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DDaawwiissssoonn  BBeelléémm  LLooppeess               
Belo Horizonte 
 

 
 

O mundo é chato, quadrado e verde 
OO  ccaammppoo  ddee  ffuutteebbooll  ccoommoo  mmiiccrrooccoossmmoo  ddaass  rreellaaççõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  

  
 

Assistiu-se, faz não muito tempo, a um 
espetáculo digno de calar, na acepção literal do 
termo, um estádio de futebol. Jogavam, àquela 
altura, Barcelona e Real Madrid, as duas 
melhores equipes da Espanha. O jogo, válido 
pela primeira fase do campeonato nacional 
espanhol, sempre pleno de valor simbólico (e 
futebolístico), atraiu lentes e holofotes de toda 
a imprensa mundial. De um lado, o Real, time 
madrilenho que traz a insígnia da Coroa 
Espanhola no próprio 
distintivo; de outro, o 
time do Barcelona, 
popularmente associado 
ao movimento 
separatista catalão – 
logo, a encarnação do 
sentimento anti-Coroa. O 
confronto houve em 
Madrid, nos domínios do 
estádio Santiago 
Bernabéu. Se o 
esquadrão de Madrid 
tinha à sua disposição o 
virtuosismo técnico e a 
pujança física de 
franceses, ingleses e 
brasileiros, não se dava diferentemente com o 
escrete de Barcelona. Legiões estrangeiras de 
mercenários da bola, provenientes dos mais 
recônditos grotões do planeta, se digladiariam. 
Uma novidade? Em um tempo propício aos 
movimentos transfronteiriços como este de 
hoje, novidade alguma. Mais regra que exceção. 
O Santiago Bernabéu, numa tarde de outono no 
hemisfério norte, era a pintura fiel do 
cosmopolitismo de superfície que varre o globo. 
O futebol como metonímia da assim chamada 

globalização; o campo como microcosmo das 
relações internacionais. 
 
A serviço do sublime 

 
Uma descrição, por cuidadosa que fosse, 

do ocorrido naquela tarde espanhola, 
dificilmente faria justiça aos fatos. Tente-se 
imaginar o seguinte cenário: uma arena repleta, 
com torcedores ansiosos por ver sangue – ou, 

melhor dizendo, por 
assistir ao time da 
casa, o Real, superar o 
arquiinimigo, o 
perigoso conjunto de 
Barcelona. Craques – 

indivíduos 
superiormente dotados 
de talentos com (e 
sem) a bola nos pés – 
os dois lados tinham. A 
ansiedade estava 
estampada nas faces 
dos protagonistas do 
evento. Reza a lenda 
que os choques entre 
Real e Barça têm o 

poder de dar à luz os novos deuses do futebol 
mundial. Reza a lenda...  

Pois bem: rola a bola e o que se vê é a 
força avassaladora do Barcelona – que, em 
pouco tempo, encurrala o adversário da realeza. 
Ronaldo Nazário, Aquiles de outras glórias, é 
sombra pálida dele mesmo. Zizou, o mago 
franco-argelino, parece ter-se transformado no 
homem invisível. Raúl, o mais leal dos servos 
d’El-Rey, é também o mais inoperante. 
Beckham, cognominado “o belo”, faz feio. E 

eeedddiiitttooorrriiiaaalll

 
 

“O Santiago Bernabéu, numa tarde 
de outono no hemisfério norte, era a 

pintura fiel do cosmopolitismo de 
superfície que varre o globo. O 

futebol como metonímia da assim 
chamada globalização; o campo 
como microcosmo das relações 

internacionais” 
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Robinho, o garoto contratado a preço de ouro 
para a artilharia de Madrid, é franco atirador, 
incapaz de abater um inimigo sequer. No QG, 
general Luxemburgo mais faz lembrar um 
Goebbels grogue, à véspera d’A Queda. Por seu 
turno, o exército do capitão Puyol inspira 
soberania. O “tanque” Rafa Márquez comanda 
uma sólida defesa, sempre postada em linha. É 
a linha Maginot que deu certo! C’est 
impénétrable! No meio, um impressionante 
Messi, argentino recém-saído das fraldas, não 
cansa de abastecer o lança-mísseis de Eto’o, 
atacante camaronês que carimba as redes de 
Iker Casillas pela primeira vez no jogo. Ah!, se 
ao menos não tivessem 
obstruído o projeto de 
um escudo antimísseis!... 

O melhor, porém, 
estava por vir. Por volta 
dos 20 minutos do 
segundo tempo da 
partida, quando o placar 
ainda contava 1 a 0 para 
o time da Catalunya, 
Ronaldinho, menino de 
Porto Alegre, arrancou 
pela ponta esquerda e, 
numa impressionante 
demonstração de força e 
técnica, superou dois 
defensores antes de 
disparar contra o gol de Casillas. 2 X 0. Cinco 
minutos mais tarde, a história parecia repetir-
se: o mesmo Ronaldinho, a mesma lateral do 
campo, o mesmo talento, o mesmo drible, a 
mesma eficiência, o mesmo desfecho: Barça 3, 
Real 0. Estava selado o destino das equipes. 

O sublime: numa atmosfera carregada de 
ódios históricos, qual não foi a reação dos 
torcedores do Real Madrid diante da 
performance do adversário? Se alguém 
imaginou que os madrilenhos tenham sido 
hostis para com os catalães, enganou-se. No 
que mais fazia lembrar o comportamento da 
platéia de um espetáculo operístico, os fãs do 
Madrid ergueram-se e, num lance de galhardia, 
em reconhecimento à supremacia do “outro”, 
aplaudiram desenxabidamente Ronaldinho e 
seus companheiros. Ironia? Talvez. Mas, por um 
instante, a rivalidade futebolística (de forte 
fundo nacionalista) que dividia madrilenhos e 
catalães se desmanchou no ar. Sublimou-se, 
pela via do futebol-arte. 
 
O melhor do Brasil é... o argentino 
 

Semelhante em certos aspectos é o 
fenômeno que se passa no Brasil de hoje: o 
futebol – sempre o futebol – servindo de móbil 
para a superação de divergências 

(teimosamente) cultivadas entre brasileiros e 
argentinos. Mas, acreditem: o momento traz 
bons auspícios. 

Basta lembrar que, no início de 2005, 
uma onda de argentinofobia ensaiou instaurar-
se no país. A reboque da parceria empresarial 
firmada entre a MSI, investidora internacional, e 
o Corinthians, uma das mais populares equipes 
do futebol brasileiro, desembarcaram em São 
Paulo quatro argentinos (três jogadores e o 
técnico Daniel Passarela), os reforços da equipe 
do Parque São Jorge para a temporada. A 
resistência aos estrangeiros – que, por tolo 
chauvinismo, já prometia ser grande – 

aumentou, entre as 
lesões e as más 
atuações. Alegando 
serem vítimas de 
discriminação, os 

hermanitos 
manifestavam desejo 
de deixar o Brasil. 
Nesse meio tempo, 
novo episódio colocou 
mais lenha na fogueira. 
Imediatamente após a 
conclusão de uma 
partida envolvendo São 
Paulo e Quilmes, pela 
Copa Libertadores da 
América, o jogador 

Leandro Desábato, da equipe argentina, foi 
detido, quando ainda no campo de futebol, sob 
a acusação de lançar injúria - de teor racista - 
contra o colega brasileiro – chamado 
“carinhosamente” de Grafite (!) por 
companheiros de time e de imprensa. Mantido 
por dois dias em solo brasileiro, Desábato foi o 
centro de uma polêmica que contrapôs, de um 
lado, os adeptos da tese de que o racismo (e 
seus derivados) deveria ser extirpado do 
planeta a qualquer custo; e, de outro, os que 
viam na detenção do jogador argentino a prova 
cabal de truculência e da xenofobia em relação 
aos argentinos. O saldo desse debate sem 
muitas nuanças foi a exacerbação das tensões – 
e o convite à intolerância entre as partes. 

A guinada da água para o vinho (ou do 
vinho para a água) começou a se esboçar já no 
segundo semestre do ano. E o seu patrono foi, 
creiam, ninguém menos que Diego Armando 
Maradona. Num nível de proverbialidade que 
embaixadores jamais conseguiriam atingir, o 
eterno ídolo argentino (que então celebrava 
uma espécie de retorno à vida, após declarar-se 
livre do vício das drogas) convidou o brasileiro 
Pelé para protagonizar – junto de Diego, o 
anfitrião – a estréia do programa La Noche Del 
Diez, na TV argentina. À parte o interesse 
publicitário que cercava o evento, marcou 

 
 

“Com a crescente interdependência 
das economias nacionais, o que 
passa realmente a importar aos 

capitalistas de todo mundo são as 
potencialidades e os talentos dos 

indivíduos, estejam eles onde 
estiverem” 
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profundamente a gratuita simpatia de Maradona 
em relação a Pelé, que retribuiu devidamente, 
no mesmo espírito de cortesia. Ali, há quem 
diga, começou-se a desatar um nó górdio... O 
clímax estava reservado para dezembro, fim do 
ano, tempo de festa. Depois do início titubeante 
no Corinthians, o jovem Carlos Tevez, chegado 
na barca argentina do início da temporada, 
conseguiu ganhar, de forma gradativa – e não 
sem enfrentar a desconfiança de muitos –, a 
admiração e o respeito da crônica e do público 
brasileiros. À custa de dedicação e de laivos de 
brilhantismo em campo, Carlitos, como ficou 
mais conhecido, foi eleito, talvez de forma 
unânime na grande 
imprensa, o melhor 
jogador do campeonato 
brasileiro de 2005. Nunca 
se reverenciou tanto um 
jogador argentino em 
território nacional. O 
ambiente de gentilezas 
recíprocas entre os 
brasileiros e o argentino 
(facilitado pelo perfil 
discreto de Tevez) 
indicava a 
transubstanciação de 
tensões em afagos; de 
crítica em admiração; e, 
sobretudo, de despeito 
em respeito. 

  
O mundo é chato? 

 
“The World Is Flat” é o nome do último 

sucesso editorial do jornalista Thomas 
Friedman, prêmio Pulitzer e dono de coluna no 
diário New York Times. Friedman argumenta, 
em síntese, que os anos 2000 inauguraram uma 
senda promissora para a globalização. Na sua 
avaliação, é chegado o tempo em que, 
largamente em função dos avanços 
tecnocientíficos, chineses, indianos e brasileiros 
poderão trabalhar simultaneamente, cada qual 
em seu país, sem que isso implique prejuízo 
para o processo produtivo. Com a crescente 
interdependência das economias nacionais, o 
que passa realmente a importar aos capitalistas 
de todo mundo são as potencialidades e os 
talentos dos indivíduos, estejam eles onde 
estiverem. Contanto que os homens consigam 
trabalhar em equipe, as máquinas fazem o 
resto! Essa mentalidade torna possível o 
estabelecimento de um mercado efetivamente 
global, sem barreiras aos fatores produtivos e 
ao deslocamento da mão-de-obra internacional.  

Otimista que seja (por desconsiderar uma 
série de fatores políticos), a tese faz sentido. 
Com a evolução do aparato tecnológico, a 

tendência é, de fato, um encurtamento de 
distâncias, um maior compartilhamento de 
técnicas e saberes e, conseqüentemente, um 
nivelamento de competências ao redor do 
planeta. Resta saber se a tese tem alguma 
aplicação para o mundo da bola. Palpite: não só 
tem aplicação, como há de ter sido inspirada no 
modus operandi do futebol internacional. Os 
exemplos são tantos que, se compilados, 
resultariam num longo (e enfadonho) 
inventário. Restrinjamo-nos a dois casos. 

O primeiro exemplo é o de Jürgen 
Klinsmann, ex-craque alemão que, hoje em dia, 
treina a seleção de futebol do seu país (da qual 

fez parte, nas décadas 
de 1980 e 90, como 
jogador). O curioso da 
história é que 
Klinsmann não mora na 
Alemanha. Não mora 
sequer na Europa. O 
treinador alemão fixou 
residência na... 
Califórnia! Questionado 
sobre as dificuldades 
de se comandar a 
equipe à distância, 
baseado em outro 
continente, respondeu: 
“Dificuldade nenhuma. 
O importante, para um 
técnico, é manter 

contato freqüente com os seus comandados. 
Eu, por exemplo, me comunico com os 
jogadores sempre, por telefone, por e-mail, por 
mensagens de celular. Estamos sempre em 
contato”. Klinsmann esnoba: “Quando quero 
acompanhar os jogos da liga alemã, basta 
pegar o controle remoto. Via satélite, lá estão 
todos os jogos, sendo exibidos, ao vivo e em 
cores, na minha TV. Mas eu não vejo todos os 
jogos. Assisto apenas a alguns, os que me 
interessam”. O técnico ainda relata que, duas 
vezes por mês, vai à Alemanha. Uma, para 
compromissos oficiais com a seleção; outra, 
para resolver questões administrativas. “É um 
vôo direto, com duração de dez horas. 
Rapidamente, eu estou lá". 

Um segundo processo típico da 
globalização efetiva do mercado da bola é a 
“fuga de pernas”. Trata-se da versão 
futebolística para o fenômeno, intensificado na 
década de 1980, do brain-drain – a evasão dos 
melhores cérebros (professores, cientistas, 
executivos etc.) de países pobres para países 
ricos. Essa fuga de pernas tem permitido a 
jovens talentos de todo mundo – África, Ásia, 
América Latina – acalentar o sonho de, num 
belo dia de sol, ser contratado por uma 
poderosa equipe do futebol internacional – um 

 
 
 

“Um segundo processo típico da 
globalização efetiva do mercado da 
bola é a ‘fuga de pernas’. Trata-se 

da versão futebolística para o 
fenômeno, intensificado na década 

de 1980, do brain-drain” 
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Milan, um Bayern München, um Manchester 
United –, e passar a desfrutar das benesses que 
só um bom punhado de euros pode 
proporcionar. A chance da ascensão social por 
intermédio do futebol tem motivado uma 
corrida global às “peneiras” [os processos 
seletivos] dos clubes formadores. Mais do que 
isso, as janelas de oportunidades que se abrem 
– na Itália, no Uzbequistão ou na Arábia Saudita 
– têm servido de estímulo competitivo, de 
“cenoura e bastão”. Para os evolucionistas de 
plantão, a seleção brasileira de futebol pode 
constituir-se em bom exemplo de seleção 
natural (com e sem trocadilho)... 

É claro que a dinâmica corrente do futebol 
internacional desperta objeções e 
contrariedades. Se o mundo parece plano para 
um Klinsmann (ajudado por toda parafernália 
eletrônica), decerto não o é para um jogador do 
modesto São Raimundo de Manaus. Além do 
quê, permanece o peso de certos atavismos. 
Klinsmann não esteve imune às críticas da 
imprensa alemã por ter abraçado o American 
way of life; assim como Sven Goran Eriksson, 
sueco, enfrentou muita cara feia até firmar-se 
como técnico do English Team. (Isso para não 
citar os exemplos de Luiz Felipe Scolari e de 
Wanderley Luxemburgo...) A recusa, por parte 

de alguns jogadores, dos vínculos com as suas 
seleções nacionais deixa o cronista Tostão com 
a pulga atrás da orelha: “imaginem se a Itália 
importasse o Ronaldinho Gaúcho para compor o 
seu meio-de-campo, exportando-nos Gattuso de 
contrapeso?” No que toca à drenagem das 
melhores pernas, o efeito colateral óbvio é o 
esvaziamento das ligas nacionais, sobretudo 
nos países que se transformaram em 
exportadores líquidos de jogadores, como o 
Brasil. Estima-se que cerca de mil jogadores 
tenham deixado o país em 2005. Há também 
aspectos nefastos do processo, como a 
formação de redes internacionais de exploração 
de trabalho infantil. Os jovens talentos são 
aliciados quando ainda têm 6, 8, 10 anos de 
idade, por empresários especializados. Quando 
maduros, são vendidos para clubes. Muitas das 
vezes, levados a jogar em longínquos países 
estrangeiros, sob condições as mais precárias, 
em busca de uma idealizada redenção 
econômica familiar. 

Por essas e outras, havemos de convir em 
que, até no que tem de abjeto, o mundo do 
futebol internacional é espelho das relações 
internacionais contemporâneas. Qualquer 
semelhança não há de ser mera coincidência. 
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Feliz Ano Novo: A China já adianta que deseja um 
crescimento de "apenas" 8% para 2006, em 
comparação com os 9,5% do ano que se foi. 
 
Feliz Ano Velho: Bush diz que a ofensiva no Iraque 
continuará 2006 adentro. Isso se Blair & aliados se 
sustentarem no poder até lá. Incluindo o "Iraque 
democrático"!  

... 
 
América Latina, PIB 2005: Haiti e Brasil, 
respectivamente, ficaram com os menores índices 
(1,5% e 2,5%; média continental, 4,6%). Os 
haitianos contam os dias para o término da 
MINUSTAH. Já dizia a sabedoria popular: antes só do 
que mal-acompanhado... 
 
Então o cocaleiro Evo Morales é o novo presidente da 
Bolívia! Morales havia dito anteriormente que se 
sentia um irmão mais novo de Lula. Há quem pense 
que ele é um Lula “autêntico”. Já o que está no 
Brasil... 
 
A coqueluche do mercado de brinquedos venezuelano 
neste Natal foi o bonequinho de ninguém menos 
que... Hugo Chávez! E o "Chavito" ainda brada suas 
palavras de ordem quando apertado: "ALCAraj...", "El 
presidente Bush es un... " Se a moda pega, logo 
criarão um modelo Fidel Castro. O problema é que 
não existem pilhas com carga suficiente para dar 
conta dos discursos de El Comandante. 
  

... 
 
Fontes do governo iraniano afirmam: "Rússia nunca 
foi confiável cooperando na área nuclear". Antes tarde 
do que nunca. 
 
 
Ainda a Rússia: o governo Putin ameaça deixar a 
Ucrânia sem gás natural caso os compatriotas de 
Shevchenko não aceitem um aumento de 300% nos 
preços de importação. É, a coisa está ficando quente 
na Sibéria! 

 
... 
 

