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Mais um capítulo da História de israelenses e 
palestinos redigido a sangue inimigo, antevendo mais 
páginas de retaliação, intolerância e, afinal, postergação 
do equacionamento do conflito. Pois foi no mesmo afã do 
felicitável (!?) anúncio da retirada unilateral de 7.500 
colonos israelenses da Faixa de Gaza que o gabinete de 
Ariel Sharon comandou operações militares alvejando as 
vidas do sheik Ahmed Yassin - o líder-
espiritual-ícone-pop do Hamas – e de seu 
sucessor, o sheik Abdel-Aziz Rantissi, 
fazendo-os restar mortos e mártires. 

 
Assassinatos seletivos – a tática de 

eliminar figuras-chave das organizações 
terroristas, em nome do Estado, como 
parte da doutrina de ataques preventivos - 
estão en vogue na Palestina. Ações dessa 
natureza, note, não são novidade destes 
dias: somente entre novembro de 2000 e 
fevereiro de 2003, contavam-se 85 as 
execuções extrajudiciais cometidas pelo 
exército israelense e pelo Mossad contra 
ativistas palestinos.1 Assim, no que tange 
ao deplorável estado de coisas na Palestina, 
é lícito averiguarmos um impasse perverso, 
no qual à medida que o terrorismo islâmico 
fundamentalista promove assassínios 
indiscriminados de alvos civis,2 as 
autoridades israelenses matam seus 
inimigos públicos em nome do Estado.  

 
O objetivo deste editorial é procurar apresentar a 

recente seqüência de eventos, cujo mote central foram os 
targeted killings, por meio de um recorte legalista. 
Tentativamente esterilizado de considerações do campo 

                                                 
1 Cf. TOENSING, C. & URBINA, I. Israel, the US and "Targeted 
Killings" In Middle East Report Online 
http://www.merip.org/mero/mero021703.html    
2 Faça-se justiça aos israelenses: dados variam entre 900 e 1000 
israelenses assassinados desde o início da Nova Intifadah.  

da política, convido o leitor que tome partido pela 
coerência dos valores – seja a normatividade jurídica, a 
justiça ou a legitimidade – que lhe convier. Entretanto, 
delimito meu objeto como o da prática jurídica. A questão 
a que proponho lançar luz é, portanto, mais do que 
“terrorista bom é terrorista morto?”; é “assassinar um 
terrorista procede do ponto de vista legal?”. 

 
Tendo em mente os casos em 

exame, anteciparei a resposta: NÃO. 
Embora aparentemente clarividente, a 
argumentação acerca da ilegalidade dos 
assassinatos seletivos mostra-se 
desprovida de obviedades. Ademais de 
evidenciar o caráter difuso e carente de 
mecanismos de coação do sistema de leis 
internacionais, a conclusão pode ser 
processada somente a partir da 
interpretação de normas-jurisprudência 
(State practice) do Direito Internacional e 
da própria evolução do Estado-nacional no 
quadro das relações internacionais 
contemporâneas. Percorramos em seguida 
alguns pontos que dão corpo à tese de 
ilegalidade das ações de inclinação serial 
killer do gabinete israelense.   
 
Estado de guerra? 
 

Alguns comentaristas aludiram à 
pertinência legal das operações israelenses, alegando 
que, afinal, israelenses e palestinos vivem em 
permanente estado de guerra, desde pelo menos o 
malogro da Resolução AGNU 181 (1947) – aquela que 
dividia a Palestina em dois Estados. Portanto, na marcha 
da guerra, assassinar líderes inimigos procederia. A linha 
de raciocínio faz algum sentido na ótica legalista? Até faz, 
mas parcial e insuficientemente. 
 

Por um lado, formalmente, somente Egito (em 
1979) e Jordânia (em 1994) assinaram acordos de paz 
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com Israel. A maioria dos árabes nem mesmo reconhece 
o governo de Tel-Aviv.  Enquanto alguns vislumbram a 
erradicação do país de David Ben-Gurion e outros 
intentam engordar seu poder de barganha nas 
negociações, fato é que a maior parte do Mundo Árabe 
prefere negar a Israel o reconhecimento de sua 
existência. Com essas informações em mente, resume um 
analista da Folha de São Paulo: “tecnicamente, desde 
1948, Israel está em guerra com a maioria de seus 
vizinhos árabes”. 3 
 

Por outro lado, argumentos mais sólidos 
descredenciam a tese: 1) Israel e Autoridade Palestina 
têm assinado diversos entendimentos diplomáticos que, a 
despeito de sua falha material em assegurar os 
armistícios, representam o reconhecimento recíproco e a 
tentativa de contornar a confrontação direta. Oslo, Madri 
e, quiçá, Camp David II engrossam a força do argumento; 
2) O Hamas não é o representante do povo palestino; é 
um agente não-constituído que clama falar por uma 
confusa causa anti-semita/árabe-islâmica-palestina. Se há 
uma guerra ora travada, não é entre os governos 
palestino e israelense; é entre Israel e Hamas (e demais 
organizações terroristas); e 3) No limite, a Autoridade 
Palestina não é um Estado, obliterando a possibilidade de 
um “estado de guerra” convencional entre ambos. E 
mesmo tendo um gabinete constituído que exerce 
controle sobre sua população, a confrontação direta que 
se observa é entre milicianos árabes palestinos e forças 
armadas israelenses; logo, não entre duas corporações 
militares nacionais. Que não se deixe de imputar 
responsabilidade do comando de Arafat e de Ahmed Qurei 
na maior lisura de sua administração e no estancamento 
dos ânimos palestinos, mas, de toda forma, a 
confrontação posta em tela dá-se entre um agente 
constituído, Israel, e uma porção de agentes não-
constituídos. 
 

Se, e somente se, o conflito israelo-palestino, por 
seu caráter bastante idiossincrático, fosse melhor 
categorizado juridicamente como guerra civil, talvez aí os 
assassinatos seletivos procederiam, ou ao menos não 
estariam tão flagrantemente às margens da lei. Mas 
cumpre ressaltar que a Autoridade Palestina exerce 
controle sobre os territórios da Cisjordânia e da Faixa de 
Gaza, estando-lhe atribuídos o monopólio de prezar pela 
lei e ordem no perímetro em que tomaram lugar os 
assassinatos em exame (diga-se de passagem, perímetro 
este hediondamente ignorado por Israel) e que, desta 
forma, a classificação do conflito como guerra civil é 
absolutamente improcedente. Neste caso, as incursões 
israelenses consagram-se como efetivamente abusos de 
força de caráter extraterritorial.  
 

Cumpre ressaltar que, ainda que o estado de 
guerra fosse mesmo declarado ou clarividente, o próprio 
estado de guerra é regulamentado pelo Direito 
Internacional – por meio do direito dos conflitos armados 
e do direito humanitário internacional. E essas disposições 
firmadas entre os Estados fazem severas ressalvas ao 

                                                 
3 MORAES, M.S. Analistas debatem legalidade do ataque. In Folha de 
S. Paulo, 24/03/2004.  

extermínio de civis (chacinados na condução das 
operações), limitam os ataques aos ratione loci  - “lugares 
atacáveis são somente aqueles que configuram objetivos 
militares”4, determinam a necessidade de se reportar ao 
Conselho de Segurança da ONU, dentre outras práticas do 
campo do direito ignoradas pelo modus operandi 
israelense em sua cruzada anti-terror.  
 
Direito à autodefesa: retaliação ou doutrina de 
ataques preventivos? 
 

O direito à autodefesa (ou à legítima defesa) é 
um princípio basilar do ordenamento jurídico 
internacional. A Carta das Nações Unidas, em seu artigo 
51, prescreve que “nothing in the present Charter shall 
impair the right of individual or collective self-defence if 
an armed attack occurs against a Member of the United 
Nations”, garantindo que seus membros sejam dotados 
da possibilidade de revidar imediatamente, caso 
vitimados. Com efeito, o direito à autodefesa é uma das 
raríssimas exceções donde o conflito armado vê-se livre 
da condição de ilícito internacional, constando como 
“guerra justa”. 
  

Vale destacar que há condições bastante 
específicas em que um país pode alegar direito de 
autodefesa no intuito de lançar mão de seus recursos 
militares para efetuar operações no estrangeiro. A escola 
normativista da aplicação da lei, dizendo-se menos afeita 
a uma certa “normalização” das arbitrariedades da 
política, postula que: “the meaning of article 51 is clear; 
the right of self-defence arises only if an armed attack 
occurs. This right is an exception to the prohibition of the 
use of force in Article 2 (4) [aquele que proíbe o  uso da 
força] and therefore should be narrowly construed”.5  
 
  Se a retaliação a alvos terroristas, na proposta 
de autodefesa, é deveras questionável do ponto de vista 
legal, sobretudo se as ações são conduzidas 
extraterritorialmente e quando as células terroristas não 
se confundem com a autoridade governamental,6 a 
doutrina de ataques preventivos (ou autodefesa 
antecipatória) mostra-se ainda mais afeita à discórdia 
legal, embora a maioria dos analistas convirja por sua 
ilegalidade - ou ao menos pelo entendimento de que não 
há regulamentação suficiente para permiti-la. 
 

Resumo da ópera, a doutrina de ataques 
preventivos, dita largamente assentada no direito 
intrínseco de “segurança nacional”, termina por adquirir 
contornos mais punitivos do que efetivamente 
defensivos/preventivos. Portanto, alvejar os cabeças de 
uma organização terrorista, em não se encontrando 
respaldo na legislação, na jurisprudência ou na vontade 

                                                 
4 REZEK, F. Direito Internacional Público: curso elementar. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2000.p. 361. 
5 GRAY, C. International Law and the use of force. Oxford: Oxford 
University Press, 2000. p. 86. 
6 Aqui se faz referência à sobreposição entre Talibã (e suas relações com 
a Al-Qaeda) e governo afegão; o que se hesita em fazer com a 
Autoridade Palestina vis-à-vis as organizações terroristas pró-palestinas, 
particularmente após 1974.  
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da comunidade internacional em delegar um mandato 
para condução deste tipo de ação, faz-se tecnicamente 
ilegal. O risco em que se incorre na abertura discricionária 
do direito de autodefesa é que a prática ilegal torne-se 
recorrente e, em seguida, conforme 
jurisprudência/precedente: “on controversial cases where 
states invoke self-defence, in anticipatory self-defence 
and response to terrorism inevitably gives an unbalanced 
picture and distorts our perception of state practice; it 
helps to give the impression that the far-reaching claims 
of states like the USA and Israel are normal rather than 
exceptional”.7  
 
“Hot pursuit”: doutrina válida? 
 

Há uma controversa prática contemplada pelo 
Direito Internacional, advindo do direito marítimo 
internacional, que poderia servir de justificativa 
doutrinária às ações israelenses. Hot pursuit, em suas 
versões marítima ou terrestre, é uma ação contra 
terceiros, conduzida fora dos lindes territoriais do Estado 
que a realizou, em geral, visando à retaliação. Em outras 
palavras: “hot pursuit (...) refers to the right to pursue an 
offender outside the territorial limits of one’s national 
jurisdiction”.8 Ou ainda: “in international law the ‘right of 
hot pursuit’ on land is recognised as the chasing of armed 
infiltrators across international borders”.9 
 

A África do Sul, por exemplo, já invocou esta 
doutrina para perseguir terroristas, mercenários e outros 
combatentes em países vizinhos. Israel o faz 
constantamente, cruzando as fronteiras sírias, libanesas e 
palestinas à caça de seus inimigos. Heterodoxamente, já 
efetuou capturas extraterritoriais até em Buenos Aires 
(quando da captura do oficial nazista Otto Eichmann) e 
em Londres (perseguindo Morchedai Vanunu, um ex-
técnico de seu programa nuclear). Contudo, a aceitação 
da doutrina em sua versão terrestre e “humana” é 
amplamente questionada por juristas, e já o foi 
explicitamente pelo Conselho de Segurança da ONU, por 
exemplo, em sua Resolução 568 (1985), que: “denounces 
and rejects the (...) practice of ‘hot pursuit’ (...) to 
terrorize and destabilize (...) other countries”.10  

 
De fato, há alguma jurisprudência em favor deste 

tipo de intervenção, proferida, particularmente, do 
Tribunal Marítimo Internacional quando tratando do 
aprisionamento extraterritorial de embarcações.11 A 
perseguição e execução de indivíduos, por outro lado, 
recebe duras reprimendas da comunidade internacional. 
Sobretudo, na ausência de autorização da autoridade 
governamental responsável pelo território onde foi 

                                                 
7 GRAY.op cit. p. 86 
8 EVANS, G. & NEWHAM, J. Dictionary of International Relations. 
Londres: Penguin Books, 1998. p.229  
9 RAJAIN, A. Debating Hot Pursuit. In Institute of Peace & Conflict 
Studies 
http://www.ipcs.org/ipcs/kashmirLevel2.jsp?action=showView&kValue
=223&subCatID=1017&mod=a 
10 UNSC Res. 568 (1985). 
11 Cf. International Tribunal for the Law of the Sea: Saint Vincent and 
the Grenadines vs. Guinea, The M/V "Saiga". (No. 2) July 1, 1999 
http://www.asil.org/ilib/ilib0221.htm 

desferida a ação e ademais de na ocasião de execuções 
sumárias, constitui flagrante desvio da prática jurídica 
internacional corrente. 
 
E terrorista lá tem direito a direitos humanos? A 
proscrição das execuções extrajudiciais e a 
cassação do direito do Estado a assassinar 
 

O Estado moderno é fundado no monopólio 
legítimo do uso da força sobre sua população e território. 
A máxima, colocada nesses termos por Weber, mas 
construída teoricamente há muito pelos filósofos 
contratualistas, permanece cheia de sentido. Todavia, é 
nosso dever apontar que os últimos duzentos anos 
assistiram à limitação da atuação arbitrária do Estado 
sobre os indivíduos, em um primeiro momento pela 
sacralização dos estamentos constitucionais como 
elementos de organização das sociedades, e, já neste 
século, pelo movimento de regulamentação da vida 
internacional via tratados e Organizações Internacionais. 
Esta dupla contenção à liberdade de atuação dos Estados 
proíbe, normativamente, que as estruturas estatais 
intervenham na vida de seus cidadãos ao seu sabor, sem 
apoiar-se nas leis. Portanto, é vetado a um Estado 
executar seus cidadãos sem assegurar-lhes garantias 
legais, tal como julgamento justo e outras fases do devido 
processo. Se execuções sumárias, arbitrárias e 
extrajudiciais são uma clara afronta ao Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, executar indivíduos 
no exterior é ainda mais problemático.  

 
A Declaração Universal dos Direitos do Homem e 

as duas grandes convenções de direitos humanos –  O 
Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais – explicitam claramente 
sua reprovação por qualquer forma de supressão 
arbitrária da vida humana, ademais da não concessão das 
garantias do devido processo e de julgamento justo. A 
Quarta Convenção de Genebra – a que trata do direito 
humanitário internacional ou das populações civis em 
conflito – e as Convenções de Haia de 1907 – que a 
despeito de sua obsolescência, deixaram um conspícuo 
legado à experiência jurídica internacional no direito dos 
conflitos armados – também conformam instrumentos 
jurídicos que desautorizam execuções extrajudiciais e 
que, portanto, vêm sendo transgredidos pelo governo 
israelense.  

 
Se fosse seguir os passos da legalidade, Israel 

deveria intentar prender, caso os terroristas estivessem 
em seu território, ou até eventualmente solicitar a 
extradição e, só posteriormente, julgá-los nos devidos 
trâmites sugeridos pelas convenções internacionais de 
direitos humanos. Terrorista tem, sim, direito a direitos 
humanos. O Prof. Celso de Albuquerque Mello resume 
com competência a questão: “não se pode invocar 
‘circunstâncias excepcionais’ em prejuízo dos direitos 
humanos”.12 
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Desobediência às Nações Unidas 
 
Somente o direito à autodefesa e uma autorização do 
Conselho de Segurança da ONU constituem modos 
legítimos do uso da força nas relações internacionais 
pós-1945. As Nações Unidas resumem a legitimidade no 
trato das questões de paz e segurança internacionais e 
servem como fonte e depositário da legalidade 
internacional. Afirmara o Prof. N.D. White: “a resolution 
adopted in pursuance of the UN mandatory powers 
creates an international obligation on all members of 
the United Nations”.13 Desta forma, às margens da 
autorização onusiana, os gestos de força tendem à 
ilegalidade, a serem enquadrados como atos de 
agressão ou à transgressão à convivência pacífica 
internacional.  
 

