toda parte no passado, embaralhando as cartas 
sem proveito. A partir de Buckhardt, o Moderno coroa a evolução, pula por cima de mil anos de errâncias 
(nossa Idade Média). Marca o início das coisas sérias, da civilização plena e total, com seus progressos, sua 
Razão, seu saber incomparável, etc. 
  
Renascimento(s) – Perguntado em entrevista se o Renascimento seria um de seus "inimigos", o mesmo Le 
Goff responde, sem pestanejar: "O Renascimento como máquina de engolir a História, sim. O Renascimento 
como momento da civilização, não, claro que não!" 
 
É da segunda acepção de Renascimento que Paul Robert Walker, o autor de A Disputa que Mudou a 
Renascença [Record, 2005], quer tratar. Walker, jornalista e ex-professor de inglês, pôs-se a estudar de perto 
a criativa competitividade entre dois jovens artistas da era do Quattrocento, quem sejam, Filippo Brunelleschi 
e Lorenzo Ghiberti. A querela ilumina os primórdios do que viria a ser considerada a era de ouro da Itália 
"moderna", seja nas artes – com seus pintores, escultores, literatos -, seja na política – com seus príncipes, 
conselheiros, religiosos. 
 
A riqueza do livro de Walker encontra-se, sobretudo, em suas entrelinhas. O pano de fundo para a disputa 
entre Brunelleschi e Ghiberti não deixa de ser tão – talvez mais – instigante quanto a própria trama central. 
Enquanto conhecemos os detalhes da rivalidade entre os artistas, somos levados, quase sem notar, a um giro 
pela esplendorosa Florença do fim do século XIV, início do século XV. Nada parece mais representativo da 
idéia de Renascença, qual a concebemos hoje (sob a influência de Buckhardt), do que aquele cenário urbano 
alvoroçado e altamente produtivo. Compreender as idéias políticas de um Maquiavel, principalmente os seus 
apontamentos sobre a dinâmica inerente à atividade política do príncipe, passa por tomar contato com o 
contexto espaço-temporal em que o conselheiro florentino estivera inserido. Na narrativa de Walker, ainda nos 
tornamos cientes da trajetória de outros ícones daquele tempo, como Donatello, Masaccio, Cosimo de’ Medici 
e Leon Battista Alberti. Uma leitura e tanto, para quem não está tão inclinado a aceitar as opiniões de Le Goff 
sem o devido contraditório. 

  
Refresco – Como não poderia deixar de ser, vem de um escritor medieval. Um gênio das artes de todos os 
tempos. Um dos Poetas que Pensaram o Mundo [Companhia das Letras, 2005], nas vistas do professor de 
filosofia Newton Bignotto. Estou a referir-me a Dante Alighieri. Na seqüência, trecho de sua poética, em que a 
"condição humana" é o objeto de reflexão. Parece atual, não? 
 
Ele, cujo saber tudo transcende, 
fez os céus e lhes deu quem os conduz: 
se em toda parte cada parte esplende 
é que igualmente lhes reparte a luz; 
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do mesmo modo pra pompa mundana 
designou uma ministra e deu-lhe jus 
de ir permutando a riqueza profana 
de um pra outro sangue, e de gente em gente, 
livre do alcance da cobiça humana. 
Logo, uma gente impera, e languescente 
fica a outra então conforme o arbítrio dela, 
que é oculto como na relva a serpente. 
É vão vosso querer controvertê-la: 
em seu reino prevê, julga e procede 
ela só, como, noutro, outro deus zela. 
Sua contínua permutação não cede; 
necessidade o giro lhe apressura, 
assim sempre aparece quem sucede. 
Ela é posta em odiosa conjuntura – 
mesmo por quem mais deveria louvá-la – 
com vã calúnia e infundada censura; 
mas, beata, não ouve a vossa fala; 
co’ as outras primas criaturas, leda 
gira sua roda, e sua ventura embala. 
(Dante, Inferno, VII, 73-96, Tradução de Eugenio Mauro) 
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1) O estado que teve o maior progresso no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) nas Américas, 
desde o início da aferição pelo PNUD, em 1975, foi: 

 
a) Chile; 
b) Bolívia; 
c) Brasil; 
d) Cuba; 
e) Guatemala; 