"O Sudão é um lugar muito perigoso para lá 
realizarmos a próxima cúpula da União Africana". O 
bom senso também se fez presente em recentes 
declarações do presidente do Chade. 

 
O segundo tsunami a invadir o sudeste asiático foi de 

doações. Um recorde histórico de US$ 13 bilhões, 70% 
dos quais chegaram às vítimas, segundo a ONU. 
 

... 
 
Há 50 anos, o canal de Suez, no Egito, era invadido pela 
França e pela Inglaterra, com apoio logístico de Israel. Os 
tempos mudam, franceses e ingleses agora estão às voltas 
com o que chamam de "invasão" de egípcios e norte-
africanos. It's globalization, baby. Ao menos Israel 
continua no mesmo lugar (sob protestos do presidente do 
Irã, claro). 
 
O primeiro-ministro israelense sofreu um pequeno 
derrame semana passada. Um simpatizante de Yasser 
Arafat deu um grito atrás do famoso Muro: "vaso ruim não 
quebra!" 
 

... 
 

O Homem do Ano 2005 no Brasil é... Rogério Ceni? Não. 
Seu Jorge? Improvável. Fernando Meirelles? Tampouco. 
Só pode ser ele, o tenor-terror centroplatino: Booooooob 
Jefferson, nosso herói-bandido. 
 
Enquanto isso, no futebol brasileiro, o melhor jogador é 
argentino, o maior investidor iraniano, o capital russo e o 
técnico campeão do mundo de clubes prefere ir treinar um 
time japonês... 
 

... 
 

A Revolução continua. Não, não estamos falando de Hugo 
Chávez, Fidel ou Tropicália. A Internet superará a marca 
de 1 bilhão de usuários em 2006. 
 
Na terra dos cangurus, o Ano Novo sempre chega mais 
cedo. Tendo em vista a Copa de 2006, porém, eles 
gostariam que isso fosse apenas um desdito. 
 

... 
 

Agenda de shows de 2006 no Brasil promete: de Rolling 
Stones a U2, culminando com Alckmin, Serra, Lula, 
Garotinho, Heloísa Helena... 

 

DDDeeesssdddiiitttooosss.........
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É acertada a inclusão da 
Venezuela como membro pleno do 

Mercosul? 
 

 

NÃO ::: Do integracionismo ao palanquismo 
 

Lindolpho Cademartori, de Goiânia 
 

O ingresso da Venezuela no Mercosul deveria, prima facie, ter sido condicionado a um status de 
país associado. Se tomarmos por base o interesse nacional brasileiro, sem negligenciar as alterações 
contextuais e os choques de instabilidade aos quais a América do Sul foi submetida no último triênio 
(irregularidade política, econômica e social por parte da Argentina, rupturas institucionais no Equador e na 
Bolívia, ingerências ostensivas por parte de Hugo Chávez em assuntos domésticos de nações como 
Equador, Bolívia e Colômbia, etc.), veremos que os restos do Mercosul transformaram o bloco, quando 
muito, num instrumento político, por meio do qual o Brasil dispunha da possibilidade de projetar algum 
soft power. 

Pois bem: as intenções e pilhas de documentos programáticos chafurdaram na insignificância 
enquanto Buenos Aires impunha salvaguardas a produtos brasileiros e o Uruguai, dotado de uma 
economia de porte semelhante à do estado de Goiás (2,2% do PIB brasileiro), alegava a inexistência de 
“sócios maiores e sócios menores” no Mercosul. O bloco deixava, assim, de corresponder ao interesse 
estratégico-comercial brasileiro, pois que suas partes não hesitavam em violar os compromissos 
contraídos em Assunção e Ouro Preto, ao passo que se valiam da organização para difundir palanquismos 
estruturalistas e forjar, grosseiramente, um “espírito de bloco” nas negociações comerciais internacionais 
com a União Européia e com os EUA, com vistas à constituição da ALCA.  

Como conseqüência, o bloco se politizou. O ingresso da Venezuela, efusivamente saudado por 
Kirchner (compreensivelmente exasperado em diminuir o peso brasileiro no bloco), relativiza o cacife 
brasileiro, engendra o zigoto de um eixo antibrasileiro Caracas-Buenos Aires, e, do ponto de vista 
comercial, ridiculariza ainda mais o bloco. As declararações do chanceler venezuelano não deixam 
dúvidas: logo após o anúncio do ingresso da Venezuela como membro pleno do Mercosul, em Montevidéu, 
o ministro afirmou que “para nós, o elemento político sempre terá precedência sobre o econômico-
comercial”.  

O Mercosul transitou da condição de ferramenta integracionista à de palanque ideológico. Em um 
resgate da tradição sul-americana de construir monstruosidades institucionais e fomentar os mais 
quiméricos programatismos, a Venezuela parece ter se esquecido de sua condição de membro pleno da 
Comunidade Andina (CAN), abandonando-a sem nenhum pejo e ignorando a existência de uma Tarifa 
Externa Comum (TEC), existente tanto no âmbito do Mercosul quanto no da CAN. Não podemos, porém, 
deixar de ver certa “constância”: Chávez resolveu virar as costas a um bloco/organização internacional 
podre (a CAN) e juntar seus trapos a outro que tem acelerado seu estado de putrefação (o Mercosul). É 
estupidez crer que um país cuja única relevância é o petróleo irá dispor de tal recurso e oferecê-lo em 
condições mais amistosas e “camaradas” com fins outros que não a subversão revolucionista – sempre 
almejando a maximização do que Chávez entende ser o interesse nacional venezuelano - do subsistema 
do Cone Sul. Não há, em tais movimentos, qualquer correspondência com o interesse nacional brasileiro. 

Mercê do que uma administração federal que não a atual, a inaugurar seu mandato em 1.° de 
janeiro de 2007, deverá procurar fazer não com que o Brasil denuncie o Tratado de Assunção, mas que 
articule uma ação externa regional e global capaz de secundarizar a relevância do bloco a um ponto tal 
que, num determinado momento, ele se tornará irrelevante. Se ordenado e ágil, o processo poderá 
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permitir a construção de um novo projeto integracionista do Cone Sul, preservando alguns dos avanços 
propiciados pelo Mercosul e sempre priorizando o pragmatismo econômico-comercial das nações 
envolvidas, em detrimento da bazófia ideologizada e neocepalina da “integração cultural, social e política” 
de nações tão díspares quanto Brasil e Venezuela. 

 
NÃO ::: ALCA bolivariana? 

 
Carlos Frederico Gama, de Belo Horizonte 

 
Do ponto de vista dos estudos de Integração Regional, a entrada da Venezuela no MERCOSUL 

constitui uma excentricidade inegável. Supõe-se que a contigüidade entre os Estados tenha uma 
importância não desprezível no processo de integração, e, no entanto, o MERCOSUL se aproximou da 
América Andina a passos de tartaruga (mal conseguimos nos ver com a Bolívia e Peru), daí a súbita 
adentrada venezuelana assumir tons de passo maior que as pernas envolvidas. 

A integração das cadeias produtivas, visando a um mercado “interno” ampliado e crescente, que 
deu o tom no bem-sucedido processo europeu, por aqui nunca teve precedência sobre os superávits de 
exportação, talvez por todos os envolvidos saberem da não-complementaridade de suas pautas 
produtivas. Quando todos produzem “mais do mesmo”, para mercados domésticos artificialmente (caso 
brasileiro) exíguos, demandando produtos somente encontrados alhures, o que fazer? 

 Impossibilitado o que Ernst Haas denominou de “sinergia”, os ganhos da integração inicial 
desaguando em renovadas instâncias cooperativas, em novas áreas temáticas, as elites políticas de Brasil, 
Argentina, Paraguai e Uruguai se dão as mãos e olham para fora, buscando uma integração espacialmente 
elástica, mas de baixa intensidade. O petróleo da Venezuela, os sistema bancário do Uruguai, a área 
plantada de Argentina e Brasil se tornam marcos no mapa de uma integração que, reforçando as 
fronteiras, só pode ser tornada real no plano das idéias. A soma das partes é menor do que os possíveis 
“todos” (e as partes mais frágeis, ironia das ironias, não poderão ser nem o “novo Portugal” brasileiro nem 
o “novíssimo Portugal” engendrado pela cooperação européia). O “latino-americanismo”, como no século 
XIX, é construído com os olhos voltados para o Velho Mundo. 

 O MERCOSUL foi retirado prematuramente do berço. O sucesso inebriante da queda de tarifas no 
qüinqüênio 1993-1997 transformou um mercado comum em construção numa via de mão única, um 
trunfo político (ainda, marcadamente brasileiro) nas querelas comerciais da OMC e no bailado sinuoso da 
aproximação com a União Européia. Os ganhos de curto prazo obliteraram os sacrifícios de longo prazo, e 
o que mais fosse necessário para estancar o aprofundamento da integração, as crises financeiras globais 
se encarregaram de fazê-lo, da “crise Tequila” mexicana de 1994 à desvalorização do Real em 1999. O 
casamento de espingarda de Sarney e Alfonsín, nos estertores do desenvolvimentismo autoritário, evoluiu 
para uma paixão mútua sob os eflúvios da ortodoxia econômica dos “novos liberais”, apenas para 
descambar na ressaca de um contrato em que Brasil e Argentina se viam dizendo: “antes mal-
acompanhado do que a sós”.  

A chegada da Venezuela arrombou a festa, mas não alterou o script: da Patagônia ao Caribe, os 
mesmos velhos dilemas socioeconômicos, amparados por uma cortina diplomática de boas intenções e 
péssima disposição para engajamento na superação das disparidades e incompatibilidades entre os 
convivas do banquete, cada vez menos ocultáveis sob as palavras de ordem. 

Inadvertidamente, Lula, Kirchner e Chávez estão criando um análogo da ALCA em terras 
“bolivarianas”. Uma integração para Estados e seus beneméritos privados, não para os indivíduos, a 
sociedade civil, os empreendedores dignos do nome, os movimentos sociais, os grupos indígenas, por fim, 
para os tantos deserdados deste solo. Uma humilde, despretensiosa área de livre-comércio – sem os 
Estados Unidos. Os que se recordam do destino da ALADI e da ALALC não hão de gostar. Simón Bolívar, o 
original, também não. Venezuela? O Haiti continua por aqui. 
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“O hiato entre os indivíduos 
assalariados de renda mais alta 

e os de renda mais baixa [no 
Brasil] diminuiu. Portanto, houve 

uma melhora na distribuição” 

“Entre 2002 e 2005, o nível de 
pobreza na América Latina, em 
seu conjunto, caiu de 44% para 

41% da população. O 
percentual da população 

considerado indigente caiu de 
19,4 para 16,8” 

 
 
Renato Baumann  
Diretor do escritório da CEPAL – Comissão 
Econômica para a América Latina, das 
Nações Unidas – no Brasil 
 

 
O DEBATEDOURO: Foram divulgados 
recentemente dados que dão conta da 
redução da miséria extrema e da melhoria 
da distribuição de renda no Brasil... 
 
RENATO BAUMANN: Saiu a PNAD – Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios – do IBGE. 
Lá se sugere que os trabalhadores assalariados 
de remuneração mais elevada tiveram uma 
queda no seu rendimento. Com isso, o hiato 
entre os indivíduos assalariados de renda mais 
alta e os de renda mais baixa diminuiu. Portanto, 
houve uma melhora na distribuição. 
  
OD: A CEPAL considera esses dados 
confiáveis? 
 
RB: São os dados definitivos da pesquisa por 
amostragem do IBGE. A CEPAL trabalha com 
dados originados nos institutos de pesquisa e 
estatística dos países.  
 

OD: E a América Latina? Também está se 
movendo na direção da redução da miséria? 
 
RB: Certamente, houve uma redução tanto da 
pobreza quanto da indigência. Entre 2002 e 
2005, o nível de pobreza na América Latina, em 
seu conjunto, caiu de 44% para 41% da 
população. O percentual da população 
considerado indigente caiu de 19,4 para 16,8. 
Note que a CEPAL adota um critério para definir 
indigência diferente de outras instituições. Por 
exemplo, o Banco Mundial considera indigente o 
indivíduo que consome menos de um dólar por 

dia. A CEPAL considera ingestão calórica por 
dia. Há essa diferença na comparação com 
outros organismos. Entendida como tal, houve 
efetivamente uma redução razoável da miséria 
nesse triênio, que é associável ao crescimento 
econômico que aconteceu nos nossos países – 
sobretudo no ano de 2004. 
 

OD: Isso se deve à melhoria das condições 
externas? Há um melhor ambiente 
internacional? 
 
RB: Por um lado, certamente. Por outro lado, 
do ponto de vista da região, no seu conjunto, 
dois fatores adicionais foram muito 
importantes: um, o aumento do gasto público 
na área social em percentagem do PIB. Na 
região, esse índice está em torno de 15%; no 
Brasil, 18%. Em meados dos anos 1990, esses 
15% correspondiam a algo em torno de 13%. 
De um modo geral, todos os países da região 
aumentaram bastante o gasto social em 
relação ao gasto público total. 
  
Para alguns países, há um elemento novo e 
importante que é o impacto sobre as famílias 
de mais baixa renda dos recursos provenientes 
das remessas de emigrantes. A América 
Latina, hoje, é a região onde há um número 
maior de emigrantes no mundo. Tendemos a 
pensar no norte da África, na Ásia... Mas o 
maior contingente de migrantes é da América 

cccooonnnvvveeerrrsssaaa
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“Há alguns países da região, 
como El Salvador, em que a 

entrada de remessas 
corresponde a cerca de 80% da 
receita total de exportações. No 
caso do Haiti, é mais de 100%” 

“Todas as projeções – não só 
da CEPAL, mas também de 

outros organismos – indicam 
duas coisas: que o ritmo de 

crescimento em 2005 deve ser 
positivo, mas inferior a 2004, 

que foi um ano excepcional. Já 
2006 é uma incógnita”

Latina. Sobretudo para os Estados Unidos, mas 
também para a Europa e entre países da 
América Latina. O que as evidências mostram é 
que o impacto das remessas sobre a economia é 
geral, mas é muito mais forte sobre as famílias 
mais pobres. Famílias em que os indivíduos 
migram, mais provavelmente, por razões 
econômicas. 
 
OD: Então há uma compensação da clássica 
evasão de divisas? 
 
RB: Não chega a compensar nos países maiores, 
mas há alguns países da região, como El 
Salvador, em que a entrada de remessas 
corresponde a cerca de 80% da receita total de 
exportações. No caso do Haiti, é mais de 100%. 
Nas economias menores, sobretudo na América 
Central, é muito importante a receita de 
remessas. Para o México também – embora a 
economia mexicana tenha uma dimensão maior. 
Esse é um tema com o qual nós certamente 
estaremos convivendo nos próximos anos: a 
necessidade ou de criar oportunidades nos 
nossos países de forma a evitar a emigração, ou 
disciplinar as regras internacionais com relação à 
migração de mão-de-obra, uma vez que a 
migração de capital já é flexibilizada na maior 
parte dos países. 
  

OD: Com a emigração, há o custo da evasão 
de cérebros... 
 
RB: Certamente. Esse é um tema importante, 
sobretudo para as economias de porte médio em 
que o estímulo a migrar tem a ver com 
oportunidades econômicas, mas eventualmente 
também com o ambiente político, com 
oportunidades pontuais. No caso das economias 
menores, tem-se migração em razão da 
completa falta de alternativas. Aí, o grosso da 

migração é mão-de-obra desqualificada. O 
grande custo, no médio e longo prazo, é 
quando essa migração é de indivíduos 
qualificados – especialmente quando essa 
qualificação é feita via ensino público, com 
recursos de origem social de que o indivíduo se 
apropria, e o benefício é transferido para outro 
sistema econômico. 
  
OD: Quais seriam as perspectivas desse 
quadro relativamente otimista que se tem 
hoje na América Latina? 
 
RB: Todas as projeções – não só da CEPAL, 
mas também de outros organismos – indicam 
duas coisas: que o ritmo de crescimento em 
2005 deve ser positivo, mas inferior a 2004, 
que foi um ano excepcional. Já 2006 é uma 
incógnita. Ainda é cedo, mas com os dados 
que se têm hoje, a probabilidade maior é de 
uma acomodação, de uma taxa um pouco 
menor. 
  
Do ponto da América Latina, o cenário é dúbio. 
Por um lado, há a acomodação da economia 
dos Estados Unidos, que tem um peso 
importante; por outro lado, o que se imagina é 
que deve permanecer uma demanda 
expressiva, por parte dos países asiáticos 
(China e, em segundo lugar, Índia), por 
produtos em que a região tem vantagem 
comparativa (produtos naturais, material 
siderúrgico para obras de infra-estrutura, 
alimentos, matérias-primas de um modo 
geral). Logo, imagina-se que, se os principais 
pólos de crescimento econômico, as 
“locomotivas”, tendem a reduzir o ritmo, esses 
outros países com grande potencial 
demográfico terão de suprir as suas carências 
com os fornecedores de recursos naturais. 

 
 

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

 
 

Três homens, um legado e um destino 
 
 

Os dois primeiros foram diplomatas a 
serviço da Coroa sueca, crescidos em berço 
aristocrático. O primeiro, filho de príncipe, 
sagraram-no Conde de Asburg. O segundo, filho de 
primeiro-ministro, foi secretário-geral do Ministério 
das Relações Exteriores em Estocolmo. O terceiro, 
carioca, filho de diplomata cassado pela ditadura 
militar, graduou-se filósofo na Sorbonne da 
geração de 68. Em comum, serviram à 
Organização das Nações 
Unidas e suprimiram-se-
lhes as vidas por ela. Folke 
Bernadotte, Dag 
Hammarskjöld e Sérgio 
Vieira de Mello foram 
alvejados ao servir, em 
campo, à causa da solução 
pacífica dos conflitos 
armados encampada pela 
Organização a que davam 
corpo. Conciliadores de 
partes beligerantes, caíram 
vitimados pela 
irracionalidade de radicais 
transmitindo a mensagem 
política em prol da 
continuidade da guerra e 
revoltando-se contra a possibilidade de paz. Uma 
história comum a três homens indissociáveis de 
três conflitos armados do pós-guerra que se 
diferenciavam de seus algozes não por cores 
político-ideológicas, mas por princípios e por um 
compromisso mais elevado que seus interesses 
pessoais. 