Faz-se bastante claro que Israel não recebeu 
um mandato da comunidade internacional para punir os 
terroristas, sob os auspícios do Capítulo VII da Carta 
e/ou de uma resolução do Conselho – fosse via sanções 
ou comando de uma operação multinacional. Tal 
resolução nunca fora emitida nem tampouco, como 
vimos, há prática jurídica que contemple ataques 
preventivos, invocação da doutrina de ‘hot pursuit’ ou 
ainda punições extrajudiciais sumárias contra 
indivíduos.  A despeito do veto dos Estados Unidos a 
um projeto de resolução no Conselho de Segurança, a 
Comissão de Direitos Humanos logrou aprovar um 
documento repudiando os assassinatos:  

 
 

“The Commission on Human Rights strongly 
condemned the continuing grave violations of human 
rights in the occupied Palestinian territory, in particular 
the tragic assassination of Sheik Ahmed Yassin in 
contravention of the Hague Convention IV of 1907”.14  

 
 

Ademais, Israel descumpre obscenamente as 
resoluções 242 (1967) e 338 (1973) do Conselho de 
Segurança da ONU, insistindo em permanecer ilegalmente 
à frente das linhas pré-1967, particularmente na 
Cisjordânia. Isto significa, como apontado anteriormente, 
que o governo israelense, ao invadir e matar, atuou 
extraterritorialmente, sem um mandato que lhe 
credenciasse a ação. Para além da desconsideração de 
outras normas internacionais, no que compete às Nações 
Unidas, Israel falha ao agir sem mandato e ao descumprir 
os mandatos vigentes. 

 
Faz-se mister sublinhar que a proscrição do uso 

não-autorizado da força é uma das obrigações jus cogens 
e erga omnes do Direito Internacional, ou seja, 
obrigatórias, não-derrogáveis e universais. O 
descumprimento de tais normas, bem como as resoluções 

                                                                               
12 MELLO, C. Curso de Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: 
Ed. Renovar, 2002. p. 817. 
13 WHITE, N.D. Keeping the peace. Manchester: Manchester University 
Press, 1997, p.59.  
14 United Nations Press Release. Commission holds special sitting in 
occupied Palestinian territory following the killing of Sheik Yassin, 
24/03/2004. 

do Conselho de Segurança da ONU que as codificam, 
implica, destarte, um atentado explícito ao Direito 
Internacional, em sua qualidade, princípio ordenador 
normativo mínimo das relações internacionais. 

 
Concluindo... 
 

Apesar da evidente censura a Israel aqui 
sustentada, é importante destacar que, do ponto de vista 
da legitimidade, da justiça, da segurança nacional e até 
mesmo da moral, o governo israelense pode, 
eventualmente, ter garantido o direito de retaliação 
contra os algozes de seus cidadãos; do ponto de vista 
jurídico, não tem. Ou, ao menos, não do modo como tem 
escolhido para fazer valer sua justiça. 

 
O premiê Sharon havia pronunciado que “it is 

the natural right of the Jewish people, as any other nation 
which wishes to exist, to pursue those who rise to destroy 
it”;15 o embaixador de Israel no Brasil, o Prof. Daniel 
Gazit, escreveu: “já estamos acostumados a enterrar 
nossos mortos. Não procuramos mais a simpatia 
mundial”.16 São assinaturas de confissão da ilegalidade.  

 
Para o observador externo, olhando pelo lado 

da política e da moral, tarefa ingrata essa a de distribuir 
culpas, discriminar papéis entre vítimas e algozes, eleger 
o dono da ética no curso de um processo histórico 
construído na intolerância de dois povos sujeitos a um só 
tempo ao terrorismo/“terrorismo de Estado” e a 
conviverem lado a lado, por toda a eternidade do sistema 
de Estados.  

 
Do lado do direito, podemos constatar que há 

claras brechas no sistema internacional, seja no 
ordenamento jurídico positivado ou na capacidade efetiva 
dos Estados de fazer valer materialmente suas 
disposições, punindo um Estado transgressor ou 
perseguindo agentes não-constituídos criminosos. 
Contudo, se pudermos resumir o argumento aqui 
desfilado em termos laicos, é válido concluir que uma 
ilegalidade não justifica a próxima. 

                                                 
15 Press Release. Prime Minister Ariel Sharon’s statement at the Knesset. 
22/03/2004  
16 GAZIT, D. A morte de um “moderado palestino”. In Folha de S. 
Paulo, 24/04/2004. 
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Mídia e informação no Mercosul 
 

“Alguém sabe se dentro da estrutura do Mercosul, existe alguma política de integração sendo planejada ou executada para 
a área da mídia e difusão de informações? Embora não conheça a fundo, sei que existe um certo esforço de integração da 
área acadêmica, inclusive das universidades. O que falar das agências de notícia e comunicação? Alguém sabe algo a 
respeito?” 
 

Renato Orozco, leitor  
 
“Sobre a questão da mídia no Mercosul, não há uma entidade dentro da estrutura do Mercosul que contemple a questão dos 
meios de comunicação, embora o assunto tenha sido discutido amplamente nas reuniões interministeriais. É tema 
importante por dois motivos: 
 
1. O fator cultural na integração tem na mídia fator de grande relevância, uma vez que é através dela que são difundidas as 
informações de um país para o outro, sendo freqüentes as distorções de notícias. Impede-se o conhecimento intrabloco, 
catalisador de maiores avanços. 
 
2. A mídia exerce poder nas fronteiras que redunda na integração marginal de nacionais de um país em outro. São 
freqüentes as queixas de que o sinal da Rede Globo na fronteira argentina seja tão forte que acaba por integrar os cidadãos 
numa cultura que não é a deles. Na província de Corrientes é comum que as pessoas falem português devido à presença de 
sinais de rádio e TV vindos do Brasil. O problema é que no lado brasileiro isto não ocorre, o que tem preocupado as 
autoridades argentinas.” 
 

Juliano Alves Pinto, leitor  
 
 

Entrevista com Carlos Aurélio Pimenta de Faria 
 

“Por meio de uma bela apresentação do que representa hodiernamente a situação da América Latina em suas relações 
intracontinentais, o professor Carlos Aurélio Pimenta demonstra profundo conhecimento no trato da realidade política do 
continente, principalmente em relação à política externa argentina dos últimos anos e as relações bilaterais com o Brasil. 
Pareceu-me um pouco apressada a avaliação de que os brasileiros são mais ególatras que os argentinos no tocante à 
percepção que o cidadão comum de um país tem em relação ao vizinho e vice-versa. É forçoso salientar que o surgimento 
da Argentina enquanto nação só se justifica pelo fato da colonização espanhola no Rio da Prata ter tido como ‘raison d’être’ 
a contenção do avanço português em direção ao Prata a partir do século XVII. Com a rivalidade originada do embate entre 
as duas metrópoles e que permanecera ao longo do período independente, o Brasil ocupa espaço privilegiado tanto na 
imprensa como nos meios acadêmicos argentinos. Com o Mercosul, o Brasil passou de rival a comprador principal dos 
produtos platinos, originando o fenômeno da ‘brasildependencia’. A importância do Brasil em relação à Argentina é, pois, 
muito maior que no sentido inverso. Se para o Brasil, a Argentina cumpre papel relevante, para a Argentina, o Brasil é, por 
assim dizer, essencial.” 
 
Juliano Alves Pinto, leitor  
Entric 
idade  
Excentricidade a toda prova 
 
“Excelente e originalíssimo texto [As excêntricas relações internacionais]... Soube lidar muito bem com a proposta do ‘Ars’ 
e, além do mais, inaugurou n'o Debatedouro, por assim dizer, uma linha de análise interessante ao conectar a sétima arte 
com as relações internacionais.” 
  
Lucas Grassi Freire, leitor 
 

“Carlos: interessante o seu texto. Nele, tentou, não sem sucesso, analisar como a proposta do filme em questão pode ser 
válida também nas RI. Para tanto, abordou, tomando como base os atributos das personagens do filme, a preciosa questão 
dos ‘câmbios profundos’ da cena internacional no que diz respeito às distinções entre ‘público’ e ‘privado’. Pena que não 
pôde desenvolver ainda um pouco mais o assunto, mas penso que muito da proposta de ARS está presente na sua 
abordagem.” 
 
LLuuiizz  FFeellddmmaann,,  ccoolluunniissttaa  
 

Mur@L 
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nnoottaass  ddaa  eeddiittoorriiaa  
 
 
11))  CChhaammaaddaa  ddee  aarrttiiggooss  ppaarraa  aa  IIIIII  EEDDIIÇÇÃÃOO  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  OO  DDEEBBAATTEEDDOOUURROO  
 
Tema: “A América Latina e o Mundo: algumas visões” 
Abordagem: Livre, contanto que se abordem aspectos relevantes das relações internacionais, pretéritas ou 
contemporâneas. 
Data final para a entrega dos artigos: 30/05/2004 
 
 
NORMAS PARA REMESSA DE ARTIGOS 
 
Aos colaboradores que pretendam enviar artigos para a III Edição Especial de O Debatedouro – Tema: “A 
América Latina e o Mundo: algumas visões” –, seguem as instruções: 
 
A) Os artigos, necessariamente inéditos, não deverão ultrapassar o limite superior de 25 laudas de 30 linhas. 

Adicionalmente, deve-se optar pelos padrões de formatação preconizados pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas); 

 
B) Favor incluir resumos do artigo remetido em português e inglês (abstract), assim como palavras-chave (e 

keywords). Informações curriculares sobre o(s) autor(es) deverão constar na primeira página do artigo; 
 
C) As notas deverão contemplar aspectos substantivos do texto ou associados ao texto, sendo inseridas no rodapé 

de página. A bibliografia deverá ser inserida ao fim do artigo. 
 
D) Encaminhar os artigos à Editoria de O Debatedouro, por via eletrônica (odebatedouro@odebatedouro.com.br). 

Fica resguardada a discricionariedade dos editores no tocante à publicação dos artigos.  
 
E) A remessa do artigo para publicação na III Edição Especial de O Debatedouro implica automática cessão de 

royalties porventura incidentes sobre a obra. No que mais for concernente, o artigo estará resguardado pelas 
leis internacionais de propriedade intelectual. 

 
F) Demais esclarecimentos de dúvidas poderão ser feitos pelo nosso e-mail institucional 

(odebatedouro@odebatedouro.com.br) ou pelo fórum de O Debatedouro (www.odebatedouro.com.br/forum - 
Seção “Mural”). 

 
 
Atenciosamente, 
Os editores 
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AA  GGuueerrrraa  FFrriiaa  ee  aa  ccooooppeerraaççããoo    
ffuunnddaaddaa  eemm  iinnssttiittuuiiççõõeess  --  ppaarrttee  II  
EEqquuiillííbbrriioo  ddee  ppooddeerr  XX  mmuullttiillaatteerraalliissmmoo  
  

 

Durante a Guerra Fria (1947-91), as relações 
internacionais foram, em grande medida, um reflexo do 
conflito ideológico-político das 
superpotências (Estados Unidos e União 
Soviética), grandes vencedoras da Segunda 
Guerra Mundial. O sistema internacional 
estava organizado a partir dessa dicotomia, 
sendo chamado de “mundo bipolar”, onde 
todos os conflitos regionais do planeta 
estavam inseridos na lógica de luta das 
superpotências por áreas de influência, luta 
essa que passou a controlar a evolução 
desses conflitos regionais e, não raro, 
impedir que estes tivessem uma solução 
definitiva. Inúmeros focos de tensão, 
marcadamente os de caráter étnico-
nacionalista, foram, assim, “congelados”, 
enquanto outros, diretamente relacionados 
com a disputa por zonas de influência, 
foram “aquecidos”, ou estimulados, pelas 
superpotências em conflito. Exemplos 
claros desse último caso são o conflito 
Índia-Paquistão, a luta das nações árabes 
contra o Estado de Israel, a disputa entre 
as Coréias.17 Com o fim da União Soviética 
(por extensão, da Guerra Fria) em 1991, tal 
estrutura bipolar se desfez.  
 

Neste momento, bradou-se aos 
quatro ventos a idéia de uma longa e 
estável hegemonia mundial dos Estados 
Unidos, “vencedores” da Guerra Fria, 
hegemonia essa que corresponderia ao 
triunfo universal dos princípios democráticos e liberais na 
Política e Economia. Essa impressão foi sintetizada nas 
palavras do presidente americano George Bush – “nova 
ordem mundial”. A época era favorável – poucos meses 
antes, os Estados Unidos, sob o manto das Nações 
Unidas, encerraram o mal planejado intento de Saddam 
Hussein aumentar sua influência regional com a anexação 

                                                 
17 KEYLOR, William R. The Twentieth Century World – An 
International History. Oxford University Press, 1992 

do Kuwait. A ONU, pensou-se, seria a partir de então a 
ponta-de-lança do “xerife global” norte-americano, 

responsável pela estabilidade e 
prosperidade do cenário internacional.  
 

A previsão poderosa de uma 
“Nova Ordem Mundial” fundada no 
triunfo dos valores liberais não derivou, 
all of a sudden, do desmoronamento da 
URSS; deitava raízes sobre a 
constatação, à primeira vista inusitada, 
do sucesso da cooperação fundada em 
instituições, que proliferou 
extraordinariamente durante a Guerra 
Fria, no Ocidente – e que, com a 
derrocada do “lado adversário”, 
acenava com a real possibilidade de 
sua universalização, tornando as 
pioneiras iniciativas universalistas, 
como a ONU, efetivas como nunca 
dantes.  
 

Tal constatação nos propele à 
investigação, buscando compreender 
as teses relativas à cooperação 
fundada em instituições durante a 
Guerra Fria. Num primeiro momento, 
contraporemos algumas teses Realistas 
relativas às várias visões do chamado 
“Equilíbrio de Poder” (como teria sido 
possível tal proliferação de iniciativas 
cooperativas, num contexto de 
confronto bipolar entre superpotências 
capazes de destruir “toda a existência”) 

às múltiplas acepções do chamado “Multilateralismo”. 
Uma vez que tanto Realistas (defensores da primeira 
tese) quanto Institucionalistas (defensores da segunda) 
trabalham com um mesmo modelo de “racionalidade 
instrumental” associado aos atores e às instituições que 
estes criam, no próximo artigo da série, a “tese 
racionalista” das instituições será problematizada. 
 
 
 

CARLOS FREDERICO GAMA 
            colunista 
 
                                               carlosgama@odebatedouro.com.br RIO DE JANEIRO 

“A previsão de uma 
‘Nova Ordem 

Mundial’ fundada no 
triunfo dos valores 
liberais não derivou 
do desmoronamento 

da URSS; deitava 
raízes sobre a 
constatação do 

sucesso da 
cooperação fundada 
em instituições. A 

derrocada do “lado 
adversário” acenava 

com a real 
possibilidade de sua 

universalização, 
tornando as 

pioneiras iniciativas 
universalistas, como 

a ONU, efetivas 
como nunca dantes” 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

9

Equilíbrio de Poder  
 

Robert Keohane aponta que o “Realismo, como 
visão das Relações Internacionais, tem um extenso 
pedigree e provavelmente não desaparecerá”.18 O 
“pedigree” de Keohane traduz-se como um extenso 
cânone de autores de todas as épocas – de Tucídides a 
John Mearsheimer, passando por Maquiavel, Thomas 
Hobbes, David Hume, Edward Carr, Hans Morgenthau e 
Kenneth Waltz – que abordaram os Estados, à 
semelhança dos homens, como agentes “desejosos”, 
naturalmente pouco sociáveis, governados por 
“imperativos” ligados à sua autopreservação.19 Na 
ausência de uma autoridade superior a eles (ambiente 
anárquico), os Estados só podem contar consigo mesmos 
para promover sua autopreservação. Os Estados são 
agentes racionais, que buscam maximizar sua 
autopreservação através dos meios que julgam 
adequados. É no seio destes “meios” que surge o conceito 
de Equilíbrio de Poder. 
 