 
2) “Não há revolta nas ruas de Paris”. A seguinte 

frase foi proferida por qual expoente da política 
francesa: 

 
a) Imperador Napoleão III, em 1871; 
b) Rei Luís XVII, em 1791; 
c) Ministro do Interior Nicolas Sarkozy, em 2005; 
d) Presidente De Gaulle, em 1968; 
e) Marechal Petáin, em 1942. 

 
3) O primeiro conflito que a História registra entre 

Chile e Peru teve lugar em: 
 

a) 1879; 
b) 1934; 
c) 1995; 
d) 1970; 
e) 2005. 

 
4) Qual das seguintes cantoras de rhythm ‘n’ blues 

não nasceu nos Estados Unidos da América? 
 

a) Jennifer Lopez (Porto Rico); 
b) Lamya (Omã); 
c) Aaliaya (Guiana); 
d) Naja Shiri (Sri Lanka); 
e) Erykah Badu (Libéria). 

 
5) Atualmente, encontramos, dentre as 10 músicas 

mais ouvidas no Azerbaijão: 
 

a) Duas canções em russo; 
b) Nenhuma canção em aramaico; 
c) Apenas artistas azeris; 
d) Nenhuma canção em espanhol; 
e) Uma maioria de canções em inglês. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

6) A maioria do valor agregado das exportações 
brasileiras à China origina-se da venda de: 

 
a) Café e hortifrutigranjeiros; 
b) Minérios e soja; 
c) Sapatos e manteiga; 
d) Produção audiovisual;  
e) Automóveis e aviões comerciais. 

 
7) Tony Blair, primeiro-ministro britânico, teve 

recentemente proposta sua recusada pela 
Câmara dos Comuns, referente: 

 
a) À criação de um centro de detenção de suspeitos 

de práticas terroristas, em Gibraltar; 
b) À facilitação da deportação de cidadãos de 

origem árabe; 
c) À proibição do comércio de balas, doces e 

confeitos; 
d) À criação do “Dia de John Locke” (29 de agosto); 
e) À autorização da detenção de suspeitos de 

práticas terroristas, sem acusação formal, por até 
90 dias. 
 

8) “Uma sociedade livre requer certas morais que 
em última instância se reduzem à manutenção 
das vidas; não à manutenção de todas as vidas, 
porque poderia ser necessário sacrificar vidas 
individuais para preservar um número maior de 
outras vidas”. Essa passagem pertence à obra 
de: 

 
a) Vladimir Lênin; 
b) Edmund Burke; 
c) Friedrich Von Hayek; 
d) Adolf Hitler; 
e) Nicolau Maquiavel. 

 
9) "A pobreza material de tantos seres humanos é, 

em boa medida, conseqüência da pobreza 
espiritual dos mais prósperos.” Essa frase foi 
pronunciada recentemente: 

 
a) Pelo Papa Bento XVI; 
b) Pelo Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan; 
c) Pelo líder espiritual tibetano Dalai Lama; 
d) Pelo aiatolá iraniano Ali Khamenei; 
e) Por um jornalista espanhol do diário El País. 

 
10) Foram atribuídas recentemente à rede terrorista 

Al-Qaeda: 
 

a) Ataques a hotéis na Jordânia e ameaças à Rainha 
Elizabeth II, da Grã-Bretanha; 

b) Ataques à Faixa de Gaza e manifestações 
“antiglobalização” em Munique; 

c) Incêndios nos subúrbios de Paris e declarações 
do governo iraniano; 

d) Secas no Sri Lanka e monções no vale do 
Indostão; 

e) Ataques a militares norte-americanos no Iraque e 
ameaças à cantora Madonna. 

QQQuuuiiizzz!!!   
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