Conde Bernadotte (1895-1948) conquistou 
notoriedade ao negociar a libertação de 
prisioneiros dos campos de refugiados no apagar 
das luzes da Segunda Guerra. Seus blue buses 
resgataram 27.000 internos, conduzindo-os de 
volta aos países escandinavos. Foi também 

Bernadotte quem intermediou a proposta de 
rendição que Himmler enviou a Churchill e Truman 
quando do cerco soviético em Berlim. Finda a 
Guerra, o conde foi despachado para Jerusalém 
para disponibilizar seus bons ofícios para 
lideranças palestinas e israelenses, na qualidade 
de Special Envoy, assim que expedida a resolução 
da (recém-criada) ONU que bipartia a Palestina. No 
exercício de seu labor mediador, foi emboscado 

pelo grupo sionista radical 
Lehi (Lohamei Herut Yisrael 
ou “Freedom Fighters for 
Israel”), que o matou e ao 
coronel que lhe dava 
segurança. Um dos 
integrantes do bando 
terrorista ultradireitista, 
Yitzhak Samir, seria eleito 
primeiro-ministro de Israel. 

Segundo 
Secretário-Geral da ONU, 
Dag Hammarskjöld (1905-
1961) havia servido à 
chancelaria sueca em 
diversos postos desde 
1947. Na qualidade de 
diplomata, foi presidente 

da Assembléia Geral de 1952 e convidado a 
assumir o 38.º andar em Nova York após a 
renúncia de Trygve Lie. Mais popular entre todos 
os secretários-gerais, protestou contra a 
hegemonia do Conselho de Segurança, 
reivindicando um papel mais protagônico para a 
Assembléia Geral e para o gabinete do SG, em 
detrimento das panelinhas formadas entre os 
membros permanentes do CSNU. Hammarskjöld é 
o precursor da chamada “Fórmula de Pequim”, em 
que o chief officer da Organização se descola 
brevemente do papel institucional que lhe cabe e 
empresta sua credibilidade pessoal para mediar 

aaannnááállliiissseee

 
 

“Mais altos servidores das Nações 
Unidas a serem assassinados 

nesses sessenta anos de 
Organização, garantiram suas 
estátuas e nomes de prédios 

públicos, mas, sobretudo, 
deixaram um legado de entrega a 
causas humanitárias universais 

aplicadas a contextos locais” 
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contenciosos. Regressando de sua missão ao 
Congo para negociar o cessar-fogo entre as forças 
da ONU e as tropas de Katanga, caiu seu avião na 
Rodésia do Norte (atual Zâmbia) em circunstâncias 
nunca esclarecidas. Recentemente, o arcebispo da 
Cidade do Cabo e Nobel da Paz Desmond Tutu 
revelou que teve contato com evidências de que 
agentes sul-africanos haviam infiltrado uma bomba 
no avião do secretário-geral. 

Curiosamente, tanto Bernadotte quanto 
Hammarsjöld foram substituídos nas missões das 
quais voltaram falecidos pelo diplomata norte-
americano Ralph Bunche, o primeiro negro 
laureado com o Nobel da Paz. Felizmente, Bunche 
desfrutou de uma morte menos violenta que seus 
predecessores, em 1971. 

Sérgio Vieira de Mello (1948-2003) foi 
funcionário de carreira das Nações Unidas, 
ingressando na Organização em tenra idade. 
Escalou na espinhosa hierarquia onusiana 
meritocraticamente. Foi Representante do 
Secretário-Geral em Kosovo, Administrador do 
Timor-Leste, Alto Comissário para os Direitos 
Humanos. Convocado por Koffi Annan para 

Representante Especial no Iraque ocupado pelos 
Estados Unidos, diligenciou para amadurecer o 
diálogo dos países vizinhos junto ao governo 
transitório iraquiano. Teve sua vida ceifada por um 
ataque terrorista contra o hotel em cujas 
instalações funcionava a ONU. Alega-se que a 
motivação do ataque foi punir as Nações Unidas 
por legitimar a ocupação norte-americana com sua 
presença. 

Bernadotte, Hammarskjöld e Vieira de 
Mello encerram o paradoxo de terem sido vítimas 
de potenciais beneficiários de seus esforços de 
peacemaking. Bernadotte foi morto por um grupo 
sionista, após ter dedicado energias para resgatar 
judeus nos campos de concentração. Vieira de 
Mello buscava tornar a governança do Iraque 
viável após a ocupação norte-americana e perdeu 
sua vida para um terrorista iraquiano. Mais altos 
servidores das Nações Unidas a serem 
assassinados nesses sessenta anos de 
Organização, garantiram suas estátuas e nomes de 
prédios públicos, mas, sobretudo, deixaram um 
legado de entrega a causas humanitárias 
universais aplicadas a contextos locais. 
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LLuuiizz  FFeellddmmaann  &&    
LLuuccaass  GGrraassssii  FFrreeiirree  
Belo Horizonte 
 
 

Integração regional 
UUmmaa  aapprrooxxiimmaaççããoo  ccoonnssttrruuttiivviissttaa  
  

Ao discorrer sobre o “novo 
regionalismo”, Andrew Hurrell[1] destaca 
três fatores que são de relevância central 
para este estudo. Em primeiro lugar, as 
novas formas de regionalismo têm aspecto 
variável em termos de institucionalização, 
sendo que muitos agrupamentos regionais de 
Estados têm procurado evitar um nível de 
burocratização semelhante ao de uma 
organização 
internacional. Em outras 
palavras, para que se 
ateste a existência de 
determinado arranjo 
regional não é necessário 
verificar a existência de 
uma organização 
internacional 
completamente 
formalizada e ligada a 
esse arranjo. 

 Em segundo lugar, 
destaca este autor o 
caráter multidimensional 
desses arranjos: podem 
abranger dimensões diversas ao mesmo 
tempo. Partindo-se de um ponto inicial e 
restrito no processo integrador, pode-se 
observar sua ampliação para outras áreas da 
agenda. Embora esse caráter 
multidimensional não se ligue 
necessariamente à noção de 
transbordamento (spill-over) qual elaborada 
pela teoria neofuncionalista,[2] a evolução 
histórica da cooperação regional rumo à 

integração pode ser analisada através de uma 
analogia imperfeita com esse conceito teórico 
de transbordamento, visto que ele permanece 
útil para o ordenamento desse relato, mas, por 
outro lado, dá-lhe um caráter linear 
desnecessário, principalmente tendo-se em 
conta evidências históricas de avanços e de 
retrocessos na integração.  

Esse conceito envolve o aumento linear da 
integração política via 
instituições, com efeitos 
funcionais e políticos. O 
primeiro tipo de efeito se 
relaciona ao início da 
integração como 
cooperação técnica, que 
leva a novos problemas 
que só podem ser 
solucionados com o 
aumento da integração e 
o segundo, com a 
autoconsolidação das 

organizações 
internacionais.[3] Uma 
analogia com esse 

conceito, tirando dele o caráter necessário e 
inexorável do aumento linear da integração, é 
de toda sorte certamente útil para o marco 
teórico que se discute aqui. 

Em terceiro lugar no esquema de Hurrell, 
resta o aumento da consciência regional por 
parte dos formadores desses arranjos regionais. 
Isso se relaciona a uma espécie de “sentimento 
de pertença” a uma determinada comunidade. 
Deve-se notar a obra de autores que dão 

aaannnááállliiissseee

 
 

“Para que se ateste a existência de 
determinado arranjo regional não 
é necessário verificar a existência 
de uma organização internacional 

completamente formalizada e 
ligada a esse arranjo” 
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prioridade considerável a fatores 
semelhantes a esses como influenciadores da 
idéia da formação do Estado ligado à nação: 
Benedict Anderson[4] propõe a existência de 
comunidades políticas imaginadas, limitadas 
e soberanas, as quais perfariam o modo de 
organização nacional. Escrevendo sobre o 
processo de integração, Ernst Haas[5] 
avança rumo à discussão de dimensões 
comunitárias da integração, ao identificar a 
necessidade de estabelecimento de uma 
comunidade política de extração 
supranacional vis-à-vis a comunidade 
nacional preexistente. Trata-se, no entender 
deste autor, de uma autoridade política 
central à qual grupos e indivíduos específicos 
emprestam maior lealdade, em um tempo e 
espaço definido. 

 Aplacada a precisão teórica que define 
as repercussões de tal 
comunidade no 
neofuncionalismo de 
Haas, a perspectiva de 
surgimento de 
instâncias comunitárias 
no processo integrador 
estimula a consciência 
regional e o sentimento 
de pertencimento a um 
grupo comum, 
elementos esses que 
são historicamente 
relacionados a 
experiências de 
integração em vários 
níveis.  

Nesta altura, é oportuno introduzir a 
discussão sobre comunidades de segurança, 
naquilo que tange o que se apresentou 
acima. Originam-se tais comunidades da 
aproximação entre Estados, o que dá azo a 
câmbios estruturais – em poder e em 
conhecimento – e processuais – em 
organizações, transações e aprendizado 
social – na região em que se desdobram. As 
interrelações entre estes dois elementos – 
estrutura e processo – propiciam as 
condições necessárias para que floresçam 
confiança mútua e identidade coletiva na 
região em questão. Destarte, a partir da 
identidade comum que compartilham os 
diversos grupos, nações, indivíduos daquela 
região, e da confiança mútua existente entre 
eles, expectativas confiáveis de resolução 
pacífica de suas divergências ou conflitos 
podem emergir, caracterizando uma 
comunidade de segurança. 

Uma comunidade política eivada de traços 
como os apontados por Emanuel Adler e Michael 
Barnett,[6] e dessa forma avizinhada da 
condição de comunidade de segurança, não 
escapa à asserção de Pernille Rieker[7] sobre as 
afinidades teóricas entre a Escola Inglesa das 
Relações Internacionais e elementos identitários 
envolvidos na integração regional. Para este 
autor, não é “um grande passo do argumento 
de que a adesão a normas é uma condição de 
participação na comunidade para o argumento 
de que os Estados são construídos, parcial ou 
substancialmente, por estas normas”.[8] 

 A caracterização de uma região em 
termos teóricos é de suma importância para um 
estudo como o que se propõe aqui. A este 
respeito, Hurrell parte de três ressalvas 
importantes. A primeira delas é a consideração 
de que não existem regiões naturais. Nesses 

termos, a definição de 
região pelos próprios 
atores se liga à área da 
política internacional 
conveniente nessa idéia, 
isto é, a definição de região 
é uma idéia interna a um 
processo de regionalismo 
específico e varia conforme 
a função desse processo, 
ou, em termos informais, o 
seu “assunto”. Que seja, 
portanto, uma construção 
social, indica o segundo 
aspecto: a maneira como 
os atores percebem a 

região é fundamental para a análise e deve ser 
levada em conta pelo pesquisador. A terceira 
consideração é uma variação dessa, e propõe 
que a maneira como os atores deixam de lado 
egoísmos nacionais influi consideravelmente 
para o progresso da integração. 

 Tal consideração ecoa naquilo que Hurrell 
menciona acerca do neofuncionalismo de Ernst 
Haas, “sobre a redefinição da identidade de 
grupo em torno da unidade regional”.[9] Nesses 
termos, a discussão sobre o egoísmo encontra 
significativa guarida na obra de Alexander 
Wendt,[10] que postula uma teoria de mudança 
estrutural na política internacional por meio de 
câmbios identitários. Para esse autor, é possível 
vislumbrar a formação de identidades coletivas 
em um ambiente de auto-ajuda, calcada em 
variáveis mestras de mudança nos termos do 
egoísmo do atores. Por isso, é mister proceder-
se a um excurso em que se apresentem as 
considerações de Wendt na referida seara. 

 
 

“A discussão sobre o egoísmo 
encontra significativa guarida na 

obra de Alexander Wendt, que 
postula uma teoria de mudança 

estrutural na política internacional 
por meio de câmbios identitários” 

 
 
 



 
 
O Debatedouro, ed. 71, 1/1/2006 

 
 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo autônomo e independente, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Não se vincula a qualquer entidade. 
 

15

Para Wendt, a estrutura profunda do 
sistema internacional é a cultura. Em seu 
modelo, presume-se 

 
que agentes em si estão em processo 
quando estão em interação. Suas 
propriedades, para além de simples 
comportamentos, estão em risco. 
Agentes ainda escolhem 
comportamentos em resposta a 
incentivos, (...) mas a assunção é feita 
de que mais estará acontecendo do 
que naquelas decisões que 
simplesmente respeitam meios a fins: 
atores estão instanciando e 
reproduzindo identidades, narrativas 
de quem eles são, com base nas quais, 
por sua vez, eles tomarão decisões 
comportamentais”.[11] 
 
Identidades e interesses devem ser 

compreendidos no quadro das “fronteiras do 
Self [que] estão em 
questão e assim podem 
mudar em interação, de 
modo que Estados que 
cooperam podem formar 
uma identidade 
coletiva”,[12] sendo que 
“[s]e o interesse próprio 
não for sustentado pela 
prática, ele vai 
desaparecer. A 
possibilidade de mudança 
estrutural origina-se 
desse fato”.[13] Uma das 
formas de alteração identitária é o 
aprendizado social.  

Nesta modalidade, “identidades e seus 
interesses correspondentes são aprendidos e 
então reforçados em resposta a como os 
atores são tratados por Outros significantes”. 
O modo pelo qual os atores representam a si 
mesmos e se vêem representados pelos 
outros define como esses atores pensam 
“quem são”, “o que querem” e “como devem 
se comportar”.[14] Segundo Wendt, nessa 
modalidade de aprendizado um ator (Ego) 
reflete sobre o que o Outro (Alter) pensa 
sobre o Self (Ego), e conclui se terá ou não 
direitos na relação, derivando daí conduta 
adequada. Com isso, o “egoísmo será uma 
resposta à crença de que os Outros não vão 
satisfazer as necessidades do Self”.[15] 
Wendt aponta que nenhuma das 
necessidades que um Estado tem (quais 
sejam: segurança física; autonomia; bem-

estar econômico e auto-estima coletiva) é 
inerentemente egoísta, mas comenta que 
nenhum Estado tomará para si identidades que 
estiverem em divergência com seus 
constrangimentos materiais.[16]  

Wendt fala de quatro variáveis mestras – 
interdependência, destino comum, 
homogeneidade e autocontenção – que são 
capazes de minar identidades egoístas em prol 
da construção de identidades coletivas. As 
divide entre eficientes e passivas, estando as 
três primeiras citadas no primeiro grupo e a 
autocontenção no segundo. Wendt explica que, 
ao passo que as eficientes são aquelas sem cuja 
promoção a identidade coletiva permanecerá 
distante, é a combinação de cada uma ou de 
jogos das outras três variáveis com a 
autocontenção (entendida, pois, como 
permissiva) que advirá a efetivação de um 
estágio de identidade coletiva. Apresentam-se, 
na seqüência, as proposições acerca destas 
variáveis. 

Interdependência: 
sobre os efeitos do 

comportamento 
cooperativo em 
identidades egoístas, 
Wendt diz que, ao  
 
agir como se tivesse uma 
nova identidade, cada 
ator erode sua identidade 
prévia e aprende a ver a 
si mesmo no espelho do 
Outro, alterando sua 
concepção sobre quem 

ele mesmo é. Isto é aprendizagem 
complexa, a criação de não somente 
normas regulativas para dadas 
identidades, mas de normas constitutivas 
para novas identidades”.[17] 

 
Quando a aprendizagem complexa toma 

lugar na interação, os resultados da 
interdependência serão mais profundos do que 
sugere a bibliografia ordinária sobre o assunto. 
Sobre o fato de toda comunicação ser não-verbal, 
Wendt avalia que no mundo real a comunicação 
humana ocorre discursivamente, “um processo no 
qual a confiança pode ser forjada 
aprioristicamente, gerando o comportamento que 
pode logicamente parecer ser sua 
precondição”.[18] Apesar disso tudo, o autor 
escreve que “o medo de exploração é um medo 
genuíno em anarquia”,[19] e que isso faz a 
interdependência ser insuficiente para a formação 
de identidade coletiva. 

 
 

“Ao passo que a interdependência 
deriva da interação entre duas 
partes, o destino comum ocorre 

quando uma terceira parte define 
as duas primeiras como um grupo” 
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 Destino Comum: ao passo que a 
interdependência deriva da interação entre 
duas partes, o destino comum ocorre quando 
uma terceira parte define as duas primeiras 
como um grupo – acresce que “[p]orque o 
destino comum é constituído por terceiras 
partes, uma representação simbólica da 
situação como uma de destino comum é quase 
necessária”.[20] Escreve Wendt que a 
“cooperação repetida leva a hábitos de 
pensamento que motivam os atores a cooperar 
mesmo se a fonte de identidade coletiva 
desapareça”.[21]  

Homogeneidade: a homogeneidade 
reduz o conflito e aumenta a possibilidade de 
se ver o Self e o Outro como parte de um 
mesmo grupo, o que leva ao consenso. 
Verifica-se em dois níveis, o de identidades 
externas e domésticas, sendo que “aumentos 
na homogeneidade objetiva fazem com que os 
atores recategorizem Outros como eles 
mesmos”.[22] Disso resulta que: (i) se 
diferenças internas são uma fonte de conflito 
externo, coeteris paribus, a relação dessas 
diferenças aumentará a coincidência de seus 
interesses e, com isso, 
contribuirá para a 
formação de identidade 
coletiva através do 
desincentivo à rationale 
de identidades egoístas; 
(ii) crescente 
correspondência entre 
percepção e realidade 
tenderá a resultar em 
comportamento pró-
social, nos termos de que 
“se eles são como nós, 
então devemos tratá-los 
de acordo”.[23] A 
homogeneidade sozinha 
não é condutiva à identidade coletiva porque: 
(i) menor diferenciação entre grupos pode 
levar a que esses grupos busquem realçar suas 
diferenças calcados em fronteiras cognitivas; 
(ii) homogeneidade diminui o potencial para 
divisão de trabalho – a qual favorece a 
interdependência. A impraticabilidade desta 
divisão tem por conseqüência um aumento da 
autonomia e, com isso, contribui 
negativamente para o senso de comunidade. 