David Hume,20 por exemplo, trabalha o conceito 
de que os “poderes” têm de se acomodar uns aos outros, 
fazendo referência aos “perigos da monarquia universal” 
(segundo Edward Carr,21 o eterno “fantasma” dos 
Realistas), mas também afirma ser o conceito 
“atemporal”, ligado à própria “natureza humana” e capaz 
de ser acessado pelo bom senso ou pelo “raciocínio 
óbvio”. O prussiano Friedrich Von Gentz22 afirma que o 
conceito é a pedra fundamental da garantia da 
independência e autonomia dos Estados. Kenneth Waltz23 
constrói um argumento estruturalista para atingir a 
inexorabilidade do Equilíbrio de Poder, decorrência do 
imperativo da auto-ajuda em qualquer sistema anárquico.  
 

Mesmo autores confessamente não-Realistas, 
como Martin Wight,24 trabalharam com o conceito, uma 
vez que suas análises postulam Estados autônomos, num 
contexto anárquico, em busca da sobrevivência. Wight – 
autor filiado à chamada Escola Inglesa das Relações 
Internacionais – considera que os Estados conformam 
uma “sociedade” fundada nos valores da vida, liberdade e 
propriedade. Tal sociedade seria derivada de um 
“contrato” – os Estados, abrindo mão da “guerra de todos 
contra todos”, se autolimitam em suas ações em prol da 
sobrevivência mútua, deixando, por exemplo, de buscar 
tornar-se mais “poderosos” à custa de outros Estados.  
 

É nesse sentido que Wight trabalha o conceito de 
Equilíbrio de Poder. Na hipótese de que um Estado busque 
tornar-se um hegemon via conflito, outros Estados se 

                                                 
18 KATZENSTEIN, P.J., KEOHANE, R.O, KRASNER, S. (1998). 
“International Organization and the Study of World Politics”. 
International Organization 52(4), p. 671 
19 Para maiores informações sobre “O Realismo e as Relações 
Internacionais” vide GAMA, Carlos F.P.S. “O Realismo nas Relações 
Internacionais - Caracterização”. O DEBATEDOURO 31, 2003, p.6-9 
20 LUARD, Evans (ed) Basic Texts in International Relations, McMillan, 
1993 (caps 25) 
21 CARR, Edward. The 20 Years Crisis. Haper Torchbooks, 1964. 
22 LUARD, obra citada. 
23 WALTZ, Kenneth. Theory of International Politics. Reading, 
Massachusets: Addison-Wesley, 1983 
24 WIGHT, Martin. Power Politics. Leicester University Press, 1995 
(cap.16) 

unirão progressivamente aos antagonistas do candidato a 
hegemon, até que este último seja impedido em sua 
tentativa. Wight aponta que os Estados viveriam o 
“dilema” de abrir mão de ganhos imediatos (se aliando ao 
candidato a hegemon, por exemplo, recebendo parte de 
sua “pilhagem”) para consolidar ganhos de longo prazo (a 
estabilidade da sociedade de Estados e a defesa dos seus 
valores). O Equilíbrio de Poder é, pois, um instrumento DA 
sociedade dos Estados, mais que dos Estados tomados 
individualmente. Outros autores, além de Wight, 
trabalham o conceito nesse sentido. Guicciardini25 traduz 
o conceito literalmente como “equilíbrio ENTRE os 
poderes”. Fenélon26 vai ainda mais longe, afirmando que a 
sociedade de Estados configura um equilíbrio precário – 
qualquer modificação na distribuição do poder, por menor 
que seja, inclusive em caráter potencial, deve ser evitada 
de todas as formas, ou “todo o sistema ruirá”. O eminente 
jurista Vattel chega a defender, com base em raciocínio 
similar, “ações preventivas” para impedir a busca por 
hegemonias e suas funestas conseqüências.27  
 

Autores realistas ou não, a partir do século XIX, 
modificaram em parte o sentido do conceito. Ao longo do 
século XIX – na vigência do arranjo político dito “Concerto 
Europeu” – consolidou-se a idéia de que o Equilíbrio de 
Poder vigia plenamente em solo europeu, mas haveria o 
complicador das disputas coloniais em outros continentes, 
lançando as potências européias uma contra as outras. 
Autores como Canning e Palmerston,28 pois, defenderam a 
“extensão” do Equilíbrio vigente na Europa para todo o 
globo (na defesa do conceito, Palmerston chegou a 
associá-lo com a “natureza humana”). O irromper da 
Primeira Guerra Mundial, porém, trataria de tornar as 
coisas menos óbvias. 
 

Após a 1ª Guerra Mundial, o conceito de Equilíbrio 
de Poder foi imediatamente associado aos sistemas de 
alianças que tinham ocasionado a guerra (Tríplice Aliança 
e Tríplice Entente), sofrendo aguda crítica (especialmente 
por parte dos autores conhecidos como Idealistas). Foi 
postulada uma alternativa ao conceito, na figura do 
chamado “sistema de segurança coletiva” – ao invés de 
alguns Estados se unirem buscando equiparar-se ao 
“poder” do candidato a hegemon, todos os Estados se 
uniriam visando a suplantar em massa o candidato a 
hegemon.  
 

Tal alternativa, entretanto, teve lugar de forma 
extremamente rara no mundo pós-1a Guerra Mundial 
(tanto que tivemos uma 2a Guerra Mundial 20 anos após 
a Paz de Versailles – tornando patente o fracasso da Liga 
das Nações). Mesmo a aliança formada para derrotar as 
potências do Eixo durante a 2a Guerra Mundial – que 
daria origem à ONU – foi desfeita em poucos anos, dando 
origem à confrontação bipolar da Guerra Fria. Autores 
como Inis Claude29 expressaram o fracasso dos sistemas 
de segurança coletiva; outros, como George Kennan, 

                                                 
25 LUARD, obra citada, cap.28. 
26 Ibidem 
27 Ibidem 
28 Idem, cap.30 
29 CLAUDE, Inis. Swords Into Plowshares. Nova York: McGraw-Hill, 
1964 
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defenderam a idéia de formação de alianças para “conter” 
a ameaça inimiga (soviética). O Equilíbrio de Poder 
voltava a ser associado a sistemas de alianças rivais. No 
entanto, fazendo referência unicamente ao conceito, não 
seria possível explicar o “fim pacífico” da Guerra Fria. Para 
compreendê-lo, torna-se necessário, pois, lançar mão de 
outras perspectivas.  
 

Multilateralismo  
 

John Ruggie,30 defendendo o papel de instituições 
e normas multilaterais na “transição pacífica” da Guerra 
Fria para a pretensa “Nova Ordem Mundial”, apresenta 
seu conceito de Multilateralismo, em contraposição aos 
teóricos de RI, que teriam dado mais atenção a 
“cooperação e instituições de forma genérica” (reputo que 
tal colocação se remeta ao debate/embate entre 
Institucionalistas e Neorealistas, na passagem dos anos 
80 para os 90, centrada em questões tais como o papel 
dos ganhos relativos para as instituições e a relação 
destas com o poder dos estados).31 Os regimes e 
organizações internacionais teriam sido “subestimados” no 
processo.  
 

Ruggie afirma ser o Multilateralismo uma “forma 
institucional genérica da vida internacional moderna” à 
qual correspondem três características fundamentais:  
 

a) Promove a coordenação de relações entre três ou 
mais Estados;  
b) Tal coordenação ocorre relacionada com princípios 
gerais de conduta. Tais princípios são construídos 
socialmente como indivisíveis (ou seja, a indivisibilidade 
não é um pressuposto, mas um produto de práticas); não 
estão relacionados nem a instituições criadas por alguns 
dos Estados envolvidos, nem a exigências estratégicas de 
contextos específicos;  
c) O Multilateralismo gera “reciprocidade difusa” entre 
seus participantes (ao contrário do bilateralismo, que gera 
formas de reciprocidade específica).  
 

O autor, pois, afirma que instituições (regimes, 
“ordens internacionais” e organizações internacionais) 
podem ou não ser multilaterais. Quais seriam as 
vantagens de adoção do conceito?  
 

Ruggie argumenta que o caráter sumamente 
multilateral da hegemonia estadunidense no pós-Guerra 
(referente ao “mundo livre”, obviamente) foi fator decisivo 
na vitória deste face à URSS. O Multilateralismo, por 
exemplo, teria sido decisivo na construção de uma 
“arquitetura econômica” de pujança econômica no pós-
Guerra. O mesmo não teria ocorrido no campo da 
Segurança, dados os constrangimentos próprios a um 
conflito bipolar nuclearizado. O que somente confirmaria a 
relevância do conceito introduzido por Ruggie, uma vez 
que a derrocada da URSS não derivou da força das armas, 
mas do incremento descomunal da cooperação no “campo 
ocidental”, modificando a própria dinâmica da Guerra Fria 

                                                 
30 RUGGIE, John. Multilateralism matters – The theory and praxis of an 
institutional form. Columbia University Press, 1993 
31 Para maiores informações, vide GAMA, Carlos F.P.S. “Racionalismo 
– A Ortodoxia das Relações Internacionais”. O DEBATEDOURO 39, 
2003, p.6-8 & “Racionalismo – A Ortodoxia das Relações 
Internacionais, parte II”. O DEBATEDOURO 40, 2003, p.7-10 

– conduzindo, por exemplo, à assinatura da URSS nos 
acordos de Helsinki, 1975, que, por sua vez, reverberaria 
nos anos 80 de forma decisiva para o desmoronamento 
definitivo da “cortina de ferro”.  
 

Ruggie utiliza o conceito de Multilateralismo para 
demonstrar o caráter peculiar da construção das 
instituições do pós-2a Guerra, à luz da hegemonia 
estadunidense. Teorias da hegemonia ou da bipolaridade 
(uma forma de Equilíbrio de Poder) per se careceriam de 
capacidade explicativa suficiente para abarcar a 
profundidade e ineditismo do fenômeno que teve lugar 
nas décadas de 50 a 80. Torna-se necessário atentar para 
o caráter da hegemonia e como esta incidiu sobre a 
bipolaridade em questão. O Multilateralismo 
estadunidense, progressivamente abraçado pelos 
europeus à medida que estes se autonomizam do 
“patrono”, teria sido o elemento decisivo. Ruggie ecoa, 
nesse sentido, os argumentos empregados por John 
Gaddis referentes à consolidação de uma “longa paz” 
entre os grandes poderes.32 Curioso notar que, a partir 
dos argumentos de Ruggie, enseja-se uma visão positiva 
do “hegemon” (em flagrante contraposição às teorias de 
Equilíbrio de Poder e em consonância com os teóricos da 
Estabilidade Hegemônica – para os quais a cooperação 
fundada em instituições gera maiores benefícios se um 
hegemon assume para si a tarefa de prover “bens 
públicos” 33 – claro, se este norteia suas ações com base 
no Multilateralismo). 
 

Robert Cox, responsável pela coordenação do 
projeto “Multilateralismo e ONU” (em inglês, MUNS), 
apresenta uma versão alternativa de Multilateralismo, em 
estreita articulação com os debates hodiernos referentes à 
“Governança Global”. O autor considera que a grande 
questão deixou de se referir à sobrevivência da ONU face 
ao hodierno unilateralismo estadunidense (diverso do 
multilateralismo pregresso) para se referir à possibilidade 
de a ONU constituir uma efetiva organização 
internacional, uma vez percebida como instrumento de 
seu(s) membro(s) mais importante(s). Cox traça um 
quadro complexo do “contexto do Multilateralismo” atual. 
Afirma o autor:  
 
“The context of multilateralism includes the state system; 
but the state system is circumscribed and penetrated by 
other forces. Primary among these is the global economy. 
Then there are hierarchies, including those arriving from 
social class, gender, ethnicity, religion, and migration. 
Cutting across these hierarchies are the perspectives of 
different cultures and civilizations, as well as the 
constraints imposed by the biosphere.”34 
 

Cox associa o Multilateralismo ao “nosso mundo” 
– não seria um conceito, mas uma descrição hodierna de 
um “complexo de interações sociais que molda as formas 
de Estado e instituições interestatais”, incidindo sobre a 
problemática da Governança Global. 

                                                 
32 GADDIS, John Lewis. The Long Peace: Inquiries into the History of 
the Cold War. Oxford University Press, 1991 
33 KINDLEBERGER, Charles, The World in Depression, 1929-39, 
Berkeley, CA: University of California Press, 1973 
34 COX, Robert. “An alternative approach to multilateralism for the 
twenty-first century” in Global Governance 3, 1997, p.33 
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John Van Oudenaren35 efetua uma análise crítica 
do conceito de Multilateralismo, segundo o autor, que 
esteve envolvido de forma intelectualmente superficial no 
debate hodierno entre europeus e estadunidenses sobre a 
cooperação fundada em instituições. O autor localiza o 
problema na própria definição de Multilateralismo: “There 
is no consensus in either the academic or policymaking 
communities about how multilateralism should be 
defined”.36 Em seguida, o autor argumenta que quedaram 
sem resposta dilemas referentes, por exemplo, às 
oposições entre ”números e normas”, “esquemas 
universais e não-universais” de cooperação, questões 
relativas a enforcement e compliance e o relacionamento 
entre a unificação européia e o multilateralismo. Os vários 
conceitos de Multilateralismo seriam incapazes de explicar 
as divergências hodiernas entre europeus e 
estadunidenses, para além de uma dicotomia simplista 
“universalismo versus multilateralismo”. O problema seria 
sumamente Político, referente à passagem de uma ordem 
bipolar conflitiva para uma ordem unipolar ‘pacífica’.  
 

À guisa de conclusão, pode-se afirmar que a 
utilização, isoladamente, das teses referentes ao Equilíbrio 
de Poder e do Multilateralismo não gera respostas 
conclusivas a respeito da cooperação baseada em 
instituições durante a Guerra Fria, bem como a respeito 
da passagem “pacífica” para o pós-Guerra Fria (não 
obstante notar que, comparativamente, o Multilateralismo 
da versão de Ruggie teve performance comparativamente 
superior). O Equilíbrio de Poder tem problemas para lidar 
com o caráter pacífico dessa transição e o Multilateralismo 
de Ruggie, por sua vez, acaba por depender, para sua 
capacidade explicativa, do “voluntarismo” do “hegemon” – 
não tendo respostas, pois, para o “estancar” do 
Multilateralismo quando da “guinada” dos EUA nos últimos 
anos, problemática aberta por Oudenaren.  
 

Torna-se necessário recorrer a outras fontes para 
entender a complexidade desses processos (e, de fato, foi 
exatamente isso o operado por Gaddis, quando menciona 
sua opção pelo emprego simultâneo de diversas 
perspectivas, mesmo que estas gerem sobreposições e 
redundâncias).37 Em caráter de exemplo, ofereço alguns 
insights de outros autores.  
 

Na seara Realista, para além dos tradicionais 
apontamentos dos teóricos da Estabilidade Hegemônica 
(aos quais Ruggie acaba por recorrer), Robert Kagan38 
afirma terem sido a Segunda Guerra Mundial (com a 
derrocada simultânea dos Estados europeus como 
potências globais) e a bipolaridade dela decorrente 
(emergência dos Estados Unidos como patrono e defensor 
da Europa, e da URSS como inimigo primordial) os 
elementos fundamentais na consolidação do “Equilíbrio de 
Poder” em solo europeu, num nível inaudito em outras 
épocas. Os EUA, pacificando e “tutelando” os europeus no 
pós-Guerra, teriam permitido aos últimos a passagem de 
um mundo anárquico e conflitivo das Relações 

                                                 
35 OUDENAREN, John Van. What Is “Multilateral”? Policy Review 
Online 119 (2003) 
36 Idem, p.2 
37 GADDIS, John Lewis, obra citada 
38 KAGAN, Robert. Power and Weakness. Policy Review 113 

Internacionais para um “paraíso kantiano pós-histórico”, 
no qual floresceu sem peias a cooperação econômica em 
moldes liberais. Enquanto isso, os EUA teriam 
permanecido no mundo anárquico, conflitivo, da “carne 
metálica dos canhões”. Daí Kagan deriva a hodierna 
diferença de visões de mundo (e de cooperação) entre 
estadunidenses e europeus. Para além do histrionismo da 
análise de Kagan, percebe-se que o autor deriva DO 
Equilíbrio de Poder as condições para o florescimento de 
cooperação fundada em instituições.  
 

Finalmente, merecem exame os argumentos dos 
autores Institucionalistas que buscaram superar as 
querelas teóricas com o Realismo para configurar uma 
mesma abordagem (dita Racionalista) das Relações 
Internacionais, embasada na caracterização dos atores e 
do ambiente de interação.  
 