Autocontenção: Wendt diz que, para 
que o Self se liberte de suas reticências 
egoístas em favor da inclusão do Outro, há que 
garantir-lhe que não será encampado, física ou 
psiquicamente, por aquele com quem se 
almeja que se identifique. Nas palavras do 

autor, deve-se garantir que a individualidade não 
será totalmente submersa pelo, ou sacrificada 
para o grupo, e a criação dessa confiança é o 
maior problema com a formação de identidade 
coletiva. Ele avalia que contingências externas 
podem ter um papel em iniciar o processo de 
construção de confiança, mas que não haverá 
identidade coletiva sem que se faça com que o 
Self creia que o Outro irá ser contido nas 
demandas que lhe fará. Essa autocontenção, 
contudo, não gerará identidade coletiva por si 
mesma, e sim indiferença. 

 Wendt propõe que, no limite, não será a 
cooperação que mais contribuirá para a formação 
de identidade coletiva, e sim o respeito pela 
diferença. Nesse ponto, levanta o postulado 
realista de que a incapacidade de se ler mentes 
alheias cria incerteza no sistema, e retorque que 
é então que se faz importante o conhecimento 
compartilhado, ou cultura. Assim, desenha as 
seguintes linhas de explicação à pergunta sobre 
como os Estados saberão que outros exercerão 
autocontenção: (i) aquiescência com as regras e 
reciprocidade explicam como Estados se 
comportam de maneira autolimitadora. Mas a 

observação desta 
aquiescência ensinará que 
outros não têm vontade de 
quebrar as regras e não se 
valerão de oportunidades 
para isso, e logo podem ser 
acreditados em termos de 
respeito ao Self; (ii) 
práticas domésticas que 
contribuam para 
autocontenção em política 
externa. No caso de 
Estados democráticos, fala 
de uma tendência natural à 
observação das normas de 
comunidades de 

segurança. A simples demonstração de normas já 
internalizadas na política externa pode servir de 
caminho para aquela confiança; (iii) um Estado 
pode resolver se autovincular após revisar sua 
estimativa de ameaças – diminuindo-a. É uma 
iniciativa unilateral que indicará ao Outro que o 
Self tem intenções plausíveis, e não tem a 
expectativa de ser correspondida por 
reciprocidade. Crer que tal decisão não produzirá 
perdas, em um sistema de auto-ajuda, é uma 
conclusão significativa. 

Em face de toda esta discussão, concluirá 
Wendt que “os Estados sempre irão buscar sua 
individualidade, mas isso não os impede de tornar 
os termos dessa individualidade mais 
coletivos”.[24] 

 
 

“Wendt diz que, para que o Self se 
liberte de suas reticências egoístas 
em favor da inclusão do Outro, há 

que garantir-lhe que não será 
encampado, física ou 

psiquicamente, por aquele com 
quem se almeja que se identifique” 
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 De posse do instrumental teórico 
apresentado, resta unicamente abordar o que 
Hurrell define como coesão regional. Tem-se 
neste conceito a presença dos processos de 
regionalização, consciência e identidade 
regionais, cooperação regional entre Estados e 
integração econômica regional promovida pelo 
Estado. Entenda-se, por regionalização, o 
“crescimento da integração da sociedade em 
uma região e [os] processos muitas vezes não 
dirigidos de interação social e econômica”, 
assim como “a circulação crescente de 
pessoas, o desenvolvimento de múltiplos 
canais e complexas redes sociais, por meio dos 
quais idéias, atitudes políticas e maneiras de 
pensar se espalham de uma área para outra, 
criando sociedades civis regionais 
transnacionais”;[25] por consciência e 
identidades regionais, as regiões que, assim 
como nações, “podem ser vistas como 
comunidades imaginadas que se apóiam em 
mapas mentais, cujas linhas destacam certas 
características e ignoram outras”;[26] por 
cooperação regional entre Estados, a criação 
de acordos ou regimes interestatais que, no 
caso da segurança, visariam desde à 
“estabilização de um equilíbrio regional de 
poder até a institucionalização de medidas de 
construção de confiança ou a negociação de 
um regime de segurança para a região como 
um todo”;[27] finalmente, por integração 
econômica regional promovida pelo Estado, as 
“decisões específicas de políticas por parte dos 
governos, destinadas a reduzir ou remover 
barreiras ao intercâmbio mútuo de bens, 
serviços, capital e pessoas”.[28]  

Como tal, tem-se na coesão regional a 
expectativa de que a combinação dos 
processos acima produza uma unidade regional 
coesa e consolidada. A integração, como 
observa Hurrell, pode advir, entre outros, da 
“criação gradual de uma organização regional 
supranacional no contexto de aprofundamento 
da integração econômica”, ou da “criação de 
uma série de mecanismos ou regimes 
interestatais sobrepostos e institucionalmente 
fortes”, ou ainda de “uma mistura complexa e 
dinâmica de intergovernamentalismo 
tradicional e supranacionalismo 

emergente”.[29] Que a coesão regional, de toda 
sorte, tenha em seu fulcro os fatores 
responsividade e confiança mútua, altos níveis de 
interdependência, compartilhamento de normas e 
a formação de comunidade, atesta para sua 
proximidade do processo de identificação coletiva. 
Nesse sentido, observa-se a importância da 
dinâmica sistêmica de câmbio identitário, 
proposto no Construtivismo de Wendt, para 
prospectos de integração regional. 

 
*** 
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NNuunnoo  GGoommeess  FFeerrrreeiirraa  
Lisboa 
  
PPeerrssppeeccttiivvaass  ffiinnaanncceeiirraass  
AA  UUnniiããoo  EEuurrooppééiiaa  eemm  uummaa  eennccrruuzziillhhaaddaa  

 
 
O presente artigo pretende dar uma 

visão ao leitor do que são as Perspectivas 
Financeiras da União Europeia; a sua história, 
o seu presente e o seu futuro. O autor à data 
da redacção não sabe o desfecho da cimeira 
de 15 e 16 de dezembro, pelo que de modo 
cuidadoso tenta dar uma 
perspectiva integrada do 
que pode ser o futuro do 
orçamento comunitário. 
 
O que são as 
Perspectivas Financeiras 
 
         As Perspectivas 
Financeiras programam as 
despesas comunitárias 
para um dado período, em 
função das grandes 
prioridades políticas 
decididas pelas Instituições 
Europeias. Indicam o limite 
máximo e a composição 
das despesas previsíveis da 
Comunidade e são 
determinadas pelo 
Parlamento Europeu, pelo 
Conselho (os governos) e 
pela Comissão, através de um acordo 
interinstitucional. O regime das Perspectivas 
Financeiras visa, portanto, a intensificar a 
disciplina orçamental, conter o aumento total 
das despesas e assegurar um desenrolar 
harmonioso do processo orçamental. 

Desde a instauração do sistema, o 
orçamento da União Europeia manteve-se 
firmemente sob controlo, sem a mínima 
derrapagem. O excedente constatado ano 

após ano – contrastando com as dificuldades 
orçamentais dos Estados-Membros em certos 
períodos – é testemunho desta disciplina na 
gestão das dotações, até de uma 
subutilização. 

Além disso, o montante absoluto do 
orçamento em 
percentagem do PIB 

manteve-se 
particularmente 

modesto. Situado numa 
média de 1% do PIB para 
o período de 1988-2002, 
ou seja, bastante abaixo 
dos limites máximos 
fixados, a percentagem 
das despesas efectuadas 
a título do orçamento 
comunitário em relação 
ao tecto de recursos 
próprios nunca cessou de 
diminuir desde 1996. Da 
mesma forma, a 
progressão das dotações 
para autorizações e para 
pagamentos do 
orçamento conheceu 
uma diminuição sensível 

nestes últimos anos. Recordemos ainda que o 
período de programação 2000-2006 começou 
com uma redução de dez mil milhões (-
11,9%) das dotações para autorizações em 
relação ao período precedente.  
Por último, os aumentos anuais do orçamento 
comunitário são sensivelmente mais 
moderados do que os aumentos dos 
orçamentos nacionais. No período de 
referência 1996-2002, o orçamento 

aaannnááállliiissseee

 
 

“As Perspectivas Financeiras 
programam as despesas 

comunitárias para um dado 
período, em função das grandes 
prioridades políticas decididas 
pelas Instituições Europeias. 
Indicam o limite máximo e a 

composição das despesas 
previsíveis da Comunidade e são 
determinadas pelo Parlamento, 
pelo Conselho e pela Comissão, 

através de um acordo 
interinstitucional” 
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comunitário aumentou 8,2% em termos de 
despesas reais. Ao mesmo tempo, as 
despesas nacionais cumuladas dos 15 
Estados-membros da época conheceram um 
aumento médio de 22,9%. 
  
Breve registo histórico das Perspectivas 
Financeiras 
 
        As Perspectivas 
Financeiras foram 
introduzidas em 1988: o 
Pacote Delors I, do nome 
do Presidente da Comissão 
Europeia da época, Jacques 
Delors, que teve a 
iniciativa. Esse quadro 
financeiro no médio prazo 
pôs fim às maratonas 
orçamentais anuais, 
freqüentemente muito 
conflituosas, entre os 
Estados-membros e/ou 
entre as instituições, que 
pontuavam a actualidade 
comunitária no fim da década de 1970 e início 
da de 1980. 

O Parlamento Europeu e o Conselho, os 
dois ramos da autoridade orçamental, 
colidiram várias vezes violentamente, 
nomeadamente no que respeita aos aumentos 
das despesas não-obrigatórias (hoje, essas 
despesas, sobre as quais o PE tem a última 
palavra, dizem respeito aos fundos sociais e 
regionais, à investigação e à energia, com a 
excepção notável da agricultura). Por três 
vezes, em 1979, 1982 e 1985, o Parlamento 
foi mesmo levado a rejeitar o orçamento. 

  O preço a pagar pela serenidade 
reencontrada são as negociações dos 
"pacotes", para cinco e depois para sete anos, 
que exigem uma visão mais prospectiva, 
apesar de não se tratar de um orçamento 
plurianual. 

Após o Conselho Europeu de 
Edimburgo, em 1992, foi concluído um 
segundo acordo tripartido para sete anos 
(Pacote Delors II), e depois um outro, em 
1999, após o Conselho Europeu de Berlim, 
que aprovou a Agenda 2000. Esse terceiro 
acordo interinstitucional fixava um quadro 
financeiro para 2000-2006 e integrava uma 
parte dos recursos orçamentais necessários 
ao alargamento. 

As Perspectivas Financeiras reflectiram 
sempre as orientações estratégicas e as 
opções políticas mais importantes: 

 
• 1988-1992: fim da crise orçamental, fim do 
predomínio da agricultura no orçamento, 
lançamento de políticas estruturais; 
• 1993-1999: aumento importante dos fundos 
estruturais (+41%), que se tornaram o 
instrumento privilegiado da coesão económica 
e social, base para a moeda única; 

• 2000-2006: 
estabilização do 
orçamento comunitário, 
nenhum aumento dos 
recursos próprios, 
realização de economias 
para financiar o 
alargamento. 
 
         O acordo sobre as 
Perspectivas Financeiras 
foi completado, em todos 
os casos, pela negociação 
de um acordo 
interinstitucional entre a 
Comissão Europeia, o 
Parlamento Europeu e o 

Conselho de Ministros. Esses acordos 
interinstitucionais não têm força jurídica 
vinculativa e podem ser denunciados, tanto 
pelo Conselho como pelo Parlamento. Até 
agora, reduziram as tensões, favorecendo a 
obtenção de soluções negociadas. Há dez 
anos que os acordos têm permitido conter os 
orçamentos anuais dentro de limites 
máximos, dispondo, contudo, a Assembleia de 
uma margem de manobra importante para 
alterar as despesas não-obrigatórias. 
 
O que se joga nas Perspectivas 
Financeiras 
  
        Desta vez, o que se encontra em causa 
é negociar o orçamento plurianual da União 
alargada a vinte e cinco para o período que se 
inicia em 2007. Na sequência das eleições de 
junho de 2004, o Parlamento criou uma 
comissão temporária para estudar o assunto. 
Nesta negociação, em que o Parlamento e os 
países da UE têm de encontrar uma 
plataforma de entendimento, os 
eurodeputados não deixarão de defender os 
projectos que entendem ser fundamentais 
para prosseguir a unificação do continente. A 
solidariedade europeia, por exemplo, é crucial 
para permitir aos novos Estados-membros do 
leste europeu recuperarem do seu atraso 
estrutural em relação às regiões mais 
avançadas. A fim de estimular o crescimento 
e manter-se competitiva em face de 

 
 

“O Parlamento Europeu e o 
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concorrentes cada vez mais dinâmicos, a UE 
deverá igualmente assegurar um 
financiamento conseqüente para a 
implementação de uma política de 
investigação científica digna desse nome e 
para promover a educação. A Europa deverá 
também mostrar-se generosa nas acções que 
empreende além das suas fronteiras, se 
quiser manter a sua posição de grande 
potência na cena política mundial. 

O debate anuncia-se 
particularmente árduo. Os 
países que pagam mais do 
que recebem do orçamento 
da União (que, no jargão 
comunitário, são 
denominados 
"contribuintes líquidos") 
deram logo o tom em 
janeiro de 2004: 
pretendem que o nível de 
despesas da UE não supere 
o limite máximo de 750 mil 
milhões de euros, para o 
período de 2007 a 2013. O 
orçamento europeu é, com 
efeito, financiado em grande parte pelas 
"contribuições nacionais" directamente saídas 
do erário público dos Estados-membros. Ora, 
em período de austeridade orçamental, os 
governos europeus são tentados a apertar os 
cordões à bolsa. 
Se bem que seja de esperar uma negociação 
dura, a vontade dos Estados-membros é 
alcançar um acordo antes do fim do ano. O 
Parlamento adoptou a sua posição em junho, 
defendendo um nível de financiamento 
ambicioso para o orçamento comunitário. O 
Conselho, em contrapartida, no decurso da 
cimeira de 16 e 17 de junho, não conseguiu 
obter um acordo, nomeadamente devido às 
profundas divergências entre a França e o 
Reino Unido sobre o "desconto britânico" e a 
Política Agrícola Comum. 

Se as instituições não conseguirem 
atingir um acordo até o fim de 2006, são de 
prever duas opções a partir de 2007, quando 
expirar a vigência das actuais Perspectivas 
Financeiras: ou o acordo interinstitucional 
existente é prorrogado (mantendo-se a 
estrutura das actuais Perspectivas Financeiras 
e sendo os limites máximos calculados em 
função dos montantes de 2006) ou o acordo 
interinstitucional é denunciado, voltando-se 
então às disposições previstas no Tratado 
para o processo orçamental anual. 
 
 

 
A posição da Comissão em face das 
Perspectivas Financeiras 
  
As Comunicações da Comissão 
 
        No âmbito da presente negociação das 
Perspectivas Financeiras a Comissão 
apresentou duas Comunicações. 

A primeira comunicação da Comissão 
lançou o debate sobre os 
objectivos e os recursos 
financeiros a conceder à 
União no período de 
2007-2013. 

A segunda 
comunicação propõe um 
conjunto de acções 
específicas e é 
acompanhada por 
propostas legislativas 
aferentes que serão 
objecto de negociação 
por parte do Conselho de 
Ministros e do 
Parlamento Europeu. Na 

seqüência do pedido do Conselho Europeu de 
junho de 2004, a Comissão analisa o valor 
acrescentado das suas propostas e considera-
o demonstrado com base em três critérios: 

 
• Eficácia: certos resultados só podem ser 
alcançados através de uma acção no nível da 
UE. 
•  Eficiência: melhor relação custo-benefício 
da acção europeia. 
•  Sinergia: a acção da UE estimula, completa 
e lança outras acções. 
 
        O número de rubricas das perspectivas 
financeiras, que correspondem às grandes 
categorias de despesas, passa a ser cinco, em 
lugar das oito actuais. Essa alteração deverá 
tornar o sistema menos rígido e permitir uma 
utilização mais eficaz dos recursos. 

  Crescimento sustentável. Esta divide-se 
em duas componentes: 
  
• competitividade a favor do crescimento e do 
emprego. 
• coesão a favor do crescimento e do 
emprego. 
 
        As despesas seriam agrupadas nas 
categorias: 
 
• Gestão e protecção sustentáveis dos 
recursos naturais. 

 
 

“A Europa deverá também 
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•    Cidadania, liberdade, segurança e justiça. 
 

        A União Europeia enquanto parceiro 
mundial: esta rubrica reúne todas as acções 
externas, nomeadamente os instrumentos de 
pré-adesão, a integração do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento (FED) no orçamento da 
União e as reservas actuais destinadas à 
ajuda de emergência e à garantia de 
empréstimos. 

Administração: esta rubrica compreende 
as despesas de outras instituições que não a 
Comissão, as pensões e as 
escolas europeias. Como 
facto novo a registar, as 
despesas administrativas 
da Comissão são 
contabilizadas 
directamente nas rubricas 
operacionais 
correspondentes e não sob 
esta rubrica. 

A Comissão sugere 
ainda que, a partir de 
2013, as perspectivas 
financeiras sejam 
estabelecidas por um 
período de cinco anos, o 
que corresponderia melhor 
ao ritmo institucional (a Comissão e o 
Parlamento Europeu têm um mandato de 
cinco anos). 

É igualmente proposta a integração do 
fundo de solidariedade no quadro financeiro. 
 
Prioridades do quadro financeiro 2007-2013 

 
        Tendo em conta o facto de os 
desempenhos económicos europeus recentes 
terem sido modestos, a Comissão propõe que 
a União concentre a sua acção em três 
prioridades centrais:  

 
• Favorecer o desenvolvimento sustentável 
que requer a realização do mercado interno e 
a mobilização das várias políticas 
(económicas, sociais e ambientais) e que 
engloba os objectivos da competitividade, 
coesão e gestão e protecção sustentáveis dos 
recursos naturais. 
• Dar pleno sentido ao conceito de cidadania 
europeia, mediante a realização de um espaço 
de liberdade, justiça e segurança e de acesso 
aos bens públicos de base. 
• Projectar uma imagem coerente da Europa 
enquanto parceiro mundial. 
  
Adaptar os recursos aos objectivos 

 
         A comunicação explica ainda as 
condicionantes do orçamento e, 
nomeadamente, os compromissos já 
assumidos que não podem ser ignorados, tais 
como os apoios directos à agricultura (fixados 
até 2013), a política de coesão da União 
alargada, o futuro alargamento à Roménia e à 
Bulgária e as estratégias de Lisboa e de 
Gotemburgo. Não será possível respeitar 
integralmente tais compromissos se o 
orçamento dispuser de recursos inferiores aos 

do período actual. Na 
realidade, em 2006, o 
tecto das dotações de 
autorização representará 
1,11% do rendimento 
nacional bruto (RNB) da 
UE. Se forem 
acrescentadas as 
autorizações ao abrigo do 
9.º FED, que 
representam em média 
0,03% do RNB, o tecto 
de, aproximadamente, 
1% do RNB não será 
suficiente e obrigará a 
algumas arbitragens. 

   A Comissão 
considera que a importância dos desafios 
identificados justifica um aumento do 
orçamento, mas que é possível estabelecer 
um plano credível para responder às 
necessidades da União com um limite máximo 
global dos recursos próprios de 1,24% do 
RNB. 
    Será mantido o limite máximo de 4% do 
RNB do Estado em causa para as 
transferências financeiras para a política de 
coesão e serão incluídos no cálculo os 
montantes transferidos para os novos 
instrumentos de desenvolvimento rural e das 
pescas. 
 
O sistema de financiamento 
 
         A estrutura dos recursos próprios e a 
correcção dos desequilíbrios orçamentais são 
tratados neste ponto. 

Relativamente ao sistema de recursos 
próprios, a Comissão toma nota das críticas 
formuladas, tais como a opacidade e a 
complexidade do sistema, mas lembra o seu 
bom funcionamento do ponto de vista 
financeiro, uma vez que este sistema atingiu 
o seu objectivo principal: assegurar a 
estabilidade dos recursos. Em sua opinião, 
recursos fiscais visíveis, a pagar pelos 

 
 
 

“A Comissão sugere ainda que, a 
partir de 2013, as perspectivas 
financeiras sejam estabelecidas 
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cidadãos da UE e/ou pelos operadores 
económicos, poderiam em parte substituir as 
contribuições RNB. Em relação ao futuro, 
afiguram-se três hipóteses, mesmo que a 
Comissão não tenha a intenção de propor um 
novo recurso próprio no âmbito das 
perspectivas financeiras 2007-2013: 

 
 • Um imposto sobre o rendimento das 
sociedades. 
 • Um verdadeiro recurso ao IVA. 
 • Um imposto sobre a energia. 

 
   A Comissão 

especifica ainda que a 
pressão fiscal sobre os 
cidadãos não será 
aumentada. 

Para corrigir os 
desequilíbrios orçamentais, 
a Comissão propõe, por 
último, um mecanismo de 
correcção generalizado que 
teria em vista corrigir 
contribuições líquidas 
superiores a um certo 
limiar pré-definido de 
"solidariedade financeira" 
adequada, definido em 
percentagem do RNB, em 
função da prosperidade 
relativa dos Estados-
membros. 

 
A posição do Parlamento Europeu: o 
Relatório Böge 
 
          O Relatório Böge estabelece o nível dos 
pagamentos do quadro financeiro plurianual 
em 1,07% (dotações para pagamentos: 883 
mil milhões de euros) do Rendimento Nacional 
Bruto interno e em 1,18% em dotações para 
autorizações (975 mil milhões de euros). 

 A comissão temporária do PE: 
 

• optou por não integrar o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (21,876 mil milhões de 
euros), actualmente fora do orçamento 
comunitário, no quadro financeiro; os 
deputados entendem que a eventual 
integração do FED não deveria levar à 
redução das dotações para as outras políticas; 
• propõe criar um certo número de reservas 
fora do quadro financeiro, a fim de: 
 
- fazer face a situações imprevistas ou 
dificilmente programáveis antecipadamente 

(coesão, ajudas de emergência, fundos de 
solidariedade, fundos de garantia); 
- facilitar a adaptação económica da UE no 
domínio da competitividade. 

 
         Esta estratégia visa a assegurar uma 
maior flexibilidade ao funcionamento da 
União. Com efeito, num contexto nacional 
difícil em matéria orçamental, a abordagem 
da comissão parlamentar pretende ser 
realista. Programa o que é imperativamente 
necessário e propõe uma abordagem que 
permita responder às emergências, sejam 

elas humanitárias, 
económicas ou sociais, e 
agir com mais eficácia no 
quadro da Estratégia de 
Lisboa. 

Se o FED e as 
reservas tivessem sido 
integrados, o Relatório 
Böge proporia 
praticamente o mesmo 
nível de despesas que a 
Comissão Europeia na 
sua proposta inicial. 

 
Competitividade e coesão 
ao serviço do 
crescimento e do 
emprego 
 

         Competitividade: 
os deputados entendem 

que o financiamento da investigação deveria 
ser "simplificado", ao mesmo tempo que um 
programa "ambicioso" para a competitividade 
e a inovação, acompanhado de recursos 
adequados, é vital para gerar prosperidade. 
Quanto à Agenda para a Política Social, os 
deputados entendem que é necessário um 
aumento de 200 milhões de euros (em 
relação às propostas da Comissão Europeia), 
nomeadamente a fim de atingir os objectivos 
de Lisboa e estimular o emprego. 
         Coesão: a política regional é 
considerada "indispensável" para estimular a 
coesão económica e social da UE. Assim, os 
deputados insistem em que as dotações do 
segundo pilar da rubrica atribuídas à política 
de coesão sejam "exclusivamente utilizadas 
para esse efeito", a fim de apoiar o 
crescimento, o emprego e o desenvolvimento 
sustentável, e, sobretudo, para reduzir as 
disparidades entre as diferentes regiões da 
UE. 

A comissão parlamentar considera que 
os financiamentos nesse domínio devem 
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atingir 0,41% do RNB da UE e que os novos 
Estados-membros deveriam receber até 4% 
do seu RNB para financiar os projectos ligados 
a essas políticas. Esse tecto de 4% do RNB 
deveria, no entanto, ser tratado de forma 
mais "elástica", segundo os termos do 
relatório. Por outras palavras, esse patamar 
poderia ser ultrapassado se um país 
demonstrasse uma maior capacidade de 
absorção dos fundos comunitários. Os 
deputados preconizam, além disso, a 
introdução de um mecanismo de transição 
para as regiões afectadas pelo "efeito 
estatístico" (que deixam de atingir os níveis 
de elegibilidade para as ajudas estruturais) e 
que já não seriam, em princípio, elegíveis 
para estes fundos. 

 
Conservação e gestão dos recursos naturais 

  
         Na segunda rubrica das próximas 
Perspectivas Financeiras, os deputados 
consideram que as somas 
previstas pela Comissão 
Europeia para o Fundo de 
Desenvolvimento Rural são 
extremamente limitadas e, 
conseqüentemente, um 
mínimo absoluto. Os 
problemas intrínsecos às 
zonas rurais devem ser 
igualmente tidos em conta 
através de um apoio às 
empresas geradoras de 
diversificação. A comissão 
temporária propõe também 
que ao programa Natura 
2000 (biodiversidade e 
protecção dos habitats naturais) seja atribuída 
uma dotação financeira total de 21 mil 
milhões de euros. 

Se bem que se oponham a qualquer 
renacionalização da Política Agrícola Comum, 
os deputados encaram a possibilidade de 
introduzir gradualmente um co-financiamento 
das despesas agrícolas na UE-15, se as 
necessidades excederem os meios disponíveis 
após as adesões da Bulgária e da Roménia, 
previstas para 1.º de janeiro de 2007. 
Lembremos que os chefes de Estado e de 
governo da UE chegaram a acordo, em 
outubro de 2002, para fixar o limite máximo 
das despesas agrícolas em 293 mil milhões de 
euros. 

 
Cidadania, liberdade, segurança e justiça 

 
         A realização do espaço de liberdade, de 

segurança e de justiça é uma das prioridades 
da nova programação financeira. Sendo 
assim, a comissão temporária entende que 
um aumento de 1,000 milhões de euros, em 
relação à proposta da Comissão Europeia, é 
"necessário para atingir os objectivos" na 
matéria, prevendo simultaneamente uma 
"margem suficiente" para os imprevistos. O 
reforço das dotações deverá também 
beneficiar a Europol, o Serviço Europeu de 
Polícia e o Eurojust, embrião de Procuradoria-
Geral Europeia, dada a prioridade atribuída à 
luta contra o crime organizado e o terrorismo. 
São propostos outros aumentos de dotações 
para os programas ligados à juventude e à 
cultura. 

 
A UE enquanto parceiro mundial 

 
         Esta rubrica manteve-se subfinanciada 
no período de 2000-2006, e os deputados 
reclamam mais flexibilidade (ver abaixo) para 

fazer face às novas 
necessidades, bem como 
uma dotação apropriada 
para a prossecução de 
objectivos essenciais, como 
a política de vizinhança. 
Para esse efeito, a União 
deve acentuar a sua 
influência no Mediterrâneo 
e elaborar uma estratégia 
para o mar Báltico, 
associando a Rússia como 
parceiro em pé de 
igualdade. Os deputados 
pretendem, no entanto, ser 
consultados caso as acções 

exteriores da UE venham a ter incidências 
orçamentais. Finalmente, no que respeita à 
ajuda à cooperação, deverá ser feita uma 
distinção entre países em desenvolvimento e 
países industrializados. 

 
Flexibilidade e reservas 

 
         Indispensável durante o período de 
2000-2006, o instrumento de flexibilidade 
(que permite cobrir "novas necessidades 
imprevistas") deverá ser revisto e aumentado 
para 500 milhões de euros por ano (contra os 
200 milhões actuais). Esse novo instrumento, 
considerado "parte não negociável" do acordo 
interinstitucional a concluir, será financiado da 
seguinte forma: reprogramação no interior 
das diferentes rubricas do orçamento, 
redistribuição das dotações não utilizadas 
dentro das rubricas e entre estas, ou ainda 

 
 

“A União deve acentuar a 
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por meio de novas dotações, se as duas 
primeiras possibilidades não forem viáveis. 

Quanto às reservas, a comissão 
temporária propõe a criação de uma reserva 
para a competitividade (no máximo 7 mil 
milhões de euros, substituindo o Fundo de 
Ajustamento ao Crescimento), uma reserva 
para a coesão (3 mil milhões de euros), a 
ajuda de emergência (1,5 mil milhões de 
euros) e o Fundo de Solidariedade (6,2 mil 
milhões de euros). 

 
A presidência luxemburguesa e o Grupo 
dos Seis 

 
         A presidência 
luxemburguesa levou em 
consideração o essencial 
dos argumentos dos países 
contribuintes e fez uma 
proposta de colocar o tecto 
da despesa em 1,06% do 
RNB. O montante global 
para os sete anos seria de 
871 mil milhões de euros. 

Um grupo de seis 
países (incluindo os três 
grandes, França, Alemanha 
e Reino Unido, além da 
Holanda, Suécia e Áustria) 
pretendia limitar o 
orçamento da UE a 1% do 
rendimento nacional bruto 
(RNB). Esse tecto será 
equivalente a 815 mil 
milhões de euros para o 
período entre 2007 e 2013. 

 Do conflito anglo-francês decorrente do 
dilema entre o cheque britânico e a PAC, 
resultou um impasse negocial que se 
transferiu para a presidência britânica. 

 
A presidência britânica 

 
         O primeiro-ministro britânico, Tony 
Blair, deverá apresentar as suas novas 
propostas para tentar um acordo entre os 
Estados-membros da União Europeia. 

Essa nova tentativa de Blair, na 
presidência da UE, segue-se à rejeição 
esmagadora do anterior pacote de propostas, 
por prever uma redução importante nos 
fundos para as políticas de coesão, 
particularmente prejudicial para os Estados 
membros do leste europeu, e não oferecer 
cedências satisfatórias quanto ao reembolso, 
de que o Reino Unido beneficia, de parte da 
sua contribuição para os cofres comunitários. 

Se, em 1984, esse mecanismo acabou por ser 
aceite pelos parceiros da CEE, actualmente, 
devido à evolução da economia britânica, o 
reembolso é considerado anacrónico. 

O porta-voz de Tony Blair insistiu em 
que o Reino Unido não abandonaria a sua 
exigência de uma revisão do método de 
financiamento da UE, provavelmente em 2008 
ou 2009, o qual deveria incluir alterações no 
mecanismo de atribuição dos subsídios 
agrícolas, um cenário que a França rejeita, 
pelo menos antes de 2013. 

Quando o Reino Unido fala de decisões 
dolorosas, considera que já deu a sua 

contribuição ao propor, 
previamente, uma 
redução no aumento do 
reembolso. Espera, em 
contrapartida, que os 
outros aceitem menos 
fundos para o 
desenvolvimento ou 
cortes em subsídios 
agrícolas. 

Na perspectiva dos 
restantes Estados-
membros, os referidos 
sacrifícios significam, 
como ponto de partida, o 
fim gradual do 
reembolso. E só depois 
estarão preparados para 
pensar em cedências 
próprias. 

Com as novas 
ideias que hoje 

apresentará, Tony Blair estará empenhado em 
dividir a quase unanimidade sentida na 
rejeição das propostas anteriores e procurará 
acenar com alguns argumentos apropriados a 
cada destinatário, enquanto tenta preservar o 
reembolso, cuja perda arrastará pesadas 
críticas ao nível interno. 

O primeiro alvo serão os Estados-
membros do leste, até agora indignados com 
as quebras de fundos propostas. Será 
duvidoso que Blair insista na tónica de que há 
tanto dinheiro sobre a mesa que esses países 
nunca serão capazes de o aproveitar todo. 

Em parte, Blair não está longe da 
verdade, mas a forma como o disse, em 
relação às propostas anteriores, terá sido 
vista, em vários sectores, como desajeitada e 
arrogante. Blair poderá tentar sublinhar, 
como elemento positivo, a maior flexibilidade 
proposta para a utilização dos fundos. 

Poderá haver mais algum dinheiro sobre 
a mesa - sempre em substituição de cortes no 
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reembolso. Também poderá jogar com as 
necessidades económicas imediatas desses 
países, ao indicar que um atraso nas 
negociações fará com que, em vez de menos, 
poderão ter ainda menos durante mais tempo. 

 Para Blair será importante que o leste, 
mais necessitado, aceite as suas propostas. 
Nesse grupo, a atitude da Polónia, o maior 
parceiro, será essencial e potencialmente 
condicionadora dos restantes. Se isso 
acontecer, Blair terá um trunfo a apresentar a 
países como a França, que não aceitam tocar 
nos subsídios agrícolas. Se o leste aceitar, os 
membros mais antigos que se mantiverem 
recalcitrantes passarão a ser acusados de 
estarem a impedir o desenvolvimento dos 
parceiros mais pobres. 

Áustria e Finlândia poderão ser mais 
sensíveis às novas propostas e terem 
tendência para as aceitar, já que são os 
países das duas próximas presidências da UE 
e não querem que este debate lhes envenene 
esses períodos de liderança comunitária.  

A Alemanha tende a ser um factor 
essencial, num período em que a nova 
chanceler, Angela Merkel, está à experiência. 
A austeridade orçamental das propostas não 
desagrada a Berlim e poderá levar a um 
"sim". 

De qualquer modo, será difícil que Blair 
consiga algum avanço significativo se não der 
algum sinal concreto quanto ao fim, mesmo 
que a prazo, do reembolso. 

A nova proposta da presidência 
britânica da União Europeia para o orçamento 
comunitário 2007-2013 previa "um ligeiro 
acréscimo" de 2,300 milhões de euros, mas 
mantém o cálculo do chamado "cheque 

britânico". Na segunda proposta, apresentada 
pelo Reino Unido, o orçamento da UE para o 
período em referência sobe para 849,3 mil 
milhões de euros, contra os anteriores 847 
milhões de euros apresentados 
anteriormente. 

O presidente da Comissão Europeia 
espera que Tony Blair ceda na questão do 
chamado "cheque britânico" e que Paris 
admita uma revisão a meio termo (até 2008) 
do período orçamental, para adaptação à 
realidade actual. 

"Um falhanço é mau, dois seria 
irresponsável", afirmou Barroso, advertindo 
para a inevitabilidade de "perdas reais" para 
os Estados-membros caso não seja aprovado 
o novo orçamento. 

 
Conclusão 
 
         A União Europeia está numa 
encruzilhada financeira. Os mecanismos de 
financiamento actuais demonstram a 
insolvência financeira do projecto europeu. 
Mesmo tendo existido um acordo, ele será 
sempre o menor denominador comum entre 
os Estados-membros. O futuro do orçamento 
passará certamente pela criação de um 
imposto na União do tipo federal. 

 
 

*** 
 
NOTA DO EDITOR 

 
Conservou-se, no artigo, o registro do 
português europeu, sem alteração. 
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En estas líneas se pretende realizar una 
aproximación al fenómeno del terrorismo 
internacional desde una visión que contemple las 
complejidades del mundo actual y por ello se 
utiliza el concepto de tablero empleado por Nye. 
Creemos que esta herramienta teórica es de 
gran utilidad para pensar 
en una posible solución al 
problema del terrorismo 
islámico internacional. Por 
otra parte analizamos al 
terrorismo internacional 
como un conflicto asociado 
al concepto de 
posmodernidad, resaltando 
su origen contemporáneo. 
Por último delineamos el 
posible rediseño de la 
identidad europea hacia un 
rol de enemistad, 
emparentado con la visión 
hobbesiana. 
 