Arthur Stein argumenta que Realistas e 
Institucionalistas seriam faces da mesma moeda – o 
mundo não seria completamente abarcado por nenhuma 
das teorias isoladamente, ele comporta “mais conflito do 
que os institucionalistas imaginam e mais cooperação do 
que os realistas vislumbram” (o argumento é, pois, 
embasado na empiria): 
 
“Conflict and cooperation both attend the workings of 
International politics. In academia the scholars argue. 
They disagree about which predominates, about which 
constitutes the norm from which deviation must be 
explained…Scholars of both persuasions tend to 
concentrate their work on developing their presumptions 
about international politics and how these relate to 
patterns of either cooperation and conflict. Ironically, 
neither school focuses on explaining departures from the 
expected pattern. Rather, both schools emphasize what 
they perceive to be the norm.”39  
 

Como Stein, Oran Young mantém a 
caracterização do sistema internacional como anárquico e 
do Estado como ator racional, egoísta, autônomo e 
maximizador dos seus interesses – comum a Realistas e 
Institucionalistas. E enfatiza o papel das instituições em 
“moldar” o comportamento dos atores): “...the members 
of international society will frequently experience powerful 
incentives to accept a variety of behavioural constraints in 
the interests of maximizing their own long-term gains, 
regardless of their attitudes towards the common good”.40  

 
Robert Keohane, por fim, reafirma os pontos 

comuns entre Realistas e Institucionalistas – a anarquia 
sistêmica e o Estado como ator central, racional etc. 
Porém, mais importante, Keohane enfatiza, as instituições 
são capazes de “modificar as concepções de auto-
interesse dos Estados”,41 mesmo num contexto anárquico.

                                                 
39 STEIN, A.A (1990). Why Nations Cooperate: Circumstance and 
Choice in International Relations. Ithaca, Cornell University Press, p.3 
40 YOUNG, O. R. (1989). International Cooperation: Building Regimes 
for Natural Resources and the Environment. Ithaca, Cornell University 
Press, p.4 
41 KEOHANE, R. O. (1993). “Institutional Theory and the Realist 
Challenge After the Cold War” in Neorealism and Neoliberalism: the 
Contemporary Debate. D. A. Baldwin. New York, Columbia University 
Press: p.273. 
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UUmmaa  iillhhaa  ddiivviiddiiddaa,,  aappeessaarr  ddee  ttuuddoo    
OOss  iimmppaaccttooss  ddaa  eennttrraaddaa  ddoo  CChhiipprree  nnaa  UUnniiããoo  EEuurrooppééiiaa  
 
 
“After 40 years of conflict, and 30 years of division, the 
choice before you this Saturday is one of truly historic 

importance. The vision of the plan is simple: reunification 
and reconciliation, in safety and security, in 

the European Union. The world is ready to 
help you turn that vision of the future into 

reality. But we cannot take that fateful 
decision for you. We await your call.”42 

 

24 de abril de 2004. Essa seria a 
data em que, pelo menos formalmente, 
chegaria ao fim um dos conflitos mais 
duradouros e traiçoeiros da Europa: o da 
Grécia contra a Turquia, que já os levou, 
desde 1974, ao limiar da eclosão de uma 
guerra por diversas vezes. Tal querela, 
contudo, passa despercebida aos olhos da 
maioria das pessoas e mesmo daqueles 
diretamente envolvidos com o campo das 
relações internacionais. Muito disso deve-se à 
pouca atenção despendida à pequena ilha do 
Chipre, situada ao sul da Turquia e a oeste da 
Síria e do Líbano, palco de sangrentas 
disputas entre turcos e gregos pelo poder. 
 

Já se completam trinta anos que o 
Chipre encontra-se seccionado em uma parte 
grega e uma turca, com administrações 
distintas, embora compartilhando a última 
capital européia dividida, Nicósia. E o tão 
falado sábado, dia 24 de abril, seria de 
enorme importância para o povo cipriota, posto que 
naquele dia colocar-se-ia em votação a aceitação do 
“Plano Annan” e, por conseguinte, a (re)união daquela 
ilha mediterrânea. Não somente poderia o Chipre 
desfrutar de uma unidade política há muito não vista, 
como também adentrar a União Européia, em menos de 
uma semana, em sua plenitude. 
 

O que se viu no Chipre, entretanto, foi o 
fracasso de uma tentativa de décadas de se colocar fim às 
disputas entre gregos e turcos. Aproximadamente 76% da 
população votaram contrariamente ao plano que propunha 
a total unificação do país, apesar do referendo ter 

                                                 
42 Press Release SG/SM/9264. “Secretary-General, in message to Cypriot 
People, says Reunification Plan will determine destiny of divided Island”. 
http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sgsm9264.doc.htm 

recebido 65% de aprovação entre os cipriotas turcos. No 
dia primeiro de maio, somente a parte grega do Chipre, 
portanto, passará a integrar a União Européia. 

 

Os impactos da entrada de um 
“meio-país” na União Européia 
constituirão o foco de análise deste 
artigo. Para tanto, procederei com um 
breve histórico do conflito no Chipre, uma 
exposição das perspectivas de integração 
da ilha à UE, as possíveis dificuldades 
encontradas tanto pelo novo integrante 
quanto pela estrutura político-econômica 
do continente europeu e, por fim, uma 
pequena conclusão sobre o tema. 
 

Chipre, um pequeno presente a 
gregos, turcos e troianos 
 

De acordo com historiadores, a 
pequena ilha do Chipre recebeu seus 
primeiros habitantes no século XII A.C., 
provindos da Grécia e fundadores de 
diversas cidades naquele território. O 
caráter helenístico da ilha perdurou até 
meados do século II D.C. quando, sob 
influência romana, converteu-se 
oficialmente ao cristianismo. Desde 
então, o Chipre passou pelas mãos dos 
bizantinos, dos francos e venezianos 
durante a Idade Média, para finalmente 

cair sob dominação otomana em 1571. 
 

Foi em fins do século XIX que a administração 
cipriota foi assumida pelos britânicos, em decorrência da 
derrota turca para os russos em 1878. Sob a égide 
inglesa, o desejo da população do Chipre pela enosis 
(união) com a Grécia foi manifestado abertamente, 
processo que por pouco não foi levado a cabo pelo 
mandato inglês em 1914, não fosse a recusa do rei grego 
a declarar guerra contra a Alemanha por possuir laços de 
parentesco com o Kaiser Guilherme II. 
 

Em 1923, com o Tratado de Lausanne, a 
Turquia renuncia a qualquer reclame sobre o Chipre, que 
viria a se tornar uma colônia britânica de facto dois anos 
depois. O período colonial foi marcado por uma 
aproximação com a Grécia, principalmente após a 

”O que se viu no 
Chipre foi o 

fracasso de uma 
tentativa de 

décadas de se 
colocar fim às 
disputas entre 

gregos e turcos. 
76% da população 

votou 
contrariamente ao 

plano que 
propunha a total 

unificação do país. 
Em 1o de maio, 
somente a parte 
grega do Chipre, 
portanto, passará 
a integrar a UE.” 

GUILHERME CASARÕES 
           colunista 
 
                                   guilhermecasaroes@odebatedouro.com.br BELO HORIZONTE 
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Segunda Guerra, e em 1950 um plebiscito realizado 
sinalizou que praticamente toda a população da ilha 
mostrava-se favorável à sua anexação ao território grego. 
Tal possibilidade conduziu ao surgimento de uma série de 
organizações turcas que se opunham ao domínio grego, 
paulatinamente desgastando qualquer forma de 
convivência entre turcos e gregos cipriotas, o que 
culminou com a proposta inglesa, em 1958, de se dividir a 
ilha em dois setores administrativos, mantendo, contudo, 
sua unicidade. O que foi aceito, ao fim das negociações, 
estabeleceu as bases para a independência do Chipre, em 
agosto de 1960. A constituição cipriota previa a gestão 
comunal do país entre turcos e gregos, sendo levado a 
cabo de fato: em dezembro daquele ano, o Arcebispo 
grego Makarios foi eleito presidente, tendo o turco Fazil 
Küchük como vice. Firmando-se as instituições nacionais, 
o Chipre partiu para sua aceitação na Organização das 
Nações Unidas e na Commonwealth of Nations no ano 
seguinte. 
 

Uma tentativa grega de promover mudanças 
constitucionais que eximiam os turcos de uma série de 
direitos, em fins de 1963, foi a justificativa para se 
romper as tênues linhas que ligavam os dois povos à 
administração central do país. O desejo dos cipriotas 
turcos pela divisão da ilha, em contraste à tentativa 
cipriota grega de manter o Chipre unido sob seu 
comando, fez com que o conflito se espalhasse por todo o 
território. Após ameaças por parte da Grécia e da Turquia 
em intervir diretamente no território, as Nações Unidas 
elencaram um mediador para a região e estabeleceram 
uma força de paz para patrulhar a ilha. 
 

A presença da ONU no Chipre não foi suficiente 
para apaziguar tensões entre as partes conflitantes. Uma 
série de baques políticos ao longo dos anos culminou em 
um coup d’État em 1974, que tirou Makarios da 
presidência e levou a Turquia ao envio de tropas para a 
ilha, iniciando-se uma sangrenta batalha pelo poder. Em 
13 de fevereiro de 1975, um Estado Turco-Cipriota semi-
independente foi proclamado no terço setentrional 
controlado pelos turcos, seguido pela proclamação 
definitiva de independência da República Turca do Chipre 
Setentrional em 1983 por Rauf Denktash, presidente 
desta frágil república, somente reconhecida pela Turquia, 
até os dias de hoje.43 
 

A administração turca sempre colocou-se como 
um grande empecilho para qualquer negociação de 
unificação da ilha. Entre 1983 e 1988, Denktash 
suspendera completamente o diálogo com as Nações 
Unidas. A partir daí, as negociações recomeçaram de uma 
forma intermitente, não sendo capazes de atingir qualquer 
resultado significativo. Em 1994, com vistas a forçar uma 
unificação da ilha e já considerando a candidatura do 
Chipre à admissão, a União Européia declarou que 
qualquer exportação cipriota deveria ser autorizada pelo 
governo oficial, cessando, por conseguinte, comércio 
direto com a parte turca do país. Em 2003, as barreiras 
para se cruzar o país nas partes divididas foram retiradas, 
numa ação conjunta de gregos e turcos cipriotas. 

                                                 
43http://www.cartage.org.lb/en/themes/GeogHist/histories/history/hiscountri
es/C/cyprus.html 

 

A cartada final das Nações Unidas: o “Plano 
Annan”... 
 

“There is no other plan out there. There is no magic way 
of accommodating the maximum demands of one side 
while at the same time accommodating the maximum 

demands of the other. This is it.”44 
 

“[The Plan is] so complicated that we can’t understand it 
in detail (...). It’s like taking medicine. You need to be 

able to study the small print and the list of side-effects.”45 
 

A questão cipriota tem sido recorrentemente 
levada à discussão no âmbito das Nações Unidas desde 
1964, especialmente em seu Conselho de Segurança – 
onde já foram aprovadas nada menos que 116 resoluções 
sobre o tema.46 A maioria delas refere-se à missão de paz 
criada a partir da resolução 186 (1964) e enviada para o 
país numa tentativa de conter a progressiva deterioração 
da situação entre turcos e gregos na luta pelo comando 
da ilha. Há, igualmente, uma série de resoluções 
relacionadas à eclosão de conflitos envolvendo não só o 
povo cipriota como também a Turquia, notadamente 
aquelas do ano de 1974. 
 

De trinta anos para cá, não resta dúvidas de 
que a maior investida diplomática das Nações Unidas com 
relação à questão cipriota materializou-se no plano de 
reunificação do Chipre, mais conhecido como “Plano 
Annan”. A tônica do documento, redigido em nada menos 
que 9.000 páginas, era a criação de um novo Estado – a 
República Unida do Chipre – e uma complicada manobra 
legal a partir da qual os refugiados cipriotas gregos que 
foram deslocados pelos conflitos e pela intervenção turca 
de 1974 teriam direito de retorno a um terço de suas 
antigas propriedades, sendo os dois terços remanescentes 
restituídos progressivamente por meio de ações num 
período de 25 anos.47 
 

Pecando pela pouca simplicidade com que foi 
formulado, o plano da ONU provocou diferentes reações 
seja no âmbito doméstico, seja na comunidade 
internacional. A maioria dos cipriotas gregos colocou-se 
contra a proposta, apesar de poderem ganhar com o 
retorno às antigas terras. O presidente oficial do Chipre, 
Tassos Papadopoulos, chegou a derramar lágrimas após 
uma aparição televisiva no intuito de convencer a 
população a rejeitar o plano, sobre o qual ele e as 
lideranças turco-cipriotas não haviam acordado nas 
rodadas finais de negociação, em março. A parte turca da 
ilha, por sua vez, mostrou-se amplamente favorável ao 
plano, apesar da clara oposição do próprio presidente, 
Rauf Denktash. 

 
Dentro do Conselho de Segurança, o fato que 

gerou maior controvérsia foi o veto russo a uma proposta 
de resolução destinada a endossar o Plano Annan, em 22 
de abril. Os outros 14 membros do Conselho colocaram-se 

                                                 
44 http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sgsm9264.doc.htm 
45 Monday Morning. “The Future of Cyprus in the Balance”. 
http://www.mmorning.com/ArticleC.asp?Article=1298&CategoryID=7 
46 Dados retirados de http://www.un.int/cyprus/resolut.htm. 
47 http://www.cyprus-un-
plan.org/DIDIER_PFIRTER_INTERVIEW_ON_PROPERTY_ISSUE.pdf 
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favoráveis à resolução, cujos principais signatários eram o 
Reino Unido e os Estados Unidos. A Rússia, frente ao 
descontentamento dos demais membros, argumentou que 
o veto “teve uma natureza técnico-prodedimental e não 
uma conotação política”. Lembrando-se, naturalmente, de 
que a última vez em que a Federação Russa valeu-se do 
poder de veto foi em 1993, também de caráter técnico-
procedimental e também sobre a questão cipriota. A 
negativa russa foi comemorada tanto por cipriotas gregos, 
que possuem boas relações com o gigante eslavo, quanto 
pelo presidente do Chipre turco, para o qual os russos 
“preveniram um desastre”.48 E o Plano Annan, por fim, foi 
colocado em plebiscito com pouca ou nenhuma base, 
como que já fadado ao insucesso. 
 

...as condições impostas pela União Européia... 
 

O Chipre faz parte de um grupo especial no 
contexto europeu: o CEEC-10, ou “Ten Central and 
Eastern European Countries”,49 relativo aos dez membros 
cuja entrada na União Européia ocorrerá em 1o de maio 
próximo. Apesar de a ampliação da União Européia ou das 
estruturas político-jurídicas que a precederam não ser um 
processo novo, haja vista a incorporação de nove países 
ao longo da transição de Comunidade Européia do Carvão 
e do Aço (1951) para União Européia (1992), o 
alargamento da UE nos temos em que se dará hoje é um 
fato sem precedentes na História da Europa. As 
estatísticas são significativas: dez países entram de uma 
só vez, isto é, a União crescerá em nada menos que 67% 
com relação ao número de membros; mais de 75 milhões 
de habitantes passarão a integrá-la, representando por 
volta de 17% da população constituinte da UE. 
 

Os benefícios para a instituição continental em 
termos de potencial humano e econômico, levando-se em 
conta as especificidades dos países por ingressar, e em 
decorrência da considerável expansão das fronteiras da 
União, são inegáveis; há de se estabelecer, contudo, um 
debate quanto às inúmeras possibilidades de efeitos 
colaterais causadas pela inserção de países de variados 
perfis, muitos dos quais possuem ainda fortes resquícios 
de gestões comunistas e certas debilidades a elas 
inerentes, numa União Européia comparativamente coesa 
em termos econômicos e políticos. 
 