El mundo y sus 
complejidades 
 
        No caben dudas 
respecto al cambio ocurrido 
luego de la caída de la 
estructura bipolar que 
reguló el mundo durante casi medio siglo luego 
de la segunda guerra mundial. Se produjeron 
una serie de fenómenos que han incrementado 
los lazos entre actores a nivel mundial. El 
optimismo reinante en los años noventa respecto 
a la esperanzadora creencia de que la guerra se 

había vuelto cosa del pasado, junto con la 
aparición de actores no estatales que 
empezaron a influir en la política internacional, 
avizoraban un mundo nuevo. Sin dudas que es 
un mundo nuevo, pero el optimismo 
globalizado se acabó el 11 de Septiembre de 

2001. Ante esta 
realidad, caracterizada 
por la presencia de un 
actor no estatal, se hace 
necesario realizar una 
interpretación integral 
de la realidad; es por 
ello que Joseph Nye[3] 
y sus tres “tableros” nos 
ofrecen una herramienta 
teórica de gran validez 
para comprender lo que 
está sucediendo: según 
el autor antes 
mencionado existen tres 
“tableros” que pueden 
explicar la distribución 
de poder en el mundo. 
En el tablero 

estratégico-militar 
(dónde prima el hard 
power) claramente la 
amplia ventaja 
norteamericana se 

traduce en unipolarismo en las capacidades 
militares, ya que no existe ningún otro país 
capaz de balancear su poder. Por otra parte, si 
bien EE.UU. tiene ventajas siderales en 
términos militares, en términos económicos las 
ventajas no son tan claras, y es por ello que en 

aaannnááállliiissseee
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el tablero económico-comercial el mundo es 
multipolar, ampliándose el poder a mayor 
cantidad de actores; junto a EE.UU., Europa y 
Japón representan dos tercios de la producción 
mundial, sin olvidar a China, que se considera 
hoy como un jugador relevante debido a su 
espectacular crecimiento. 

 Como se observa aquí EE.UU. no es el poder 
hegemónico y a menudo debe negociar como un 
par con Europa. Finalmente, el reino de las 
relaciones transnacionales que rebasan las 
fronteras y que vienen quedando por fuera del 
control gubernamental, cuya característica más 
significativa es la participación destacada de 
agentes no estatales como los bancos que 
transfieren sumas superiores a presupuestos 
nacionales o los grupos terroristas que organizan 
atentados o los piratas informáticos que 
interfieren operaciones realizadas por Internet. 
En este tablero inferior el poder está muy 
disperso y en él no tiene sentido hablar de 
unipolaridad, multipolaridad o hegemonía. Como 
sostiene Nye 

 
“Quienes 
recomiendan una 
política exterior 
estadounidense 
hegemónica basada 
en las descripciones 
tradicionales del 
poder de UE hacen 
un análisis 
penosamente 
inadecuado. Si se 
participa en una 
partida 
tridimensional, uno 
perderá si se centra 
sólo en el tablero 
militar interestatal y 
no repara en los 
otros tableros y en 
las conexiones 
verticales entre 
ellos.”[4] 
 
Apreciar al mundo en toda su complejidad 

es una condición indispensable para intentar 
comprender de manera adecuada lo que ocurre 
en él, por lo tanto también resulta interesante 
realizar una interpretación basada en el concepto 
de posmodernidad. 

 
 

 

La posmodernidad afianzada en el 
terrorismo internacional 
 
        El terrorismo internacional es un 
fenómeno que va de la mano con el nacimiento 
de la posmodernidad, ya que como un 
mecanismo sistemático de hacer política 
apareció en los años setenta, época en la que 
las discusiones sobre la posmodernidad 
entraron en escena para intentar explicar un 
mundo donde los países productores de 
petróleo se vieron muy fortalecidos debido a la 
suba de los precios, hecho que les dio un 
mayor poder. La realidad es que la lucha 
contra el terrorismo es una lucha entre la 
premodernidad y la posmodernidad, lo que a 
las claras refleja el brutal fracaso de la 
modernidad. El terrorismo islámico es una 
mezcla de inspiración divina premoderna y de 
incertidumbre posmoderna, visiblemente 
caracterizada por la sensación de 
vulnerabilidad que siente la población de 
occidente. 

La mayoría de los 
autores coinciden en 
que si es lícito hablar 
del nacimiento de la 
posmodernidad, su 
partida de nacimiento se 
encuentra en el lapso 
que media entre el Mayo 
Francés y la Primer 
Crisis del Petróleo. Alain 
Touraine nos advierte 
de esto al mencionar 
que “Tras el exceso de 
plenitud del 1968 viene 
el exceso de vacío 
posterior al 1973/74[5] 
con la crisis económica, 
con el fin de la 'vida 
fácil'”.[6] Los más 
aguerridos, como 
Lyotard, nos imponen 
que “el proyecto 

moderno (de realización de la universalidad) 
no ha sido abandonado ni olvidado, sino 
destruido, 'liquidado'”.[7] Michel Foucault, por 
su parte, va a enfatizar: “Mayo del 68 ha 
destruido la enseñanza superior del siglo 
XIX”.[8] 

 A nuestro entender la posmodernidad 
surge como una desilusión ante los postulados 
de la modernidad y su raciocinio exacerbado, y 
las raíces de esa respuesta a la modernidad y 
sus principios devaluados podemos encontrarla 
en los sucesos del mundo mucho tiempo antes, 
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en la desilusión de las dos guerras mundiales y 
su excesiva tecnificación, la ciencia que 
decepciona al hombre con Hiroshima y Nagasaki, 
la asfixia que produce la Guerra Fría en la gente, 
por lo que con el Mayo Francés se va a producir 
un importante llamado de atención a los 
postulados modernos. 

Por lo antedicho, la posmodernidad viene a 
romper con los dos enfoques del mundo 
anteriores, el premoderno, que estaba basado en 
el acto de fe, en la inspiración divina (de ahí que 
durante esta época primaban los conflictos 
bélicos por motivos religiosos en el continente 
europeo); y el moderno, donde todo era 
sistematización y racionalidad. De ahí que el 
lingüista Tzvetzan Todorov mencione que el 
posmodernismo “renuncia a la composición 
sistemática y racional, sin por ello practicar el 
culto de la inspiración divina”.[9] 

Jean François Lyotard rescata como una de 
las características de la posmodernidad la 
creación de lo marginal, de 
lo que esta al límite, de ahí 
que destaque la labor de 
los artistas “- todavía más 
posmodernos que los 
científicos – que no paran 
de producir 
'marginalmente'”.[10] No 
es casual que por la misma 
época Foucault vaya a 
explorar los límites, los 
márgenes, los bordes de 
las relaciones del poder en 
la sociedad. De ahí sus 
estudios sobre los 
manicomios, las cárceles y 
la sexualidad, todos temas 
donde el tópico “poder” 
esta de manera latente. 

No nos debe extrañar 
entonces que en este 
tiempo posmoderno exista una nivelación entre 
el centro y la periferia en cuanto a la posibilidad 
de ser objetos del terror; aunque sin olvidar que 
aquello que suceda en esa periferia un tanto 
descuidada y lejana es en realidad lo que 
perjudica el normal desenvolvimiento de la vida 
en los centros del poder internacional (por que 
es en la periferia donde se maduran las ideas de 
destrucción y odio que caracterizan al terrorismo 
islámico internacional, más allá de que en ciertos 
casos los protagonistas de los atentados sean 
musulmanes nativos de un país occidental 
“impío” ), y seguirá perjudicando en la medida 
en que no se logren acuerdos de envergadura 
entre los grandes poderes, para evitar que el 

terrorismo islámico tenga la capacidad de 
seguir actuando tan indiscriminadamente como 
la población mundial está acostumbrada a ver. 
El narcotráfico, los movimientos migratorios, 
los efectos internacionales por caída de 
mercados, etc., también son amenazas que 
requieren una mayor cooperación entre los 
países involucrados. La realidad es que no se 
puede enfrentar estas amenazas con la 
concepción tradicional del uso de la fuerza, ya 
que es un guerra entre actores estatales y 
actores no estatales, donde los últimos tienen 
la ventaja de lo difuso y de las herramientas 
comunicativas que tanto han modificado la 
vida de las personas. Entonces, por más que 
se ponga empeño en el centro para seguir 
adelante, en la medida en que no se mire a la 
periferia no se va a conseguir la plenitud 
deseada. Por eso se va a tratar de mantener el 
status quo de las sociedades centrales, 
exportando sus valores a dicha periferia o en 

todo caso, ejerciendo 
cierto poder para que 
nada se salga de su 
cauce.[11] 

 
¿Hacia una Europa 
hobbesiana? 

  
         A pesar de las 
medidas antiterroristas 
tomadas por la Unión 
Europea, el 11 de Marzo 
de 2005 y en Julio del 
2005 atentados en la 
estación de trenes de 
Atocha, en Madrid y en 
el subway inglés, 
conmovieron los 
cimientos de la 
seguridad europea, Al-
Qaeda había atacado 

suelo español por varias razones: la actuación 
de España e Inglaterra en la guerra de Irak, 
una supuesta reivindicación del suelo español 
por su pasado a manos de los árabes y por 
último, y más sesgadamente, llevar la jihad a 
Europa, globalizando el terror. La repercusión 
en el pueblo español fue tal, que le quitó apoyo 
al gobierno del Partido Popular, José María 
Aznar; permitiendo la ascensión al gobierno del 
PSOE de Zapatero quien retiró las tropas de 
Irak, pero no así de Afganistán, donde reforzó 
su presencia como un gesto para no 
incrementar tensiones en la relación bilateral 
con los EE.UU. Luego de este hecho la Unión 
Europea reaccionó de dos maneras, hacia 
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adentro de sus fronteras, la Unión Europea 
designando a su primer supercomisario de lucha 
antiterrorista en manos del holandés, Gijs de 
Vries, que se encarga desde el 24 de marzo del 
2004 de fomentar la mejor coordinación entre los 
diversos servicios secretos y las autoridades 
policiales de la UE.  

  En torno a la supresión de este fenómeno 
podemos analizar dos etapas; el ante facto y el 
post facto. La primera etapa se refiere a la 
prevención de las amenazas con leyes especiales 
que quizás coarten ciertas libertades esenciales 
en la sociedad pero que son de uso obligatorio 
para la anticipación de los hechos, mientras que 
la segunda esta basada en las investigaciones 
que dan lugar luego del hecho que permiten 
inquirir sobre las redes que conectan a cada uno 
de los sospechosos, en ambas etapas. 

   El problema del 
terrorismo entendido como 
actos de violencia 
cometidos con la intención 
de obtener fines políticos o 
ideacionales (dar certeza 
de triunfo y conseguir más 
adeptos) a través del terror 
y la intimidación[12] crea 
una dificultad básica para 
entender hacia donde va 
Europa, en la visión de la 
Teoría de la Paz 
Republicana, el enemigo no 
es una democracia por lo 
tanto los Estados 
democráticos podrían utilizar todos sus factores 
de poder para vencer a esta amenaza 
transnacional pero en estas circunstancias 
utilizar el poder como recursos materiales que 
tiene un Estado suena bastante desfasado ya 
que se podría inducir conforme a la teoría 
interdependentista que se debe utilizar al poder 
como control sobre los resultados. Para combatir 
a este “flagelo de la humanidad”,[13] Europa 
puede tomar dos rumbos, el hobbesiano o el 
kantiano, con respecto a su política exterior y a 
la identidad de la Europa en sí misma ya que a 
entender de Wendt “las identidades (sistemas de 
creencias) e intereses estatales no son todos 
originados por fuerzas exógenas al sistema. 
Éstas fuerzas exógenas le dan la individualidad al 
Estado, pero su significado es generado desde el 
interior del mismo”.[14]  

  Dentro del primer rumbo, el hobbesiano 
cuyo rol es el de enemistad, hay dos tendencias 
claramente marcadas: en primer lugar, si 
prevalece la opción por la seguridad como su 
primer motivación buscará seguir ampliando su 

base de poder con la creación y ampliación de 
la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC), la constitución de un ejército propio, 
un servicio de inteligencia más unificado y la 
profundización de la Unión Europea como tal, 
evitando una alianza directa con EE.UU., y en 
segundo lugar, si se decide por “seguir el carro 
del vencedor” e incrementar sus factores de 
poder realizará una alianza con EE.UU. 
realizando una modificación en el sistema.  

  El segundo rumbo, el kantiano cuyo rasgo 
principal es la amistad, podrían aplicarse dos 
reglas que se aplican en la cuestión de la lucha 
contra el terrorismo en Europa como “Los 
Estados pelearán como un equipo si la 
seguridad de alguno de ellos se ve amenazada 
por un tercer participante” y “Las disputas 
serán arregladas sin guerra o amenaza de 

guerra” (entre sí). La 
consecución de la 
cultura kantiana llevaría 
a preocuparse aún más 
por una "comunidad 
pluralista de seguridad" 
y una "seguridad 
colectiva" que 
beneficiaría aún más a 
sus miembros; y en 
estas circunstancias 
Europa tampoco 
realizaría una alianza 
con EE.UU. más allá de 
los actuales 
compromisos. 

 
Conclusiones 
 
       A lo largo de estas páginas se ha 
intentado desarrollar una aproximación a la 
problemática del terrorismo internacional. En 
principio queda claro que a esta amenaza 
trasnacional hay que combatirla con una fuerte 
determinación, profundizando la cooperación 
en información, siendo poco importante el 
armamento militar. Por otro lado, la 
interpretación del terrorismo internacional 
como un fenómeno de la posmodernidad nos 
permite concluir que este conflicto vino para 
quedarse y está ocupando el lugar dejado por 
la guerra tradicional entre grandes poderes en 
materia de conflicto. Por otro lado hay que 
destacar la relevancia mundial que ha tomado 
el terrorismo islámico internacional, no 
solamente por la espectacularidad de sus 
atentados que buscan causar terror colectivo 
entre aquellos que sobrevivieron a un ataque, 
sino también por se ha transformado en un 

 
 

“La interpretación del terrorismo 
internacional como un fenómeno 
de la posmodernidad nos permite 
concluir que este conflicto vino 

para quedarse y está ocupando el 
lugar dejado por la guerra 

tradicional entre grandes poderes 
en materia de conflicto” 
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actor capaz de influir en las decisiones de ciertos 
gobiernos actuando en algunos casos como 
debilitador de la autonomía estatal, ya que con el 
ataque a España lograron que ese país retire sus 
tropas de Irak. Es decir que Al Qaeda se 
transformó en un actor no estatal capaz de influir 
en el accionar de ciertos estados utilizando la 
amenaza de la violencia terrorista. Claro que a 
EE.UU. no se lo puede amenazar de esta 
manera, pero a muchos de sus aliados sí. 

      Es claro que en la política exterior de 
ningún país puede estar ausente dicha temática. 
Es aquí donde aparece la marginalidad 
posmoderna, por que un actor casi desconocido 
está amenazando al mundo de una manera 
novedosa, y esta vez el fantasma no sólo recorre 
Europa, sino al mundo occidental; y es un 
fantasma que vino para quedarse por muchos 
años. Es un fantasma premoderno que se mueve 
de manera posmoderna en un mundo igualmente 
posmoderno. 
 

*** 
 

NOTAS 
 
 
[1] Estudiante de 5° año de la Carrera de Ciencia Política de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), Miembro del CAEI (Centro 
Argentino de Estudios Internacionales), e-mail: 
pcarrilero@netscape.net 
[2] Estudiante de 3° año de la Carrera de Relaciones Internacionales 
de la Universidad Argentina John F. Kennedy, Presidente del CAEI 
(Centro Argentino de Estudios Internacionales), e-mail: 
agonzalez@caei.com.ar. 
[3] Joseph S. Nye Jr. “La paradoja del poder norteamericano”, 
Taurus, 2003, Madrid 
[4] Ídem., pag. 67 
[5] En esto esta de acuerdo un interesante artículo títulado “La 
postmodernidad como hecho social” escrito por el Sacerdote 
Vicentino Andrés R.M. Motto, CM., en la Revista del Centro de 
Investigación y Acción Social dirigida por los Padres Jesuitas, Año 
LII, N° 528, noviembre 2003, p. 561, donde textualmente dice 

“Arriesgamos a señalar como fecha clave para la Postmodernidad a 
la crisis petrolera de 1973 que llevó a colapsar la economía 
mundial. Con esta crisis, el sueño del desarrollo indefinido cayó. 
Se terminó de demostrar que solo lo racional no dio la paz al 
mundo, ni siquiera el bienestar económico. Así, la postmodernidad 
surge frente al malestar producido por las promesas no cumplidas 
de la modernidad”. De la misma manera opina el Doctor en 
Geografía Francés Georges Benko, de la Univesidad de París I, en 
su artículo “La Posmodernidad y la Geografía” publicado en la 
Revista “Estudios Regionales Interdisciplinarios” editada por 
Roberto Bustos Cara y Mabel N. Cernadas de Bulnes, Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, 2000, p. 16. 
[6] Touraine, Alain, “Condiciones para la Posmodernidad” en 
Zona Erógena N° 7, descargada desde el portal de internet 
www.educ.ar 
[7] Giménez, Jesús, “Posmodernidad?” en Zona Erógena N° 7, 
1991, descargada desde el portal de internet www.educ.ar  
[8] Foucault, Michel; “Microsofía del Poder”, La piqueta, Madrid, 
1992, p.39 
[9] Todorov, Tzvetzan, “Sobre el Posmodernismo”, en Zona 
Erógena N° 17, 1994, descargada desde el portal de internet 
www.educ.ar 
[10] Lyotard, Jean Francois, “La condición Posmoderna”, en Zona 
Erógena N° 7, 1991, descargada desde el portal de internet 
www.educ.ar. Este fenómeno se puede apreciar en el arte 
actualmente, sobre todo en la música. 
[11] Aquí debemos destacar que si bien en el documento “The 
Nacional Security of the United Status of America” de Setiembre 
de 2002, vulgarmente conocido como doctrina Bush, el conflicto 
del Ulster no esta mencionado, ya que, tal como ocurre también en 
documentos de la Organización de las Naciones Unidas, se lo toma 
como un problema político interno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, hay que resaltar la importancia de los 
postulados en contra del Terrorismo emanados del Presidente de 
los Estados Unidos de América, que en todo momento se dirigen a 
los Terroristas y a todo el que los apoye en cualquier parte del 
mundo. Es claro el concepto de igualar al “Terrorismo” a los 
términos: esclavitud y piratería, con todo lo inhumano que denotan 
dichos vocablos. Al respecto, consultar www.usainfo.gov 
[12] Definición modificada de Deutsch, J., “Think Again: 
Teorrorism”, Foreign Policy On-Line, Fall 1997.  
[13] En términos de Juan Pablo II 
[14] Wendt, A, ” Social Theory of International Politics”, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
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o mas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O massacre que o mundo não viu que o mundo não 

"

  
A falsa Cuba  

do sudeste asiático 
Há trinta anos, a Indonésia invadia o Timor-Leste 
 
 
Filipe Nasser, de Brasília 

 
 

“Desde o primeiro momento [na prisão], 
fizeram-me a pergunta: ‘agora, considera-se 
cidadão indonésio?’ ‘Se eu dissesse que sim, 

você acreditaria?’, e deveria ter dito, ‘seu 
estúpido general’?”  