Ao prever tais efeitos, os membros da UE 
iniciaram discussões quanto à possível entrada de novos 
países em 1993, no Conselho Europeu de Copenhague, 
quando se estabeleceram critérios de admissão que hoje 
servem de base para qualquer candidatura de acesso à 
União. Três pontos foram determinados como 
condicionantes à entrada de qualquer país na UE: 
 

1) Critério político: “Estabilidade de instituições, de 
forma a garantir a democracia, cumprimento das leis, 
direitos humanos e respeito pela proteção de minorias”; 
 

2) Critério econômico: “A existência de uma economia 
de mercado em funcionamento, bem como a capacidade 

                                                 
48 http://www.mmorning.com/ArticleC.asp?Article=1298&CategoryID=7 
49 Os dez novos membros da UE são Chipre, Eslováquia, Eslovênia, 
Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia e República Tcheca. 

de lidar com pressões competitivas e forças de mercado 
dentro da União”; 
 

3) Critério de implementação da legislação da União 
Européia, também chamada de Acquis Communautaire: 
“Capacidade de acatar as obrigações da associação, 
incluindo adesão aos objetivos de união política, 
econômica e monetária”.50 
 

Estabeleceu-se também um quarto 
condicionante, relativo à capacidade da própria União 
Européia na absorção de novos membros. Apesar da 
definição de pontos detalhados sobre tal critério ter sido 
possível à época, ela não foi realizada – numa manobra 
tácita para que a própria União pudesse vetar ou aprovar 
a admissão de qualquer membro, mesmo que os três 
pontos citados anteriormente fossem cumpridos. Na 
verdade, observando o decorrer do processo de admissão 
de países pela União Européia (fora os CEEC-10, ainda há 
negociações com a Romênia, a Bulgária e, mais 
recentemente, a Turquia), nota-se que os três pontos 
explicitados em Copenhague foram mais determinantes 
que o último mecanismo proposto. 
 

Naturalmente, o Chipre foi capaz de atender às 
demandas da UE para sua entrada. Em março de 1998, os 
procedimentos formais para a admissão cipriota foram 
lançados,51 ainda que o pedido seja datado de 1990 e sua 
aceitação tenha sido vislumbrada já em 1993.52 Em 
dezembro de 2002, as negociações de acesso do Chipre 
foram completadas. A ilha, cuja entrada na União foi 
estabelecida para 2004, gozará de uma posição 
interessante no processo de tomada de decisão da UE: 
mesmo tendo direito a quatro votos dentro do Conselho 
de Ministros (num total de 321), o Chipre apresenta uma 
das maiores relações população/voto, situando-se 
somente atrás de Luxemburgo e Malta.53 
 

O Conselho Europeu, à época, determinou que, 
na ausência de um acordo com relação à situação do 
Chipre setentrional, a ele ficaria suspensa a aplicação do 
Acquis, formalmente expressando aquilo que já se sabia: 
somente os cipriotas gregos fariam parte da União 
Européia em 2004, a não ser que um acordo de unificação 
fosse estabelecido entre as partes – acordo que ainda 
parece longe de ser firmado. 
 

...e um Chipre aleijado em direção aos braços da 
Europa 
 

Como não é reconhecida internacionalmente 
como uma república autônoma, à exceção da própria 
Turquia, a parte norte do Chipre – de administração turca 
– tem sido sujeita a boicotes desde seu estabelecimento, 
notadamente por parte da maioria grega do país. Mesmo 
não havendo independência entre as áreas controladas 

                                                 
50 RAMOS, Daniel. “Council of Ministers of the European Union: Effects 
of the Enlargement in 2004”. In: Guia de Estudos/Study Guide – MINI-
ONU, 2003. 
51 http://www.eu-
coordinator.gov.cy/harmonization/harmonization.nsf/dmlnegotiations_en/ 
52 ŞAFAKLI, Ofan. “Impacts of Cyprus’ European Union Integration on 
Turkish Cypriot Cooperatives with Emphasis on the Financial Sector of 
Cooperatives”. In: Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2002. 
53 RAMOS, p. 7. 
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por turcos ou gregos, há uma separação interna de facto, 
e a comunidade internacional somente entende o governo 
cipriota grego como legítimo para aquela ilha. Isto, 
somado às dificuldades encontradas pelas instituições 
internacionais em lidar com a questão, ocasiona uma série 
de implicações determinantes para o futuro da questão 
cipriota, quais sejam: 
 

1) Quem entrou com o pedido oficial de admissão na 
União Européia, em 1990, foi a administração grega, 
detentora da legitimidade de governo no ponto de vista 
internacional; isso significa que, para todos os efeitos, 
mesmo que a UE reconheça um único Chipre que englobe 
ambas as partes, as benesses da integração serão 
somente destinadas aos cipriotas gregos; 
 

2) A negativa grega no plebiscito do dia 24 não passou 
de uma clara expressão do desejo de que as relações com 
o Chipre setentrional permaneçam como estão. Vale notar 
que a manobra dos cipriotas do sul não decorre somente 
das tensas relações que há entre as duas partes; existe, 
por sua vez, grande carga de desconfiança com relação ao 
poderoso vizinho ao norte, a Turquia, cujo direito de 
intervenção militar na ilha – garantido quando da 
independência do Chipre, em 1960 – seria mantido pelo 
Plano Annan. “I don’t trust the Turks. History shows that”, 
coloca um dos partidários da continuidade da divisão 
cipriota. Mesmo os gregos que votaram “sim” pela 
unificação colocam a Turquia como fator decisivo em sua 
escolha. “Turkey is a fear, but a Turkey inside the 
European Union is not a fear. If it doesn’t get in, then 
we’re in big trouble”, argumenta outro cipriota grego, 
apontando que a permanência de um Chipre desunido 
pode dificultar o acesso turco à União Européia;54 
 

3) Para a empobrecida região do Chipre turco, o 
boicote grego e o isolamento parecem ser, ao menos no 
curto prazo, seu destino mais óbvio. Há, no entanto, uma 
série de medidas que visam ao desenvolvimento da 
região, propiciadas pela própria União Européia. Uma das 
atividades da União com vistas à expansão que ocorre em 
breve consiste na formulação de projetos de 
desenvolvimento econômico na parte turca do país, 
estabelecidos por meio de assistência financeira e trocas 
comerciais.55 Além disso, após o resultado do referendo, a 
UE prontamente determinou o envio de 259 milhões de 
euros na forma de auxílio econômico à seção turca, 
concomitantemente aos desejos de que o país possa 
adentrar a União na forma de um Chipre unificado. Com 
isso em mente, três dias após o fracasso do plebiscito, o 
primeiro-ministro cipriota turco, Mehmet Ali Talat, 
formalizou o pedido para que a União Européia congele a 
admissão do país até que a unificação seja concretizada; 
 

4) O fracasso das Nações Unidas em solucionar a 
questão cipriota é patente após a rejeição do “Plano 
Annan”. Esforços diplomáticos incomensuráveis haviam 
sido depositados na formulação de cada uma das 9.000 
páginas do plano, que foi rechaçado pela grande maioria 
dos cipriotas gregos e questionado por um dos países com 
direito a veto no Conselho de Segurança, gerando 

                                                 
54 http://www.mmorning.com/ArticleC.asp?Article=1298&CategoryID=7 
55 http://europa.eu.int/scadplus/leg/pt/lvb/e50012.htm 

impactos até maiores que os previstos para a própria 
Organização; 
 

5) A União Européia, com a rejeição do plano de 
reunificação, assume uma posição desconfortável, uma 
vez que “the EU was firmly behind the UN plan, and stuck 
its neck out to support it”.56 Johan Huizinga aponta o 
cenário da recusa da proposta da ONU como o “pior 
cenário possível” para a UE, e de fato a entrada de “meio-
país” na União não é bem vista por seus membros. 
Ademais, dois comissionários da União Européia, Chris 
Patten e Guenter Verheugen, para quem o plebiscito 
representava uma oportunidade sem precedentes na 
História do Chipre que foi desperdiçada, criticaram 
fortemente a condução greco-cipriota do processo; 
 

6) Sobram impactos do plebiscito também para a 
Turquia, cujo processo de admissão na União Européia 
encontra-se em andamento. A forma como os turcos vão 
lidar com a permanência da divisão do Chipre desse 
momento em diante pode determinar sobremaneira o 
tempo para que seu acesso à UE seja concretizado. Por 
um lado, as tensões entre gregos e turcos cipriotas, que 
tende a aumentar após a negativa grega e principalmente 
após primeiro de maio, terão que ser apaziguadas, ou 
abordadas de uma forma bastante cautelosa pelo governo 
turco. Por outro lado, a Turquia agora se pode valer de 
um grande trunfo deixado pelo fracasso da unificação, 
qual seja, a simpatia da UE para com o Chipre 
setentrional, e a maneira como os turcos posicionarem-se 
na inserção dos cipriotas turcos na União pode trazer 
benefícios políticos para o seu próprio pleito pela 
admissão. 
 

O que se pode notar, à guisa de conclusão, é 
que todas as partes envolvidas na questão cipriota 
tiveram sua posição fragilizada com o fracasso do 
plebiscito pela adoção do plano de reunificação da ONU. A 
administração grega, apesar de politicamente vitoriosa 
com a conclusão do referendo, entra na União Européia 
sob rejeição da parte turca do país e duramente criticada 
por membros da própria União. Os cipriotas turcos, por 
sua vez, tentam uma série de manobras políticas para 
enfraquecer os patrícios gregos em seu caminho para a 
UE, aproveitando a simpatia conquistada dentro da União 
Européia e das Nações Unidas. Tais instituições, por sua 
vez, esbanjaram incapacidade de fazer cumprir seus 
interesses no Chipre. Se ganham ou perdem, só o tempo 
dirá com precisão. Enquanto isso, que o mundo aprecie 
esta estranha configuração da porvindoura União 
Européia, com seus 24 membros e meio. 

                                                 
56 HUIZINGA, Johan. “What Now For Cyprus?”. Radio Netherlands 
Wereldomroep, 1 April 2004. 
http://www.rnw.nl/hotspots/html/cyp040401.html. 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

16

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

AA  vveerrtteennttee  NNeeoolliibbeerraall    
oouu  aa  uuttooppiiaa  ddaa  ssoocciieeddaaddee  ddee  
mmeerrccaaddoo  ddeessrreegguullaaddoo  --  ppaarrttee  IIII  
 
 
Teoria versus Prática: As Políticas Neoliberais no 
Mundo 
 

O neoliberalismo surgiu como uma reação 
teórica e política ao Estado do bem-estar. 
Com a chegada da grande crise do modelo 
econômico do pós-guerra, em 1973, o 
neoliberalismo ganhou terreno. No 
diagnóstico neoliberal, as raízes da crise 
estavam localizadas no poder excessivo dos 
sindicatos e nos movimentos sindicais, que 
reivindicavam maiores salários, destruindo 
os lucros das empresas e desencadeando 
processos inflacionários. Portanto, o 
remédio receitado era: Estado forte o 
suficiente para quebrar o poder dos 
sindicatos, mas débil quanto aos gastos 
sociais e às intervenções econômicas, 
limitado à regulação econômica. A 
estabilidade econômica deve ser priorizada, 
o que requer disciplina orçamentária e 
contenção dos gastos públicos; a taxa 
natural de desemprego deve ser 
estabelecida para que o exército de reserva 
de trabalho rompa o poder dos sindicatos; 
e o incentivo aos agentes econômicos é 
alcançado através de reformas fiscais. Tudo 
isso criaria uma nova e imprescindível 
desigualdade que dinamizaria a economia. 
 

A primeira oportunidade de pôr em 
prática o programa neoliberal veio em 1979, com a 
eleição de Thatcher para o governo da Inglaterra. 
Depois, novos regimes neoliberais foram implantados 
nos Estados Unidos e em todos os países europeus, 

primeiro no norte, com exceção de Suécia e Áustria, 
depois no sul.57 

 
O modelo inglês foi o pioneiro e o mais puro: 

contraíram a emissão monetária, 
elevaram taxas de juros, baixaram o 
impostos sobre os rendimentos mais 
altos, aboliram o fluxo financeiro, criaram 
níveis de desemprego massivos, 
reprimiram greves, impuseram uma 
legislação anti-sindical, cortaram gastos 
sociais e lançaram um amplo programa 
de privatização dos bens públicos. 
 

Nos Estados Unidos, a prioridade 
neoliberal era a competição militar com o 
governo soviético. O governo Reagan 
reduziu impostos em favor dos ricos, 
elevou as taxas de juros, reprimiu a 
única greve série de sua gestão, mas 
definitivamente não respeitou a disciplina 
orçamentária e lançou-se numa corrida 
armamentista que criou um enorme 
déficit público. 

 
No continente europeu as 

políticas neoliberais mantiveram mais 
ênfase na disciplina orçamentária e nas 
reformas fiscais do que em cortes brutais 
de gastos ou confrontamentos 
deliberados contra os sindicatos. A 

Austrália e Nova Zelândia também se renderam aos 
programas neoliberais. A Nova Zelândia desmantelou o 
Estado de bem-estar mais completa e ferozmente do 
que qualquer outro país capitalista avançado.  

 

                                                 
57 Ver ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo. In: GENTILI, 
Pablo & SADER, Emir. Pós-neoliberalismo – As Políticas Sociais e o 
Estado Democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

        LEONARDO  &  SYLVIA  
               RAMOS      MARQUES 
               colunista         convidada  

                        
                              leonardoramos@odebatedouro.com.br 

“Em seu aspecto 
liberal, o 

neoliberalismo é a 
política construída 

a partir do 
indivíduo, da 
liberdade de 
escolha, da 

sociedade de 
mercado, do 

laissez-faire e do 
Estado mínimo. 
Seu componente 

neoconservador – 
necessário para as 
demandas políticas 
– se estabelece no 
governo forte, no 

autoritarismo 
social, na 
sociedade 

disciplinada, na 
hierarquia e na 

subordinação, na 
nação.” 

RIO DE JANEIRO 
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No final dos anos 80, Suécia, Áustria e Japão 
ainda resistiam à onda neoliberal. Durante a primeira 
década de implantação prática, o neoliberalismo 
conseguiu deter a inflação, dando condições de 
recuperação do lucro; derrotou o movimento sindical; 
conteve salários com o crescimento das taxas de 
desemprego e aumentou significativamente o grau de 
desigualdade. Contudo, tudo isso era o meio neoliberal 
para reanimar o capitalismo, restaurando altas taxas de 
crescimento estáveis; mas isso as políticas neoliberais 
não conseguiram. 

 
Duas razões explicam esse fracasso neoliberal: 

a desregulamentação financeira – elemento primordial 
do programa neoliberal – criou condições mais 
favoráveis ao capital especulativo do que ao 
investimento produtivo; e o neoliberalismo não 
conseguiu baixar o peso dos gastos sociais do Estado – 
houve aumento dos gastos com a previdência e com o 
"auxílio-desemprego”. 

 
Na virada dos anos 80, o endurecimento das 

políticas de austeridade – monetária, fiscal e tributária – 
pelos países capitalistas avançados, em resposta à crise 
do petróleo, criou condições para o desencadeamento 
de uma forte recessão em escala mundial. O 
enxugamento da liquidez internacional, o aumento da 
taxa de juros internacional e a redução do comércio 
mundial atingiram em cheio os países em 
desenvolvimento. E a diminuição radical da capacidade 
de importar das economias do sul, agravada pelo forte 
endividamento externo, constituiu-se na síntese do 
complexo conjunto de fatores através do quais se 
operou a difusão da crise. 

 
Mas, exatamente no momento em que os 

limites do neoliberalismo tornavam-se cada vez mais 
óbvios, o triunfo do capitalismo liberal sobre o 
socialismo deu novo fôlego para a vitalidade neoliberal. 
No leste europeu, lideranças políticas seguidoras de 
Hayek e Friedman preconizaram e realizaram 
privatizações muito mais amplas e rápidas do que as 
que ocorreram no Ocidente. Além disso, aceitaram 
quedas infinitamente mais drásticas para o saneamento 
da economia e promoveram graus de desigualdade 
muito mais brutais, com o empobrecimento da maior 
parte da população. Esse extremismo fez com que em 
alguns países, partidos ex-comunistas ganhassem as 
eleições e voltassem ao poder. Mas, na prática, suas 
políticas de governos não distinguem muito das dos 
neoliberais: seguem o mesmo rumo, apenas num ritmo 
mais lento. 

 
A absorção dos novos mercados do Leste 

europeu, combinada com a necessidade de 
equacionamento da dívida externa e da correção dos 
desequilíbrios internos que ela provocou nos países em 
desenvolvimento – em especial no México, Brasil e 
Coréia –, desencadeiam o processo de implantação 
generalizada dos programas neoliberais por todo o 
mundo. O neoliberalismo avançou na América Latina e 
na Ásia, e até mesmo o Japão não estava mais imune 
às pressões norte-americanas para a abolição de 

barreiras. Em cada país, porém, a expansão neoliberal 
deparou-se com o desafio de interagir com diversos 
fatores de ordem social e política que determinaram 
diferenças no tipo, grau e velocidade na absorção do 
novo modelo. 

 
Na realidade, a América Latina foi berço da 

experiência piloto do Chile para o neoliberalismo dos 
países avançados do Ocidente e do neoliberalismo do 
Oriente pós-soviético com a experiência da Bolívia. O 
Chile, sob a ditadura Pinochet e com inspirações 
teóricas norte-americanas, começou seu programa de 
desregulação, desemprego massivo, repressão sindical, 
redistribuição de renda em favor dos ricos e de 
privatização dos seus bens públicos quase dez anos 
antes de Thatcher na Inglaterra. Por um lado, o 
neoliberalismo chileno pressupunha a abolição da 
democracia e a instalação de uma cruel ditadura. Por 
outro, como veremos mais à frente, isso não era 
nenhuma inconsistência intelectual, já que a democracia 
não era nenhum valor central do neoliberalismo e 
poderia se tornar incompatível com a liberdade de cada 
agente de dispor de sua renda e de sua propriedade 
como quisesse. A Bolívia, sob o governo do partido 
populista que havia feito a revolução social em 1952, 
adotou a experiência neoliberal em 1985 não para 
romper o movimento operário, mas para conter a 
hiperinflação. A Bolívia iniciou a variante neoliberal 
“progressista” que se difundiu no sul da Europa nos 
anos do euro-socialismo.  

 
Todavia, o Chile e a Bolívia eram experiências 

isoladas até o final dos anos 80. A crise da dívida 
desencadeou uma forte crise financeira que levou o 
México a decretar moratória de sua dívida externa em 
1982, o que ocasionou um corte abrupto na entrada de 
novos capitais externos e desatou uma crise financeira e 
econômica de grandes proporções entre os países 
subdesenvolvidos, em especial os da América Latina. E 
por razão deste evento passa a existir uma forte 
restrição de emissão de créditos internacionais. O 
diagnóstico neoliberal aponta a acentuada queda dos 
preços de exportação, as altas da taxa de juros no 
mercado internacional, a forte diminuição do 
financiamento externo privado em decorrência da perda 
de confiança e do peso excessivo do Estado na 
economia e, conseqüentemente, a debilidade do setor 
privado como as causas fundamentais da crise latino-
americana. A partir desse diagnóstico e ante a 
impossibilidade de financiar suas dívidas, esses países 
recorreram ao Banco Mundial e ao FMI, que 
condicionaram seus créditos a ajustes estruturais. 

 
A onda neoliberal na América Latina começou, 

então, com a chegada de Salinas à presidência do 
México, em 1988, e seguida por Menem na Argentina, 
em 89, Andres Perez na Venezuela, no mesmo ano, e 
de Fujimori no Peru, em 1990. Dessas quatro 
experiências, a argentina, a mexicana e a peruana 
alcançaram êxito; a venezuelana fracassou. Dentre eles, 
a Venezuela foi o único país que não apresentou uma 
dose necessária de autoritarismo político para a 
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implementação de programas de ajustes estruturais 
(ANDERSON, 1995). 

 
O autoritarismo político não é o único 

mecanismo capaz de impor com êxito as políticas 
neoliberais: a hiperinflação funciona como um 
equivalente para induzir, democrática e não 
coercitivamente, a população de um país a aceitar 
políticas neoliberais mais drásticas. Mas, há, de fato, 
uma relação entre a existência de regimes autoritários 
ou democráticos e os programas de estabilização. A 
imposição de programas de ajustes com altos custos de 
determinados setores sociais é mais fácil na existência 
de um governo autoritário. No espectro democrático, a 
facilidade é maior em democracias institucionalizadas – 
com padrões estáveis de representação por grupos de 
interesse – do que em democracias plebiscitárias, pois 
nas primeiras as elites econômicas têm maior peso na 
arena política. 

 
Portanto, o neoliberalismo é um movimento 

ideológico, que conta com um corpo de doutrina 

coerente, autoconsciente, militante e lucidamente 
decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, em 
sua ambição estrutural e sua extensão internacional. A 
hegemonia desfrutada hoje pelo neoliberalismo se deve 
à fusão de elementos liberais e conservadores na 
constituição de uma lógica argumentativa eficaz. Em 
seu aspecto liberal, o neoliberalismo é a política 
construída a partir do indivíduo, da liberdade de 
escolha, da sociedade de mercado, do laissez-faire e do 
Estado mínimo. Seu componente neoconservador – 
necessário para as demandas políticas – se estabelece 
no governo forte, no autoritarismo social, na sociedade 
disciplinada, na hierarquia e na subordinação, na nação. 
Assim, seu êxito político e ideológico está na 
disseminação da simples idéia de que não há 
alternativas para seus princípios. 
 
 
Sylvia Marques é mestranda em Relações 
Internacionais pelo IRI/PUC-Rio. 
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FFeeddeerraalliissmmoo  ee    
PPoollííttiiccaa  EExxtteerrnnaa  --  ppaarrttee  II  
AA  rreeffuunnddaaççããoo  ddaass  IInnssttiittuuiiççõõeess  RReeppuubblliiccaannaass  
 
 
Considerações iniciais 
 
 O presente trabalho tem como propósito servir 
de alicerce para a elaboração de uma análise mais 
acurada, academicamente fundamentada e 
intelectualmente mais detalhada sobre a 
relação entre o modelo organizacional 
federativo e a política externa da nação 
cujo histórico esteja em tela de análise. Às 
circunstâncias procurar-se-á analisar, com 
objetividade, o caso brasileiro (sem, 
porém, deixar de lograr menção e tecer 
análises explicativas e comparativas com 
outros exemplos, de forma enxuta e geral), 
os resultados proporcionados por sua 
condução política externa em contextos em 
que o modelo federativo vigorou com mais 
ênfase, a degeneração progressiva rumo a 
um modelo centralista e a conseqüente 
perda de afinamento estratégico dos 
governos em função da deterioração do 
pacto federativo.  Não se pretende 
negligenciar, ainda, a oportunidade de se 
projetar perspectivas para um novo pacto 
federativo e descentralizador que priorize a 
função estratégica  e formuladora  por 
parte do governo federal, transferindo a 
competência de assuntos internos aos 
entes federativos e desonerando a 
federação de questões menores,  que não 
dizem respeito à Nação como um todo, mas 
antes às suas partes integrantes. Este, bem-entendido, 
será o mote desta argumentação, enfatizando, no 
decurso do trabalho, os benefícios a serem extraídos 
de uma política externa conduzida por uma Federação 
real, e contrastando-os com os insuficientes resultados 
obtidos pelos sucessivos governos brasileiros que 
insistiram em não-priorizar a redefinição das 
competências do governo federal e ignoraram a 
necessidade premente de se refundar as instituições da 
República.  

  
A formulação da política externa e a saúde 
federativa – aspectos gerais 

 
 Os Estados politicamente organizados segundo 

os princípios do federalismo normalmente 
se regem pela máxima da “pluralidade 
interna e unidade externa”, 
demonstrando o caráter liberal e 
descentralizado no âmbito doméstico e a 
conduta hegeliana, conservadora e 
centralista externa.  Isso ocorre, deve-se 
dizer, em países federais com privilegiada 
vocação geopolítica e candidatos naturais 
às posições de global player nas relações 
inter-estatais. É lícito assim mencionar os 
exemplos dos Estados Unidos da 
América, superpotência-solo em um 
contexto unipolar, a República Federal da 
Alemanha, cerne da economia européia e 
possuidora de vigorosa diplomacia 
econômica (ainda que suas investidas na 
Machtpolitik sejam sempre logradas com 
ponderação e desconfiança histórica, seja 
por parte da comunidade internacional, 
ainda cética em relação ao “problema 
alemão”, seja por parte dos próprios 
alemães, sempre descrentes no sucesso 
de aventuras políticas solitárias), a Índia 
(cuja existência enquanto Estado que 
agrega grupamentos étnicos, religiosos e 

lingüísticos distintos só se faz possível em razão do 
modelo federativo),  e, em menor escala, o Brasil e a 
Federação Russa, sem que se negligencie, ainda, as 
repúblicas federais de menor expressividade política 
internacional, como a República da Áustria e a 
Confederação Helvética (Suíça).  
 
 Entendido que o presente trabalho irá versar 
sobre a vinculação entre a condução da política 
externa e o modelo de Estado federal, é de bom 
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alvitre, porque conveniente enfatizar apenas os 
Estados que são ou têm vocação geopolítica para 
atuarem como global players, focar-se nos casos de 
países estrategicamente mais relevantes, preterindo 
casos que, embora de importância fundamental para o 
estudo do federalismo, não se encaixem no conceito de 
países “estrategicamente mais relevantes”58. Nesse 
sentido, os casos suíço e austríaco, aquele 
absolutamente imprescindível à Teoria do Estado 
Federal, não serão abordados, assim como exemplos 
de federalismo de facto ou semi-formal (v.g. 
Austrália59), federalismo híbrido ou “Estado sui generis 
em suas diversas variações (Grã-Bretanha60), entre 
outros. É certo, também, que potências de grande 
relevância estratégica em contextos históricos 

                                                 
58 A definição pela qual este ensaio se orientará pode, com justiça, ser 
classificada como exageradamente discricionária. O critério seletivo, 
porém, é imprescindível, vez que, abrangendo-se as conduções de política 
externa de todos os Estados que adotaram a forma federativa, o ensaio 
tornar-se-ia demasiadamente extenso, detalhista e esparso. Deverá ser 
adotado, pois, os critérios de natureza geopolítica, territorial e 
conjuntural (com base na configuração das relações inter-estatais 
contemporâneas) para definir os Estados como potências estrategicamente 
relevantes. O que, mui previsivelmente, não isenta o autor de erros 
interpretativos. 
 
59 A razão pela qual optou-se por enquadrar o caso australiano como um 
federalismo de facto ou “semi-formal” (ou ainda um “federalismo 
híbrido”) é inspirada no fato de que a Austrália, malgrado adotar a forma 
federativa de organização administrativa e política, integra a 
Commonwealth britânica e está formalmente vinculada à Coroa, 
reconhecendo o(a) monarca britânico como seu Chefe de Estado e tendo 
sua política externa diretamente vinculada ao prescrito pelo tratado 
constitutivo da Commonwealth, de modo a cercear-lhe a autonomia e 
independência estratégica. O mesmo ocorre com o Canadá e com outros 
Estados vinculados à Grã-Bretanha por meio da Commonwealth.  
Importa frisar, ainda, a influência da obra conjunta de Alexander 
Hamilton, James Madison e John Jay, O federalista, nas discussões 
poíticas britânicas acerca da condução política de suas dependências e 
colônias de ultra-mar. Ressalta a Nota Bibliográfica da edição brasileira 
de O federalista que “(...) O federalista foi lido e discutido na Grã-
Bretanha e em seus domínios antes disso (de 1911). Era útil em 
discussões da Federação Imperial e na formação de instituições políticas 
da Austrália e da África do Sul.” Cf. HAMILTON, Alexander, JAY, 
John, MADISON, James. O federalista. Trad. Ricardo Rodrigues Gama. 
Campinas: Russell Editores, 2003. p. 29. 
 
60 Em  um arcabouço restrito da teoria geral do Estado, a Grã-Bretanha é 
considerado um caso à parte, não podendo ser classificada como um 
Estado unitário e tampouco como um Estado federal. Sua divisão 
administrativa é particular e única, não encontrando similar em nenhum 
outro Estado moderno. A divisão em shires, a existência de estruturas 
executivas e administrativas tanto do Estado unitário, do federativo e de 
nenhum dos dois, também contribuem para conferir à organização 
político-administrativa britânica a característica sui generis. Cf., a 
respeito, MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. São Paulo: 22 ed. São 
Paulo: Saraiva, 1995. , e CANNON, John (Editor). Oxford Dictionnary of 
British History. Oxford: Oxford University Press, 1997. Ver, ainda, 
LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo civil: ensaio sobre a 
origem, os limites e os fins verdadeiros do governo civil. 2 ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999. No tocante à obra de Locke, o filósofo inglês versa não 
sobre a estrutura organizacional do Estado britânico em si, mas sobre a 
divisão funcional do poder em um dos hibridismos liberais do Estado de 
Direito, reconhecendo como uma de suas esferas de Poder a função 
federativa da “comunidade civil”. Vide especificamente o capítulo XII da 
referida obra. 

passados, as quais por vezes adotaram modelos 
político-administrativos em certos aspectos 
semelhantes ao modelo federativo, não serão 
analisados, por razões já previamente esclarecidas. O 
cerne da análise, reitera-se, compreende os Estados 
federativos estrategicamente relevantes na atual 
conjuntura internacional. 
 
 Quando se faz uso, como no título do presente 
tópico, da expressão “saúde federativa’, é necessário 
fornecer uma compreensão adequada da idéia que se 
quer transmitir. Uma federação saudável é aquela em 
que, para além do formalismo, das estruturas 
administrativas de matiz federativo, da divisão nominal 
da Nação em entes federativos, das instituições-padrão 
da democracia representativa, dos pilares da tradição 
republicana, do constitucionalismo liberal e do Estado 
de Direito, há de fato um Governo Federal de poderes 
restritos, dividido em três esferas funcionais de poder, 
que zele pelos assuntos de ordem militar e estratégica 
(compreendendo o resguardo das fronteiras, 
exploração de recursos naturais, etc.), relações 
exteriores, controle e emissão de moeda, ordem 
econômica e financeira, e, enfim, tópicos que versem 
sobre temas constitucionais. Assuntos tais como 
competência legislativa em matéria civil, penal, 
tributária, trabalhista, processual e administrativa 
devem ser incumbidos à esfera legislativa dos entes 
federativos. Bem entendido, a divisão basilar das 
competências comporta uma análise mais detalhada, e 
é possível até mesmo haver assuntos que, variando de 
acordo com a formação histórica e as conveniências da 
Federação em análise, podem ser de competência 
federal ou estadual (v.g. o estabelecimento de um 
tronco geral de regras processuais válidos para todos 
os estados da federação, a existência de uma “grade 
curricular padrão” para as diferentes legislações 
educacionais, a competência legislativa em matéria 
ambiental,  o subtópico específico da pena capital 
[caso haja dispositivo constitucional regulando o 
assunto],  entre outros). De qualquer forma, é 
imprescindível que o Governo Federal se encontre 
desonerado de competências que naturalmente 
caberiam aos estados, para dedicar-se com 
exclusividade aos aspectos concernentes à Nação como 
um todo e à formulação da política externa e do 
pensamento estratégico nacional. A forma que tal 
processo toma, para fins práticos, será exposta mais 
adiante. 
 
A gênese do modelo federativo em casos 
concretos 
 
 A fim de se analisar como o modelo federativo 
foi implantado em cada um dos casos a serem 
analisados, é mister que se tente, ainda que incerto do 
sucesso da empreitada, definir as circunstâncias 
históricas, sociais, econômicas e políticas que 
permitiram a implementação do federalismo nos 
Estados. Há, com efeito, ampla variedade de exemplo, 
as quais quase sempre obedecem a lógica sistêmica 
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causal-finalística61 dos processos políticos. As 
necessidades impostas aos Estados de se organizarem 
politicamente segundo um ou outro grupo de 
princípios, de reorganizarem-se em razão de 
turbulências internas ou externas e de refundar suas 
instituições são, por óbvio, muito diversas para que 
aqui se lhes estabeleçam todas as motivações. No que 
tange ao federalismo, as circunstâncias que o 
propiciaram são igualmente diversas: de nações que 
adotaram o modelo federalista desde a origem a outras 
que abraçaram os princípios do Estado federal após 
tribulada fragmentação imperial, passando por ex-
colônias que enxergaram no federalismo a única 
maneira de conciliar as divergências étnicas, religiosas 
e culturais internas e evitar o desmembramento, entre 
outras contingências. 
 
 Cumpre, portanto, uma breve exposição de 
possibilidades: 
 

1) Nações cujas divergências e pluralidades 
políticas internas e interesses particulares 
dos membros e facções, bem como a 
identidade nacional em coexistência com 
as identidades regionais, só possibilitariam 
uma existência unificada caso se 
implementasse o modelo federativo. Em 
termos latos, Nações que já nasceram 
organizadas política e administrativamente 
segundo os princípios federais e para as 
quais o federalismo é condição sine qua 
non de existência e formação histórica, 
como os Estados Unidos da América;62  

                                                 
61 Para uma visão mais ampla e aprofundada da teoria causal-finalística, 
bem como a amplitude de seu escopo prático e teórico, conferir 
especialmente a obra Todo Império Perecerá, de Jean-Baptiste Duroselle 
(DUROSELLE, Jean-Baptiste. Todo Império Perecerá. Brasília: Edunb, 
2000.), e, em escala mais restrita e ilustrativa, o primeiro capítulo da obra 
História da Política Exterior do Brasil, de Amado Luiz Cervo e 
Clodoaldo Bueno (CERVO, A. L., BUENO, Clodoaldo. História da 
Política Exterior do Brasil. 2 ed. Brasília: Edunb, 2002.) 
 