Xanana Gusmão, ex-líder das Falintil - braço 
armado da resistência timorense - e atual 

presidente do Timor-Leste 

  
 
  
 

1975. 
 
       Em 7 de dezembro de 1975, por ordem do general-presidente Suharto, dezesseis navios indonésios 
bombardeiam Díli, e suas tropas adentram a cidade, massacrando a população, expulsando as forças 
timorenses de resistência para as montanhas e estabelecendo controle militar sobre o território. Estava 
anexada a banda oriental da Ilha do Timor à Grande Indonésia e sufocado o então adolescente grito de 
autodeterminação timorense.  

 

antecedentes. 
 
  Nos estertores do sudeste asiático e sem gritante valor estratégico, o Timor-Leste fora a mais 
negligenciada colônia do Império Português. Descoberto por navegadores lusitanos em 1511, só em 1561 lá 
se instalariam missionários dominicanos, com o fito de catequizar os nativos, ensinar-lhes a língua 
portuguesa e fincar a bandeira do Império no entreposto. Foram também os dominicanos que auxiliaram os 
nativos a conter o avanço da Companhia Holandesa das Índias Orientais sobre a ilha. O idioma de Camões e 
a fé católica por eles semeados contribuíram para formar a identidade nacional moderna do povo do Timor-
Leste, em visível contraste à dos indonésios colonizados por Amsterdã na banda oeste da ilha e no restante 
do arquipélago. E assim atravessaram os séculos, sacramentados a tinta pelo acordo lindeiro luso-holandês 
de 1859. Se os portugueses não pavimentaram um quilômetro de rodovia em sua colônia, também não 
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perpetraram graves abusos de direitos humanos contra os mauberes, nem tramaram dizimar as tradições 
locais.[1] 

Embora frouxo o colonialismo lusitano no Timor, a Revolução dos Cravos de 1974 também dividiu as 
águas da história timorense. A bandeira anti-colonial da baixa patente lisboeta que subia ao poder 
desacorrentou as antigas colônias, que, via de regra, se lançaram em guerra civil. Nessas circunstâncias 
históricas, três partidos políticos se formaram, com o intuito de guiar o destino timorense nos novos 
tempos: a União Democrática Timorense (UDT), encabeçada por elementos citadinos e comerciantes 
portugueses, que pregava a gradual autonomia do Timor em relação a Portugal; a Associação Popular 
Democrática Timorense (Apodeti), apoiada por Jacarta, que defendia a união com a Indonésia (que havia 
conquistado sua independência da Holanda em 1954); e a Frente Revolucionária de Timor-Leste 
Independente (Freitlin), que advogava pela independência e pela instalação de um modelo social de 
desenvolvimento no país. A aliança inicial entre Freitlin e UDT foi desmanchada, esta última se unindo ao 
Apodeti, ciumenta do crescente apoio que os revolucionários da Freitlin iam conquistando junto à população. 
Espoletou-se uma guerra civil, cujo resultado foi a proclamação da independência do Timor-Leste pela 
Freitlin dias antes, naquele mesmo dezembro. Opina o prof. Luís Filipe Thomaz, da Universidade Nova de 
Lisboa: “a guerra civil entre os jovens partidários de um partido ou do outro [UDT e Freitlin] não teria 
gravidade, se a Indonésia não tivesse intervindo".[2] Curiosamente, o administrador português lotado em 
Díli, o coronel Mário Lemos Pires, fugiu do país - metáfora perfeita de que os timorenses estariam então 
largados à própria sorte -, tendo em vista a instabilidade do quadro político na ilha e da iminência de uma 
reação oportunista de Jacarta. 

Na véspera da ocupação, o presidente norte-americano Gerald Ford e seu secretário de Estado Henry 
Kissinger jantaram com o presidente Suharto em Jacarta: estava dado o sinal verde de Washington para a 
ocupação. Entretanto, Kissinger urgiu: não deveria ser utilizado equipamento bélico com bandeira norte-
americana. Afinal, a Operação Komodo, arquitetada pelo Bakin (o serviço de Inteligência de Jacarta) para 
anexar o Timor-Leste à Indonésia, atingira seu objetivo chauvinista, devidamente chancelado pelo “líder do 
mundo livre”.  

É válido sublinhar que não só o ímpeto expansionista da Indonésia e o receio do “efeito dominó” – a 
idéia de que um foco de insurgência no perímetro indonésio serviria de estímulo a outros movimentos 
separatistas que comprometessem a integridade da Grande Indonésia - condenou a sorte timorense, mas 
também a lógica da détente, que transferia a confrontação ideológica da Guerra Fria para o Terceiro Mundo, 
em detrimento da confrontação direta entre as duas superpotências nucleares. Ocorre que não só era 
interessante para os EUA apoiar seu parceiro estratégico e comercial – aliança consubstanciada com a 
subida de Suharto ao poder - como se difundiu o mito de que a Freitlin bebia de inspiração doutrinária 
comunista. Ninguém no Departamento de Estado parecia ansiar por uma Cuba versão sudeste asiático. 

 

desdobramentos. 
 

Lisboa rasgou as relações bilaterais com Jacarta. Em 1976, a Assembléia Nacional da Indonésia 
absorveria o Timor-Leste como sua 27.ª província, o Timor Timur.[3] Seriam vinte e quatro anos de 
ocupação militar maciça, aniquilação de um quarto da população nativa - aproximadamente 200.000 
pessoas – e sistemáticas violações de direitos humanos, que variaram de esterilização coletiva às formas 
mais perversas de tortura. 

Duas resoluções do Conselho de Segurança (1975 e 76) entenderam que a ocupação feria o direito 
internacional; vários outros documentos da Assembléia Geral fizeram eco a essa interpretação, mas não 
houve movimentação política real para reverter a sorte dos timorenses. Perpetuava-se o descaso das 
principais forças do sistema internacional com a questão timorense. As atenções só foram finalmente 
desviadas para lá com a visita do papa João Paulo II em 1989, com a transmissão do Massacre de Santa 
Cruz de 1991, com a prisão de Xanana Gusmão – o líder dos insurgentes – e com a conseqüente premiação 
com o Nobel da Paz de dois dos mais ativos membros da resistência timorense – o bispo Ximenes Belo, e 
José Ramos-Horta, hoje chanceler timorense. 

Afinal, a crise financeira asiática de 1997-8 veio a calhar para o povo do Timor: derrubou o presidente 
Suharto, já em avançada idade e extensíssima folha corrida de infrações contra os direitos humanos. A 
subida de B. J. Habibie, que não guardava particular afeição pela ocupação de 1975, facilitou a penetração 
das pressões da comunidade internacional nos palácios de Jacarta – restava o estabelecimento militar 
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nacionalista na resistência à independência maubere. O próprio Fundo Monetário Internacional (FMI) 
condicionou seu empréstimo à realização de uma consulta popular no Timor. 

Mediados pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, Indonésia e Portugal assinaram os Acordos de Nova 
York, que previam a realização de um plebiscito que garantia que o povo timorense decidisse sobre seu 
status político. Apesar da intimidação promovida por milicianos filo-indonésios, apoiados pelo estatuto 
militar mais conservador, o referendo foi um sucesso do ponto de vista de seu teor democrático: mais de 
90% dos eleitores registrados compareceram, e 78,5% deles decidiram pela independência e pelo epílogo 
da presença alienígena.  

Contudo, um levante miliciano resolveu deixar sua “marca de despedida”: mais de dois mil mortos, 
prédios públicos queimados, pilhagens em casas de família, estupros, saraivadas de tiros de metralhadora 
contra a população à luz do dia. Com a necessária anuência de Jacarta de Habibie, o Conselho de Segurança 
aprovou a intervenção da Interfet – a força multinacional de paz sob o comando australiano. Acalmada a 
situação com a presença da comunidade internacional armada, foi aprovada uma autoridade transitória das 
Nações Unidas, a UNTAET, que regeria os assuntos públicos do país até a transferência da independência e 
soberania para as mãos dos timorenses. 

“O balanço final dos trinta e um meses da UNTAET confirma seu merecido título de mais bem-sucedida 
operação das Nações Unidas”,[4] opinam o embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa e Luciana Mancini, ex-
assistente do administrador interino do Timor-Leste, Sérgio Vieira de Mello. Subscrevendo essa opinião da 
literatura especializada, é oportuno concluir: 

 
“ao ser transmitida uma chave simbólica do gabinete executivo timorense, o presidente eleito Gusmão 
recebia a autoridade governamental legítima e soberana sobre o território do Timor-Leste das mãos do 
Sr. Sérgio Vieira de Mello – não um emissário da ex-potência colonial ou representante do Estado 
ocupante, mas funcionário de carreira da Organização das Nações Unidas e administrador do Timor-
Leste. Xanana Gusmão é o presidente democraticamente eleito do 191.º membro das Nações Unidas e 
do único deles em que a ONU exerceu governo efetivamente soberano como parte do processo de 
construção de um país destroçado por conflito armado.”[5] 

 
 

*** 
 

NOTAS 
 
 
[1] SERRANO, Carlos & WALDMAN, Maurício. Brava gente de Timor: a saga do povo maubere. São Paulo: Ed. Xamã, 1997. 
[2] Cf. Timor Lorosae: o massacre que o mundo não viu, documentário dirigido e produzido por Lucélia Santos. 
[3] Timur em malaio quer dizer “oriente” ou “leste”. CARNEIRO DA CUNHA, João Solano. A questão do Timor-Leste: origens e evolução. Brasília: 
FUNAG, 2001. p.91. 
[4] SEIXAS CORRÊA. Luiz Felipe de & MANCINI, Luciana. A construção de um Estado Independente. In MARCOVITCH, Jacques (org.) Sérgio 
Vieira de Mello: pensamento e memória. São Paulo: Ed.USP & Ed. Saraiva, 2004. p. 95.  
[5] NASSER, Filipe. A independência do Timor-Leste: o papel da autoriadade transitória das Nações Unidas. Dissertação de Conclusão de Curso. 
Instituto de Relações Internacionais. Universidade de Brasília, 2003. p. 6-7.
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O último 

imperador, de 
Bernardo 

Bertolucci 
As muralhas da China, 

salvaguardando a 
mentalidade da Guerra 

Fria 
  

Carlos Frederico da Silva Gama, de Belo Horizonte 
 
 

Para aqueles que viveram os últimos anos da Guerra Fria e os primeiros de seu day after, uma curiosa 
ambivalência deixou seu traço no ar. O que era óbvio em 1984 já não podia ser dito apenas alguns anos 
depois – a lógica de competição da Guerra Fria fora drasticamente modificada, senão substituída por 
completo. De repente, para a maioria dos habitantes do “mundo livre”, a URSS deixava de ser o “Império do 
Mal”, e o próprio arauto da “Nova Cruzada”, o presidente estadunidense Ronald Reagan, se engajava 
ativamente na construção das pontes entre a afável nova URSS e os demais, atônitos. Ao mesmo tempo, 
suspeitava-se que as coisas estavam indo bem demais – era lícito desconfiar de um final feliz para a rivalidade 
nuclear (sem trocadilhos) que estruturara as relações internacionais por meio século (ou duas gerações). 
Voltemos então à segunda metade dos anos 1980, para uma breve incursão pelas mentalidades de então. 

Em 1987, a Bolsa de Nova York novamente viveria o fantasma do crash, em pleno vicejar do 
Reaganomics – o conjunto de reformas ortodoxas inspiradas nos monetaristas de Chicago e na Escola de 
Virgínia, que levou ao desmanche de boa parte da rede de proteção social formada em resposta ao crash 
anterior, o de 1929. A economia dos EUA ainda não tivera tempo de se recuperar da corrida armamentista da 
Guerra Fria, ao passo que a URSS sob Mikhail Gorbatchev, com suas Perestroika e Glasnost, buscava soluções 
para uma economia em estágio avançado de torpor, solapada pelos gastos militares que remontavam a 1/3 do 
PIB na primeira metade dos anos 1980. O “socialismo realmente existente” fazia água por todos os poros e o 
consórcio de estados soviéticos se encaminhava para a desintegração. Ao passo que a República Popular da 
China crescia a taxas exorbitantes, superiores a 10% anuais, sem que, aparentemente, o domínio monolítico 
do Partido Comunista Chinês fosse afetado no processo (ainda se passariam dois anos antes dos incidentes da 
Praça Tianlamen). 

Num contexto no qual os EUA e o “mundo livre” se vêem aturdidos por uma superpotência acessível e 
cordata, disposta a rever sistematicamente seus movimentos pós-1945 (incluindo renegociações de armas 
estratégicas, a retirada de suas tropas do Afeganistão e mesmo a redemocratização do bloco oriental que 
culminaria com a derrubada, em 1989, do Muro de Berlim), a China passa paulatinamente a ocupar o posto 
simbólico de “outro inescapável” nos corações e mentes. Enquanto a URSS abria suas portas (pensávamos) à 
democracia e a práticas de mercado, a China se fechava em copas, ainda que cada vez mais se integrasse aos 
fluxos de toda sorte que conformam a chamada “globalização”. Daí o fascínio e o temor, gêmeos, suscitados 
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pela ascensão chinesa. Alusões à URSS então evocavam o seu caráter “quase europeu”, moldado desde que 
os vikings de Rurik tomaram o futuro território aos tártaros. Já quanto à China, tratava-se de um enigma de 
5.000 anos de existência contínua, que por boa parte destes havia (perturbadoramente, para os que viviam 
em 1987-1989) se autodenominado “o centro do universo”.  

Bernardo Bertolucci foi o cronista escolhido para traduzir esse misto de fascínio exótico e mal-
disfarçado temor, “Eros e Tânatos”, em eloqüência visual e narrativa. Uma escolha aparentemente oportuna 
em termos estéticos, tendo em vista o caráter épico da imagética de suas obras, bem como o acentuado 
caráter erótico de algumas delas (como o famoso “Último Tango em Paris”, filmado em meio aos primeiros 
sinais de esgotamento do Estado de bem-estar social, em 1972). Um dado menos imediato era o fascínio do 
diretor por leituras de processos políticos de monta sob o ângulo dos “homens comuns”, apresentados em 
“Antes da Revolução” (1965, sobre a efervescência política européia de então), “O Conformista” (1970, sobre 
o fascismo) e “Novecento” (1976, sobre a Itália durante a I Guerra Mundial). E esse dado se revelaria 
problemático, em última instância, quando o olhar se volta para a China. 

“O Último Imperador”, filmado por Bertolucci em 1987, propõe-se a biografar a trajetória do último 
imperador chinês, Pu Yi, tomada como metáfora dos altos e baixos da China no século XX – de império 
decadente a colônia japonesa durante a II Guerra, depois Estado comunista “camponês”. O pano de fundo é a 
modernização de uma sociedade ancestral, uma sociedade que desde a aurora dos tempos se considerava o 
modelo de civilização. O caráter dissoluto, superficial, amoral de Pu Yi é uma metáfora para os véus caídos de 
um sistema social ancestral atravessando uma série de rupturas e novos amálgamas. A perda de referenciais 
de toda uma sociedade é tomada por Bertolucci como um problema de reconfiguração da identidade – a 
China, em busca de um self.  

Bertolucci se trai nas entrelinhas de sua narrativa, quando surpreendentemente salta aos olhos uma 
notória continuidade de práticas, seja nos relacionamentos políticos, seja nos relacionamentos interpessoais, 
ao longo de toda a montanha-russa política da China no século XX. Quanto mais as coisas mudam, mais 
permanecem idênticas a si mesmas. Alguém poderia se perguntar se inadvertidamente Bertolucci não 
propagara uma visão “orientalista” (vide Edward Said) da China, como se esta fosse imune à modernização, 
crenças ancestrais tão arraigadas que fariam inexoravelmente a diferença entre “eles” e “nós”, ocidentais, 
fixando a diferença.  

Pu Yi (interpretado à perfeição por Tijer Tsou, quando criança, e por John Lone, quando adulto), 
desprovido de substância, é um arremedo de soberano num contexto de soberania em fuga. Um franco 
atirador em busca de poder, ilimitado. Para preencher seu vácuo, ele navega com as marés – conduzindo um 
império arruinado sob o aconselhamento de um gentleman escocês (Peter O'Toole, a proverbial “voz da razão” 
das narrativas de modernização), se aliando aos japoneses para forjar um Estado-marionete (Mandchukuo, na 
sua Manchúria natal) e, finalmente, completando sua “reeducação” como um comunista na China de Mao Tsé-
Tung.  

Como uma criança a salvo das “ameaças externas” no interior dos muros de sua Cidade Proibida, Pu Yi 
brinca com as vidas de suas mulheres, servos, amigos, aliados – cada um deles deixado para trás, exaurido 
após ter servido a seus propósitos. Esse é o pathos da narrativa de Bertolucci. Muitas vidas foram tomadas, 
muitos crimes cometidos durante a passagem de Pu Yi entre os mortais – mas ele não se importa.  