62 Afirma-se que a a forma política e administrativa dos Estados Unidos 
da América só poderia se erguer segundo o modelo federativo, e não por 
mera  aproximação analítica. Peculiaridades regionais, a formação 
colonial ímpar, a ausência de estigmas aristocráticos metropolitanos, 
independência fática dos diversos núcleos coloniais, forte 
descentralização, o ethos puritano que combina o espírito de liberdade ao 
espírito religioso (Tocqueville), e a própria diferenciação das formações 
sociais das colônias da Nova Inglaterra e daquelas situadas a sudoeste do 
rio Hudson (que Gilberto Freyre denomina “deep South”) não permitiram 
às colônias norte-americanas a unificação em torno de um União 
centralizada e tendente aos ditames unitaristas. Mercê do que se formou 
os Estados Unidos da América, inexoravelmente, sob a forma federativa.  
Cf. TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: leis e 
costumes de certas leis e certos costumes políticos que foram 
naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado social 
democrático. São Paulo: Martins Fontes, 1998., e, para uma enxuta 
análise tipológica do processo de formação social no sul dos Estados 
Unidos, ver FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da 
família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 49 ed. São Paulo: 
Global, 2004. Vide principalmente às pp. 30-31. 
 

 
2) Nações que, em razão de experiências 

políticas malogradas e dimensões 
territoriais robustas, adotaram o 
federalismo como forma de sanar as 
deficiências de um establishment político-
administrativo ultrapassado e ineficiente. 
A existência de tais nações não está 
condicionada ao seguimento disciplinado 
dos princípios federativos ou tampouco à 
existência do Estado federal, mas é certo 
que suas dimensões, diversidades 
regionais e múltiplas identidades sociais só 
podem ser satisfatoriamente conciliadas 
no âmbito do federalismo. Tem-se como 
exemplo desta categoria o Brasil, a 
Federação Russa,63 a Argentina, e, em 
termos, a Austrália, entre outros de menor 
relevância e de esparsa adequação de 
critérios; 

 
3) Nações oriundas de fragmentação 

imperial, formadas a partir de vontades 
prévias ou unificadas tardiamente e 
dotadas de grande diversidade cultural, 
econômica, social, religiosa e produtiva 
interna. A título de ilustração, a República 
da Áustria é o exemplo de Estado federal 
formado a partir de fragmentação 
imperial,64 porquanto a Confederação 

                                                 
63 A denominação “federalismo socialista” a que alude a Constituição 
soviética de 1977 não nos parece adequada para classificar a União das 
Repúblicas Socialistas Soviéticas no modelo do Estado federal, sob 
quaisquer prismas de análise. A essência do federalismo radica na 
descentralização e na autonomia das províncias ou Estados, competindo 
ao governo central tão-somente as pautas concernentes aos interesses de 
todos os entes federativos. Donde se conclui, pois, o caráter meramente 
nominal do “federalismo socialista” soviético, construção retórica e sem 
qualquer respaldo prático. Ademais, a implementação do modelo 
federativo tem como pressuposto a presença de instituições democráticas 
e liberais (o que não se trata, natürlich, do “centralismo democrático” de 
Lênin, pois democracia e centralismo são princípios inerentemente 
incompatíveis), o que não claramente não existia na URSS. Embora o 
lacônico artigo 72 da Constituição soviética garantisse o lídimo direito 
que cada RFS (República Federada Soviética) tinha de secessionar-se da 
União, a prática observava Moscou reprimindo os movimentos 
separatistas da repúblicas centro-asiáticas e caucasianas. Cf.  Constitution 
(Fundamental Law) of the Union of Soviet Socialist Republics,  in 
http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html. Acesso 
em: 22/10/2003, e História da Rússia Soviética, de E.H. Carr 
(indisponibilidade da ficha técnica). 
    A derrocada da URSS e a formação da Federação Russa permitiram às 
tendências menos centralistas e estatizantes a estruturação de um modelo 
político e administrativo inspirado nos princípios federalistas, ainda que o 
federalismo na Rússia esteja longe de lograr a efetividade plena. Nesse 
sentido podemos classificar a Federação Russa – para fins didáticos e 
acadêmicos – como um Estado organizado segundo os princípios 
federativos. 
 
 
64 A formação da república austríaca após a debâcle de 1918 e a 
dissolução do Império Austro-húngaro constituiu-se em um desafio ativo 
para juristas, filósofos, cientistas sociais e estadistas do entre-guerras. 
Tendo a Áustria sido o núcleo de um império pluri-nacional cuja agonia 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

22

Helvética perfaz o exemplo de uma nação 
artificialmente formada a partir de 
vontades prévias,65 e a Alemanha, de sua 
feita, ícone da Nação tardiamente 
unificada e internamente plural, de sorte 
que a existência da democracia 
representativa em terras germânicas só se 
deu quando o modelo federativo foi 
efetivamente implementado,66 
preservando-se as pluralidades regionais 
internas (que, dir-se-á, são das mais 
díspares, trazendo sob a égide do mesmo 
sujeito de Direito Internacional Público 
tanto bávaros quanto prussianos). 

 
4) A formação da Nação (ou, no caso, do 

Estado plurinacional) a partir de 
conturbado processo de descolonização, 
sendo que, durante a vigência da estrutura 
colonial, a administração política se operou 
de forma a contemplar nas divergências 
étnicas, religiosas e culturais dos povos 

                                                                                 
se estendia ao longo de quase um século, a fragmentação a deixou 
desprovida de base administrativa e econômica (mercê da concentração 
industrial nas regiões da Boêmia tcheca) e sem um norte de organização 
política. Estando, mesmo a pequena república, constituída de grupos 
étnicos plurais, a adoção da forma federativa (ainda que imperfeita) 
apresentou-se como a mais viável para a Áustria. Previsivelmente, não 
vingou, e já veio a lume fadada ao fracasso: a Áustria nasceu como 
prêmio de consolação por seu desejo negado de se integrar à Alemanha, e 
o naufrágio da depauperada república perante o austro-fascismo de 
Dolfuss e Schuschnigg e, posteriormente, o nacional-socialismo alemão, 
não tardaria. 
     Após a II Guerra Mundial, o estabelecimento da neutralidade austríaca 
(bem como de sua permanência republicana e seu compromisso de não se 
unificar à Alemanha) através do Tratado de 1955 possibilitou o 
ressurgimento da Áustria como Estado independente moldado segundo os 
princípios republicanos e federativos.     
65 No ano de 1291, os representantes políticos dos cantões florestais de 
Uri, Schwyz e Unterwalden assinaram a Carta de Aliança, que os uniu na 
árdua luta contra a opressão estrangeira da Casa de Habsburgo, detentora 
do trono do Sacro Império Romano-Germânico. Tendo derrotado as 
forças Habsburgo na Batalha de Morgarten, em 1315, os suíços lograram 
garantir sua independência de facto sob a forma da Confederação 
Helvética. Por ocasião dos Acordos de Westfália – os quais sepultaram os 
ensejos de imperium dos Habsburgo -,  as potências européias 
reconheceram a independência helvética em relação ao Sacro Império, 
bem como sua neutralidade. Em 1798, porém, os exércitos napoleônicos 
desrespeitaram os acordos de 1648 e conquistaram a Suíça, tendo o 
Congresso de Viena  reestabelecido a independência helvética e as 
potências européias assentido o reconhecimento de sua neutralidade 
permanente.                                                         A Suíça adotou uma 
constituição federal em 1848, a qual foi extensamente emendada em 1874 
e que previa a competência federal nas esferas de defesa, comércio e 
assuntos jurídicos. Desde então, aperfeiçoamentos progressivos nos 
âmbitos político, econômico, social e estrutural têm caracterizado a 
história do país. Historicamente neutra, a Suíça não tomou parte em 
nenhum dos conflitos mundiais. Em 2002, de acordo com a Constituição 
Federal de 1999, a Suíça tornou-se membro integral da Organização das 
Nações Unidas. 
66 A partir de 1949, com a promulgação da Lei Fundamental 
(Grundgesetz) de 23 de maio, que dispõe sobre a formação da República 
Federal da Alemanha. 
 

apenas um instrumento de exploração 
política, segundo o princípio divide et 
impera. O caso indiano, nesse sentido, é 
modelar. A única estrutura capaz de 
permitir a atual configuração da república 
indiana é a federativa, vez que um Estado 
centralista e cerceador das autonomias 
regionais seria inevitavelmente 
confrontado com as divergências dos 
diversos grupos étnicos do subcontinente. 
O Estado federal é, portanto, a ultima ratio 
da república indiana, não lhe sendo 
possível a organização política e 
administrativa sob outros princípios. Ainda 
que a Índia tenha sido denominada, com 
alguma justiça, de “federação podre” por 
alguns acadêmicos e políticos, o sucesso 
do federalismo indiano e a relativa 
tranqüilidade entre as “nações” que 
constituem a república, combinados aos 
mecanismos de autonomia e à segurança 
do regime democrático, vêm desmentindo 
o difundido argumento de que a Índia é 
um Estado plurinacional instável e na 
iminência de fragmentação. 

 
Esclarecidas as modalidades pelas quais se 

implementa o modelo federativo em casos concretos, 
cumprirá, aos próximos artigos, desenvolver as 
seguintes argumentações: a) como se vincula a 
politica externa à forma de organização do Estado em 
cada uma das modalidades (e dos casos concretos); b) 
o edifício dialético do Estado mínimo na sociedade 
doméstica liberal e democrática e o Estado máximo na 
sociedade internacional, e como o federalismo facilita 
tal estrutura dialética; c) a práxis da Realpolitik nas 
nações democráticas; d) um aprofundamento da 
argumentação sobre a relação entre pensamento 
estratégico/política externa e as instituições do Estado; 
e) o papel da sociedade civil na política doméstica e na 
política externa;  f) as razões pelas quais o Liberalismo 
é inaplicável à ordem internacional, que se orienta pela 
moral objetiva de matriz hegeliana e que não responde 
a um ordenamento de regras fixas e abstratas; e g) a 
constituição de um novo pacto federativo no Brasil 
como princípio de refundação das instituições 
republicanas e suas implicações na política externa 
brasileira. 

 
Poderão surgir, no decurso do ensaio, tópicos 

e subtópicos que não podem ser previamente 
elencados. Debalde tentar-se-ia aferir, 
antecipadamente, a natureza de tais “surpresas”: 
podem ser elas tanto teóricas quanto concretas. A esta 
parte introdutória coube, pois, lançar as sementes do 
tema que procuraremos tratar nos etapas vindouras. 
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AAmmiissttaadd  eessttrraattééggiiccaa  
  
 
 

¿Es posible construir una identidad cultural del 
Mercosur? Más que posible, es necesario. El proceso de 
integración es incompleto y frágil si se basa solamente 
en intereses comerciales y no penetra en las 
mentalidades, creando un sentimiento de 
identificación de la ciudadanía.  

 
Gregorio Recondo, diplomático 

argentino, fue pionero en el estudio de una 
historia común para la integración. Él sugiere 
que el contenido de la identidad de bloque 
sería una síntesis de los elementos más 
importantes de los pueblos que constituyen el 
Mercosur. La conciencia de esos elementos 
será intensificada con el aumento de los 
flujos sociales y la integración de cadenas 
productivas.  

 
Las historias del Brasil y de la 

Argentina, los principales socios del Mercosur, 
se tocan en el pasado y convergen en el 
futuro. Nacieron de la expansión de 
metrópolis ibéricas, lograron independencia y 
se insertaron de forma periférica en el 
sistema mundial; impulsaron una 
industrialización con fuerte intervención del 
Estado; conocieron altísimas tasas de 
inflación, que se estabilizaron, y buscan 
convergencia en el tratamiento de la deuda. 
Sufrieron el autoritarismo militar y lograron la 
redemocratización. 

 
En el ámbito de las mentalidades y 

de la cultura material, valores ibéricos e 
indígenas se juntaron y agregaron, en grados distintos, 
componentes europeos, africanos, semitas y asiáticos. 
Ese proceso se desarrolló en tres marcos: el étnico, de la 
mezcla racial; el ecológico, de adaptación a espacios 
desconocidos; y el político-institucional.  

 
Sin embargo, hay oposiciones a la construcción 

de una identidad de bloque. Persisten antiguas 
rivalidades, prejuicios y recelos – en larga medida 
causadas por desconocimiento recíproco. Vicios 

anacrónicos de una formación histórica que produjo 
alejamiento entre nuestros pueblos, que se sentían más 
cercanos a la Europa y a los Estados Unidos que a sus 

vecinos. Las mentalidades seguían las 
mismas sendas de las exportaciones. 
Pero esas condiciones negativas se están 
superando con la integración. De rivales, 
Brasil y Argentina se tornaron aliados.  

 
Hay además el temor de que 

nuestras identidades sean avasalladas 
por una cultura de bloque tan fuerte que 
borre tradiciones y forme un todo 
homogéneo. Sin embargo, nuestras 
identidades nacionales se afirmarán con 
más fuerza si las protegemos en el marco 
de una identidad de bloque que tenga 
justamente la diversidad cultural y 
regional como una de sus 
presuposiciones fundamentales.  

 
Las relaciones argentino-

brasileñas suelen ser definidas como 
“alianza estratégica”. J.G. Tokatlian 
propone la substitución de ese concepto 
por el de “sociedad estratégica”. Una 
alianza es temporaria, al contrario de la 
sociedad, que tiene carácter permanente 
y no implica oposición a ninguna 
potencia. Su objetivo es concretar el 
potencial de desarrollo y de cooperación 
entre Estados, además de entrelazar 
sociedades civiles.  

 
Una sociedad estratégica está fundada en una 

cultura de amistad, que aún es frágil entre nosotros y 
necesita ser nutrida. Agotada la “fase fundacional” 
marcada por el derrumbamiento de barreras 
arancelarias, de ensimismamientos físicos y proyectos 
contradictorios, la integración exige una cultura de 
amistad basada en una búsqueda de identificación con el 
socio. 

 

ALESSANDRO WARLEY CANDEAS 
               convidado 
 
                                             BUENOS AIRES 

“La identidad de 
bloque cristaliza 

un proyecto 
civilizatorio. 

Aunque sectores 
de nuestras elites 

intelectuales lo 
nieguen, nuestra 
región tiene una 

historia común que 
contiene una 
propuesta de 
civilización, 

resultante de 
procesos que 

inscribieron en 
nuestras 

mentalidades 
valores de 

libertad, justicia, 
paz, democracia y 

desarrollo.” 
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Identificarse significa descubrir una identidad 
compartida. Una sociedad estratégica implica compartir 
proyectos nacionales con miras a la construcción de una 
historia, una geografía y una economía convergentes. La 
conformación del Parlamento del Mercosur también 
contribuirá para el propósito de la identidad común. 

 
Los Presidentes Lula da Silva y Néstor Kirchner 

estableceron, en la “Acta de Copacabana”, el “Día de la 
amistad argentino-brasileña”: 30 de noviembre, fecha 
del encuentro en 1985 entre los Presidentes Raúl 
Alfonsín y José Sarney, cuando fue firmada la 
"Declaración de Iguazú", instrumento que dió origen al 
proceso de integración.  

 
El Embajador Andrés Cisneros señala que los 

pueblos del Mercosur sienten que están participando en 
una situación inédita en algunos aspectos comparable 
con la generación del 80. Él agrega que las identidades 
de Brasil y de la Argentina no se encuentran 

exclusivamente atrás, sino que se han moldeado mirando 
al porvenir.  

 
La identidad de bloque cristaliza un proyecto 

civilizatorio. Aunque sectores de nuestras elites 
intelectuales lo nieguen, nuestra región tiene una historia 
común que contiene una propuesta de civilización, 
resultante de procesos que inscribieron en nuestras 
mentalidades valores de libertad, justicia, paz, 
democracia y desarrollo. 