Pu Yi acaba por incorporar o espírito soberano (na visão de analistas como Edward Campbell, a 
soberania é uma forma ideal desprovida de conteúdo específico, um self fantasmagórico, irresponsável, com 
uma carência insaciável de exercer poder crescente sobre “outros”). Dado que o roteiro não reserva que seja 
um momento de reflexão, ou mesmo arrependimento, ao seu protagonista, Pu Yi assume feições de arquétipo 
moderno, forma “idêntica a si mesma” através das intempéries. Imperador ou jardineiro comunista, Pu Yi é 
um esboço de personalidade, mas um esboço que se reconhece como arte final, uma peculiar articulação 
entre mudança e continuidade. O enraizamento de práticas e valores no território chinês persiste face à 
passagem do tempo. Tão resilientes são que resistem mesmo a novas intervenções humanas (mudança de 
“regimes políticos”). Bertolucci expõe mais da modernidade do que ele próprio poderia planejar. 

A China, pois, no jogo de Janos de Bertolucci, assume primariamente a face de uma ameaça 
antediluviana, a verdadeira encarnação do “outro” ameaçador, amoral, imaturo (vem à memória a 
admoestação de Immanuel Kant quanto à “tirania universal” como corolário da imaturidade política), ativado 
no contexto dos processos de modernização, implicados pela soberania moderna. Uma metáfora precisa é a 
do dragão chinês, despertado pela modernização ocidental, indomável e insondável em seus (imaturos?) 
propósitos. 

Outros apontamentos interessantes são encontrados na caracterização que Bertolucci confere às 
mulheres, em sua narrativa (o que, por sua vez, daria pano para manga para mais de uma análise feminista). 
Uma miríade de perfis femininos convergem (apenas para serem rechaçados em seguida) à narrativa amoral 
de Pu Yi.  
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Em primeiro lugar, Wan Jung, a “esposa oficial” (interpretada por Joan Chen) representa a sedução 
ambivalente da modernidade – ela explicitamente repudia seu passado (e o da China) como guia para sua 
própria vida, ao mesmo tempo em que permanece resolutamente nacionalista, enquanto Pu Yi forja e dilui 
identidades nacionais a cada biênio. O destino trágico de Wan Jung nas mãos do imperador decaído, cujo 
desfecho tem lugar quando ela busca manter a continuidade (da linhagem real, com um amante manchu) em 
meio à ocupação japonesa, espelha o próprio dilema da modernização e reforça a imagem de Pu Yi como 
forma ideal idêntica a si mesma, consolidada, que não precisa se reproduzir (nem amadurecer), que não pode 
ser substituída, nem fixada. 

“Jóia do Oriente” (Maggie Han) é uma chinesa que espiona para os ocupantes japoneses. Ela parece 
emular o oportunismo de Pu Yi, mas rapidamente desaparece de vista (e da estória/História). Novamente, 
temos o reforço da forma ideal, monolítica, acarretada pela idéia de soberania. Zu Ruigang, por sua vez, 
interpreta a “segunda esposa”, uma mulher independente que, no entanto, se vê enredada na rede de 
manipulação e poder de Pu Yi. Mas, por fim, é libertada (como indivíduo) das tramas do imperador, 
beneficiada pela luz da liberdade que emerge em meio às tormentas da revolução e da guerra. Para 
Bertolucci, essa é a solução possível para o dilema de modernização chinês, e é nesse ponto que ele retoma o 
fio (liberal) das tramas passadas em seus outros filmes, de forma problemática – mas reveladora.  

As mulheres, assumindo a outra face de Janos chinesa, aparecem como simultâneas sedução e 
redenção (nada muito diverso de nossas próprias narrativas da feminilidade, não?). Mudança em face das 
adversidades; progresso; emancipação. Ainda que a mulher, como ser-no-mundo, tenha vedada sua assunção 
como ente ativo na sociedade, servindo como metáfora e não como autora. A China, pois, permanece por um 
lado idêntica a si mesma, inquietante e imatura, insondável, ameaçadora; por outro lado, é redimível, não por 
suas próprias ações, mas por aqueles iluminados que a trarão para o “reino da liberdade” (nesse momento, o 
espectador do “mundo livre” sorri). A China é tornada o nosso “outro”... 

Temos, por fim, uma brava narrativa liberal de exotismo (sedutoras tomadas de inúmeros ambientes 
chineses, desvelados aos olhos “informados” do espectador ocidental, mas vedados aos próprios chineses, 
como as seqüências de tirar o fôlego da magnífica Cidade Proibida) e busca por liberdade contra a resistência 
de velhos dogmas. Modernização, ainda que ambivalente, triunfal. Bertolucci condena Pu Yi (ao ostracismo 
político) por seu caráter amoral, mas o imperador/jardineiro é absolvido mais e mais a cada cena, ao encarnar 
a modernidade em seu irresistível apelo por ocupar todos os espaços e se consolidar para além dos desígnios 
do tempo.  

É na “ruptura” comunista que o filme encontra o Zeitgeist de 1987. A soberania como mediadora 
peculiar do interno e do externo é trazida à tona no segmento final do filme, em sincronia com o apagar das 
luzes da figura de Pu Yi, ensejando o esvaziamento de sua função representativa, tornado uma persona trivial. 
Não era mais necessário metaforizar: o espectador, a essa altura, já tem em mente o fim da estória, 
conquanto não seja o “da História”, para dissabor de Francis Fukuyama. Aplausos (“O Último Imperador” 
recebeu o Oscar de melhor filme). Nada mais igual do que um dia após o outro. Sai uma nova URSS; entra 
uma velha China. Fica a soberania, bem como o alívio mental daqueles que temiam, em 1987, o fim 
prematuro das “coisas como elas são”.  
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O poeta e o economista – No seu mais recente trabalho [O valor do amanhã, Companhia das Letras, 2005], 
Eduardo Giannetti da Fonseca atinge o que é, provavelmente, o auge de sua produção literária. O ensaio, que 
tem por objetivo abordar o árido tema dos juros, revela-se, após exame, uma peça de filosofia, pontuada por 
inúmeros e esclarecedores exemplos e citações. A prosa é fluida e bem redigida; didática, quando não erudita. 
Depois de Felicidade e Auto-Engano emplacarem em listas de livros mais vendidos, dá-se o mesmo com O 
valor do amanhã. Giannetti parece ter adquirido a aura de escritor com apelo popular, embora se mantenha, a 
despeito disso, respeitado no meio acadêmico. 

Seguindo um método que lhe é peculiar, Giannetti tenta demonstrar como a lógica dos juros – à 
primeira vista, impenetrável para os não-economistas – permeia as diversas situações da vida cotidiana, sem 
que nos apercebamos disso, as mais das vezes. Por exemplo, as noções de “posição credora” (i.e., sacrificar 
agora para desfrutar no futuro) e “posição devedora” (fruir agora, pagar adiante), pertinentes à esfera dos 
juros, servem para explicar comportamentos sociais que, agregadamente, redundam nos índices de poupança 
interna de um país. 

No rol das relações insólitas, Giannetti seleciona o caso dos poetas profissionais. Explica-se o fato de 
existirem poucos poetas na sociedade brasileira pela lógica dos juros. Acontece que, vista de um prisma 
econômico, a carreira do escritor implica um investimento inicial alto (posição credora), com longo período de 
maturação (um bom poeta dificilmente é reconhecido como tal na mocidade). Além disso, os dividendos da 
maturidade profissional (fama, dinheiro, prestígio) não estão assegurados, já que, por motivos que escapam à 
alçada humana, a obra poética do autor pode não impressionar os seus leitores. Daí que, pelo cálculo 
probabilístico, um poeta em início de carreira teria poucos incentivos para perseverar neste caminho. Se todos 
os poetas raciocinassem como o homo oeconomicus, dificilmente, então, teríamos um Ferreira Gullar para 
contar a história... 

 
O Brasil é nosso! – Paulo Nogueira Batista Jr. faz um vigoroso manifesto anti-ALCA, no recém-lançado O 
Brasil e a economia internacional [Campus, 2005]. “A agenda da ALCA é ampla, porém, seletiva e 
desequilibrada”, afirma Batista Jr. Além disso, o autor parece não enxergar nas negociações entre Mercosul e 
União Européia grande potencial redentor: “Mantido o rumo que essas negociações vinham tomando até 2002, 
o Brasil perderia uma série de graus de liberdade na definição de suas políticas de desenvolvimento e 
terminaria com o seu mercado interno definitivamente aberto”.  

RRREEELLLeeeiiitttuuurrraaasss
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Quando defrontado com o argumento de que o endurecimento da posição brasileira na relação com os 
americanos e os europeus poderá conduzir-nos a um isolamento comercial, o professor desdenha: “A 
inexistência de acordos de livre-comércio não impedirá, como não tem impedido, a ampliação do intercâmbio 
com esses parceiros”. O autor parece empolgar-se, de fato, é com as possibilidades que o comércio Sul-Sul 
tem a oferecer: “É no campo das negociações Sul-Sul, particularmente na América do Sul, que se abrem 
perspectivas de acordos comerciais mais equilibrados e proveitosos para o Brasil”. Batista Jr. é um daqueles 
nacionalistas à moda antiga. Já não se fazem mais patriotas assim. 
 
Diga-me como defines e te direi quem és – Há quem diga que podemos aferir a qualidade de um 
pensador pela maneira como emprega certos conceitos e expressões. Propõe-se aqui a prova dos nove para o 
professor Paulo Sandroni, autor do Dicionário de Economia do Século XXI [Record, 2005] – atualização do 
premiado Novíssimo Dicionário de Economia (publicado originalmente em 1985). A palavra é... “globalização”. 
Abaixo, transcrição do referido verbete no dicionário de Sandroni: 
 
GLOBALIZAÇÃO. Termo que designa o fim das economias nacionais e a integração cada vez maior dos 
mercados, dos meios de comunicação e dos transportes. Um dos exemplos mais interessantes da globalização 
é o "global sourcing", isto é, o abastecimento de uma empresa por meio de fornecedores que se encontram 
em várias partes do mundo, cada um produzindo e oferecendo as melhores condições de preço e qualidade 
naqueles produtos que têm maiores vantagens comparativas. 

 
Que tal? Passou no teste? 

 
A construção da moralidade – Trata-se da compilação de aulas de John Rawls, professor de Harvard 
University e candidato a maior filósofo político do século XX, em História da filosofia moral [Martins Fontes, 
2005]. O professor começa o seu curso distinguindo as concepções clássica e moderna de filosofia moral para, 
então, colocar no primeiro plano alguns daqueles que mais influenciaram o seu pensamento. São eles, nesta 
seqüência: Hume, Leibniz, Kant e Hegel. 

Rawls põe-se a traçar a trajetória da concepção de moralidade no Ocidente, atacando alguns dos seus 
principais problemas. Em Hume, debate o papel da razão e a justiça como virtude artificial. Em Leibniz, 
discute o perfeccionismo metafísico, além do seu entendimento sobre a liberdade individual plena. Ao 
discorrer sobre o pensamento de Kant, Rawls divaga sobre as três formulações do imperativo categórico. Revê 
a idéia katiana de “razão como fato”, e a equivalência entre a lei moral e a lei da liberdade. Ao cabo, visita 
Hegel, sua filosofia do direito e sua formulação do que seria a vida ética. Muito interessante é que, ao final do 
livro, há um apêndice intitulado “Sumário do Curso: Problemas da Filosofia Moral”. Ali estão descritos todos os 
passos do curso ministrado pelo professor Rawls, módulo por módulo. Uma preciosidade para os entusiastas 
da sua obra e/ou das discussões sobre filosofia moral. 
 
A desconstrução da moralidade – Dessa tarefa se encarregou Terry Eagleton, em Depois de Teoria 
[Civilização Brasileira, 2005]. O autor explora a temática dos estudos culturais e do pós-modernismo, 
devotando um capítulo em separado à apreciação da noção de moralidade, hoje. Eagleton repensa o estatuto 
da moralidade – a “metamoralidade”, por assim dizer –, colocando em perspectiva algumas de nossas 
verdades primeiras. No que poderia perfeitamente soar como crítica ao conteúdo do curso de filosofia moral 
de J. Rawls (vide comentário acima), Eagleton afirma: “É por causa do corpo, e não, em primeiro lugar, por 
causa de uma abstração iluminista, que podemos falar da moralidade como sendo universal”. O corpo material 
é o que compartilhamos de forma mais significativa com todo o resto da nossa espécie, tanto no tempo como 
no espaço. Embora desejos e necessidades sejam sempre influenciados por fatores culturais, nossos corpos 
materiais são tais que, em princípio, são capazes de sentir compaixão por quaisquer outros pertencentes à 
mesma espécie. “É nessa capacidade de ter sentimento para com o semelhante” – sugere Eagleton – “que os 
valores morais se fundam”.  
 
A destruição da moralidade – Em Cachorros de Palha [Record, 2005], John Gray faz contenções corajosas 
acerca da moralidade humana. Na contramão do colega T. Eagleton, segundo quem “traçar paralelos entre 
humanos e outros animais costuma ser desagradável para os que insistem no abismo intransponível entre os 
dois”, Gray adverte no subtítulo de seu ensaio tratar-se de uma “reflexão sobre humanos e outros animais”, 
dando a entender que não há diferença de qualquer natureza que justifique a hierarquia rígida entre humanos 
e não-humanos. Gray vê na moralidade apenas uma forma de superstição, de origem judaico-cristã. Combate 
frontalmente a noção de “consciência”; rotula a justiça de “artefato do costume, (...) tão eterna quanto os 
chapéus da moda”; e ainda chama a faculdade da escolha de “fetiche”. Mas Gray não faz o estilo bufão, 
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pronto a semear adjetivos em sua narrativa. A sua prosa é bem-informada, repleta de referências históricas, 
biológicas, filosóficas. Se suas idéias chocam num primeiro instante, isso não quer dizer que o problema 
esteja no texto. Antes, é bem possível que o tom um tanto quanto nietzscheano seja justamente a maior 
virtude de Cachorros de Palha.  
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1) “O Município, em nosso país, tem muitas atribuições 
a desempenhar e recursos insuficientes, que ficam 
concentrados no Governo Federal. Descentralizam-se 
as tarefas sem a correspondente receita”.  
Essa frase foi recentemente pronunciada:  
 
a. na Escola de Administração da Bavária, Alemanha;  
b. pelo prefeito de Santiago, no Chile;  
c. pelo prefeito do Rio de Janeiro, Brasil;  
d. pelo filósofo e ativista político brasileiro Mangabeira Unger;  
e. pelo mega-investidor húngaro George Soros.  
 
2) A guerra civil no país africano do Sudão opõe, há 20 
anos:  
 
a. o Norte muçulmano ao Sul, animista;  
b. o Norte muçulmano ao Sul, cristão e animista;  
c. o Norte animista ao Sul, muçulmano e cristão;  
d. o Norte cristão ao Sul, muçulmano e animista;  
e. o Norte cristão e animista ao Sul, muçulmano.  
 
3) Os ciganos, nômades há séculos, têm a 
característica peculiar de:  
 
a. não possuírem uma língua própria;  
b. professarem todos a mesma religião;  
c. não possuírem um sistema de escrita próprio;  
d. serem em número de 10 milhões;  
e. terem inventado o tarô e a astrocaracterologia.  
 
4) A banda inglesa The Smiths foi acusada pelas 
autoridades britânicas, em seu disco de estréia auto-
intitulado (1984), de fazer:  
 
a. apologia do sadomasoquismo, em "Suffer Little Children" e 
"The Hand That Rocks The Cradle";  
b. apologia da pederastia, em "Handsome Devil" e "This 
Charming Man";  
c. apologia da misoginia, em "Pretty Girls Make Graves" e 
"Miserable Lie";  
d. apologia da pedofilia, em "Reel Around The Fountain" e 
"Suffer Little Children";  
e. apologia do niilismo, em "What Difference Does It Make" e 
"Still Ill".  
 
5) “Os outros achavam meu pai sonhador demais, 
doido demais. Doidos éramos nós. Ele é quem tinha 
razão”. Esta frase foi proferida:  
 
a. por Preta Gil;  
b. por George W. Bush;  
c. pelo filho de Severino Cavalcanti, seu assessor;  
d. por Cléo Pires;  
e. por Zezé Di Camargo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Na recente decisão do Mundial de Clubes da FIFA, 
um fato curioso chamou a atenção dos espectadores:  
 
a. o goleiro Rogério Ceni foi decisivo para sua equipe, mas 
utilizando as mãos;  
b. o Liverpool teve três gols anulados, além de 3 bolas que 
se chocaram contra a trave são-paulina;  
c. o lateral Cicinho não acertou nenhum cruzamento e os 
atacantes do Liverpool, nenhuma cabeçada;  
d. Telê Santana não ocupava o banco do São Paulo;  
e. o campo foi invadido por um torcedor do Corinthians, 
portando um Bambi de pelúcia.  
 
7) "________ situa seus personagens num espaço 
rural, mas que acaba por ser um espaço alegórico 
que quer falar sempre da relação entre opressor e 
oprimido". Esta afirmação se refere à obra do célebre 
escritor brasileiro:  
 
a. Jorge Amado;  
b. João Ubaldo Ribeiro;  
c. Guimarães Rosa;  
d. J. J. Veiga;  
e. Monteiro Lobato.  
 
8) "Sem música, a vida seria um erro". Trata-se de 
uma afirmação derivada da obra de:  
 
a. Wolfgang Amadeus Mozart;  
b. Agenor de Oliveira, o "Cartola";  
c. Friedrich Nieztsche;  
d. Fela Anikulapo Kuti;  
e. Paracelsus.  
 
9) A concepção botânica da felicidade - expressa na 
frase "a vida paradisíaca é antes de tudo, vida 
vegetal. Paraíso quer dizer horta, jardim" - é uma 
derivação direta da obra de:  
 
a. Jean-Jacques Rousseau;  
b. Ortega y Gasset;  
c. Susan Sontag;  
d. Sai Baba;  
e. Leonardo Boff.  
 
10) O percentual de imigrantes que possuem 
cidadania francesa, residentes naquele país, é da 
ordem de:  
 
a. 36%;  
b. 15%;  
c. 10%;  
d. 23%;  
e. 2%. 
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