 
 

Alessandro Candeas é doutor em Socioeconomia do 
Desenvolvimento pela Escola de Altos Estudos em 
Ciências Sociais de Paris. Diplomata de carreira, servindo 
atualmente na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, 
Argentina.  
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SSuubbssííddiioo  ddoo  aallggooddããoo  
NNeeggóócciioo  dduurroo  ppaarraa  ooss  EEssttaaddooss  UUnniiddooss  
 

Mais uma vez Brasil e Estados Unidos se 
encontram em uma nova disputa comercial. Nesta 
segunda-feira, 26 de abril, a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) deu parecer favorável ao Brasil na 
questão dos subsídios agrícolas pagos pelos Estados 
Unidos aos produtores de algodão do país. Semelhante 
ao ocorrido no final de 2003, quando a OMC 
declarou ilegal a sobretaxa norte-americana do 
aço importado, o Brasil vai de encontro aos 
interesses da maior economia mundial, ao 
promover a defesa de seus interesses 
comerciais, e coloca a política do governo de 
George W. Bush em delicada posição em um 
ano bastante especial. 
 

Com o apoio de 13 países, dentre eles 
Argentina, Canadá e China, o Brasil levou à 
OMC denúncias de que os Estados Unidos 
estariam violando as quotas estabelecidas aos 
subsídios agrícolas na produção algodoeira e, 
desta forma, conferindo uma vantagem 
competitiva ilegal aos produtores norte-
americanos frente a seus concorrentes, 
sustentando sua significativa parcela no 
mercado internacional. A OMC decide 
preliminarmente em favor do Brasil nesta 
questão, porém a decisão final da organização 
será proferida somente em junho deste ano. 
 

Vigorosamente combatidos pelos países em 
desenvolvimento, e defendidos por alguns países 
desenvolvidos, os subsídios agrícolas necessitam 
efetivamente de uma nova definição, clara e adequada 
quanto à sua utilização. Inseridos dentro de algumas 
economias, como a norte-americana, servem como 
alicerce de sua inserção agrícola no mercado e, em 
parte, são responsáveis pela grande competitividade 
mundial de produtos agrícolas daquelas economias. A 
simples redução destes auxílios econômicos estatais 
geram sérios reflexos econômicos e imediatos 
confrontos políticos entre os países. 

A vitória brasileira, além do evidente prejuízo 
que acarretará à produção norte-americana de 
algodão, trará um grande reflexo político. O ano de 
2004 é ano de eleições presidenciais nos Estados 
Unidos, posto no qual o Presidente George W. Bush 
busca a sua permanência. Tendo conduzido um 

mandato bastante conturbado e 
questionado, especialmente pelas 
campanhas militares do país contra o 
terrorismo no Afeganistão e no Iraque, 
sua reeleição é ainda incerta. Por isso, 
uma das principais bases de apoio ao 
governo neste processo está no setor 
agro-industrial. Mas a ameaça da queda 
dos subsídios federais à produção 
algodoeira poderá acarretar uma situação 
desconfortável às aspirações do Partido 
Republicano. 
 

Contudo, mesmo com os 
consecutivos adiamentos dos debates em 
foros como a OMC, significativas vitórias 
vêm sendo obtidas pelos países em 
desenvolvimento nesta temática. O Brasil 
é um exemplo disso. Atuando de forma 
exemplar, vem acumulando grandes 
êxitos na defesa de seus interesses 
comerciais. Sempre agindo de forma 
limpa e correta, vai levando países a 

cumprirem os acordos internacionais na questão 
comercial, mesmo que sejam estes fortes personagens 
como os Estados Unidos. É desta forma que os países 
devem agir na arena do comércio internacional, 
defendendo seus interesses e fazendo cumprir os 
acordos internacionais. Mesmo que, por vezes, tenham 
que transformar o singelo algodão em pedra no 
caminho de alguns. 

 
 
Rafael Melo e Silva é bacharelando em Relações 
Internacionais pela Univali-SC. 

RAFAEL MELO E SILVA 
            convidado 
 
                                             BLUMENAU 

“A vitória 
brasileira, 
além do 
evidente 

prejuízo que 
acarretará à 

produção 
norte-

americana de 
algodão, trará 

um grande 
reflexo 

político em 
ano eleitoral 
nos Estados 

Unidos.” 
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PPaarraaddiipplloommaacciiaa    
AAss  RReellaaççõõeess  IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  ddooss  
GGoovveerrnnooss  LLooccaaiiss  ––  ppaarrttee  II  
    

Paradiplomacia. Em um primeiro momento a 
palavra soa estranha. Assim como o termo 
“paramilitar”, parece remeter a algo ilegal, uma 
atividade paralela que usurparia uma 
competência do governo central. A verdade é 
que o conceito, além de ser relativamente 
novo, cunhado por Panayotis Soldatos em 
1990,67 é praticamente desconhecido pelos 
internacionalistas brasileiros.  Sem mais 
delongas, vamos direto à definição de 
paradiplomacia (CORNAGO, 1999):68  
 

La participación de gobiernos 
no centrales en las relaciones 
internacionales através del 
establecimiento de contactos ad hoc 
con entidades privadas o públicas del 
extranjero, con el fin de promover 
asuntos socioeconómicos y culturales, 
así como cualquier outra dimensión 
externa de sus competencias 
constitucionales. 

 
Embora seja uma atividade de 

diplomacia paralela àquela empreendida pelo 
governo central, a ação internacional dos 
entes federados encontra respaldo, em menor 
ou maior grau, na maioria dos ordenamentos 
jurídicos dos países contemporâneos.  Os 
entes federados mundiais, inclusive os do Brasil, em 
que pese a ainda tímida presença destes últimos, têm-
se lançado cada vez mais na busca de uma maior 
atuação paradiplomática.  

                                                 
67 MICHELMANN, Hans e SOLDATOS Panayotis, “Federalism and 
International Relations”, Oxford: Clarendon Press, 1990. 
68 CORNAGO, N., “Diplomacy and Paradiplomacy in the Redefinition of 
International Security: Dimensions of Conflict and Cooperation”, in: 
ALDECOA, F. e KEATING, M. Paradiplomacy in Action. The Foreign 
Relations of Subnational Governments, Londres: Frank Cass, 1999. 

 
O possível estranhamento do leitor quanto ao 

termo “paradiplomacia” não se deve, de forma alguma, 
à ainda diminuta, embora crescente, 
atenção que os formadores de 
políticas públicas dos municípios e 
estados brasileiros devotam ao tema. 
Desconfio ser a própria academia a 
culpada pelo baixo conhecimento 
apresentado pela comunidade 
internacionalista brasileira sobre o 
conceito. De fato, é escassa a 
produção científica e acadêmica de 
brasileiros sobre paradiplomacia. 
Sem a contribuição de uma teoria 
adaptada à realidade brasileira, ou 
mesmo de espaços para a discussão 
do assunto, a atuação dos municípios 
e estados em suas relações 
internacionais vê-se prejudicada pela 
falta de expertise sobre o assunto. O 
objetivo deste artigo é contribuir 
modestamente para o fomento do 
debate e do interesse da comunidade 
acadêmica e governamental sobre o 
tema. 
 

Fenômeno relativamente 
recente, a paradiplomacia representa o crescente 
protagonismo dos governos subnacionais nas relações 
internacionais. Ganhou maior proeminência com as 
mudanças ocorridas após a guerra fria, que geraram 
uma reconfiguração das estruturas relacionais do 
sistema internacional. Dentre as mudanças, 
destacaríamos o enfraquecimento do Estado-nação 
como ator dominante das relações internacionais frente 
aos chamados “novos atores”;  o fenômeno da 
glocalização, em que a interdependência entre os 
povos criou a necessidade de respostas 

RENATO OROZCO 
      convidado 
 
                                             

“Embora seja uma 
atividade de 
diplomacia 

paralela àquela 
empreendida pelo 
governo central, a 
ação internacional 

dos entes 
federados 

encontra respaldo, 
em menor ou 

maior grau, na 
maioria dos 

ordenamentos 
jurídicos dos 

países 
contemporâneos.”  
                                        

BELO HORIZONTE 
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locais/regionais a fenômenos globais/transnacionais;  e 
a conseqüente emergência do “localismo”, em que as 
regiões apareceram como forma de preencher a 
ausência do governo central nas políticas de 
desenvolvimento local.  Com um ambiente globalizado 
e fronteiras relativizadas, os governos centrais não 
teriam capacidade de identificar os setores domésticos 
carentes.  Esse novo papel seria responsabilidade do 
poder local, como bem colocam Brugué e Goma:69 
 

La hipotética superación del Estado-
nación desde el flanco internacional y desde el 
flanco local provoca una profunda alteración en 
las formas de gobernar. En contraste con el 
centralizado y universalista Estado del bienestar 
tradicional, el nuevo Estado se nos aparece 
descentrado y localista.  Las jerarquías de 
gobierno se desmoronan para reaparecer bajo 
la apariencia de una compleja red de actores y 
relaciones.  Una red donde los representantes 
locales dejan de ser un simples eslabón en la 
cadena de mando para convertirse en actores 
políticos y económicos relevantes. (BRUGÉ e 
GOMÀ, 1998) 

 
Embora as relações exteriores tenham sido, 

tradicionalmente e segundo o direito internacional, 
tema de competência exclusiva dos governos centrais, 
os governos subnacionais expandiram sua atuação 
também para esta área. Por exemplo, 
 
 

Los Estados de los Estados Unidos tienen 
aproximadamente 183 oficinas en países 
extranjeros (mientras sólo tres Estados tenían 
oficinas en el exterior en 1970); todos los 
Estados tienen al menos una relación com algún 
‘Estado hermano’ en el extranjero; y más de 
1.100 municipalidades tienen alrededor de 
1.775 ‘ciudades hermanas’ en 123 naciones. 
(KINCAID, 1999)70 

 
Em outros países, a situação não é diferente. 

O Japão possui atualmente mais de 1400 acordos de 
irmandade/amizade entre governos locais, segundo o 
Council of Local Authorities for International Relations 
(CLAIR),71 instituição ligada ao Ministry of Home Affairs 
especificamente criada, com a participação das 
províncias japonesas, para apoiar e fomentar a 
internacionalização destas. A Coréia do Sul, por meio 
da Korean Local Authorities Foundation for 
International Relations,72 instituição de estrutura 
semelhante à CLAIR, aposta também na 
paradiplomacia e fomenta a ação internacional dos 

                                                 
69 BRUGUÈ, Quim; GOMÀ, Ricard. “Gobiernos locales y políticas 
públicas”. Barcelona: Ariel, 1998.  
70 KINCAID, J. “The international competence of United States and their 
local governments”, in: ALDECOA, F. e KEATING, idem.   
71 Council of Local Authorities for International Relations - 
http://www.clair.or.jp 
72 Korean Local Authorities Foundation for International Relations - 
http://www.klafir.or.kr 

governos locais coreanos. Na Europa, em que pese o 
fato de que “las actividades internacionales de los 
gobiernos subnacionales están fuertemente 
diferenciadas, tanto en términos de financiación como 
de proyectos” (RHI-SAUSI, 2001),73 a prática de 
paradiplomacia é bastante desenvolvida na Bélgica, 
Alemanha, Espanha e Itália, com importante suporte 
proveniente da União Européia por meio do programa 
URB-AL (para a cooperação entre governos locais da 
UE e América Latina) e de linhas de crédito específicas 
para a cooperação descentralizada.74  
 

Os objetivos dos atores subnacionais, ao se 
engajarem em atividades internacionais, são variados. 
Entre outros, podemos citar a atração de 
investimentos, o comércio exterior, a cooperação 
técnica, o intercâmbio de best practices, a promoção 
do turismo, o treinamento e intercâmbio de pessoas, o 
financiamento de projetos e a cooperação para o 
desenvolvimento.  Em um contexto em que os conflitos 
internacionais são cada vez mais intra-estatais e inter-
étnicos, existem relatos também de atividade 
paradiplomática que objetiva a prevenção e/ou 
resolução de conflitos75 por meio de promoção de 
mutual understanding e de mediação. Por serem os 
governos locais e não os governos centrais os agentes 
da paradiplomacia, existe um maior conhecimento 
sobre as reais necessidades e prioridades da localidade 
em suas tratativas com o exterior. Possibilita-se, 
assim, uma melhor definição dos objetivos almejados.  
 

O fato de os entes federados não possuírem 
personalidade jurídica internacional nunca foi um 
empecilho para a paradiplomacia, embora represente 
uma grave limitação para seu campo de ação.  
Obviamente, não há capacidade jurídica para a 
celebração de tratados e acordos tais quais os 
celebrados pelos Estados-nação.  Por outro lado, há 
doutrina que defende caminhos jurídicos alternativos 
para reger a paradiplomacia.    
 

Aí estariam, em primeiro lugar, os atos 
unilaterais. Estariam igualmente os atos 
internacionais entre pessoas capazes segundo 
seus próprios direitos internos (isto é, sem 
capacidade específica sob o Direito 
Internacional Público), cujo poder de agir, no 
entanto, é reconhecido by commity pela 
comunidade dos Estados. Tais partes podem ser 
de direito privado ou público. Na mesma 
classificação estariam os atos não destinados a 
ter efeitos jurídicos, como os chamados 
gentlemen's agreements. Por fim, também aí 

                                                 
73 RHI-SAUSI, Jose Luis, “La Cooperacion Internacional en los 
Processos de Descentralizacion y Regionalizacion de Los Paises 
Latinoamericanos. La experiencia Italia – Region de Atacama”. Paper 
apresentado no Centro de Estudios de Política Internacional (CeSPI), 
Roma, Italia, 2001. 
74 Cooperação promovida ou gerida por poderes locais ou 
descentralizados, ou seja, por governos subnacionais. 
75 CORNAGO, N, idem 
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estariam os inúmeros atos, entre quaisquer 
partes, públicas ou privadas, não regidas pelo 
Direito Internacional, mas por um Direito 
Interno qualquer. Como os milhões de contratos 
entre partes sujeitas a diferentes sistemas 
jurídicos, que se celebram a cada ano. 
(BARBOSA, 2000)76 

 
Se a capacidade jurídica dos entes federados 

no plano internacional não é obstáculo para a 
paradiplomacia, a estrutura federativa do país pode 
ser. Sem uma estrutura em que os entes federados 
tenham personalidade jurídica interna, autonomia e 
recursos, não há condições propícias para a 
paradiplomacia. Segundo André Lecours,  
 
 

regional autonomy and constitutional 
frameworks are the crucial structures of the 
domestic context shaping the level and nature 
of paradiplomacy while political and/or 
economic continental regimes play a similar role 
with respect to the international environment. 
(LECOURS, 2002)77 

 
No Brasil, desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, criaram-se as condições 
institucionais propícias para que os municípios e 
estados engajem-se em atividades paradiplomáticas. 
Em 1997, com a criação da Assessoria de Relações 
Federativas (ARF) do Ministério das Relações 
Exteriores, mais um passo foi dado para que os entes 
federados consigam se inserir internacionalmente de 
maneira adequada. Finalmente, em 2002, foi criada a 
Agência de Cooperação de Municípios Brasileiros,78 
visando ao fomento da cooperação internacional dos 
municípios.  
 

Problemas estruturais que impedem o 
desenvolvimento da paradiplomacia no Brasil existem e 
são muitos. Entre eles, um sistema federativo que 
concentra recursos no governo federal e cria 
dificuldades imensas até mesmo para a sobrevivência 
dos municípios e estados. Não obstante, a maior 
barreira ao desenvolvimento paradiplomático em nosso 
país segue sendo o desconhecimento das 
oportunidades existentes e a falta de know-how 
específico entre os governantes locais e o corpo técnico 
responsável pela formatação e execução dos projetos.  

                                                 
76 BARBOSA, Denis Borges. A possibilidade jurídica de o ente público 
federado celebrar acordo com ente de Direito Público Externo. Disponível 
em: < http://denisbarbosa.addr.com/62.doc > . Acesso em: 17 Julho, 2002. 
77 LECOURS, André. “When Regions Go Abroad: Globalization, 
Nationalism and Federalism”. Paper apresentado na Conferência 
“Globalization, Multilevel Governance and Democracy: Continental, 
Comparative and Global Perspectives”, Queen’s University, 2002 
78 A Agência de Cooperação de Municípios Brasileiros é uma associação 
de municípios voltada à cooperação institucional, internacional, técnica e 
comunitária com a finalidade de promover o desenvolvimento local-
regional e a solidariedade nacional e internacional. 
 

 
A atuação paradiplomática brasileira, contanto que se 
estabeleça em volume e eficiência, pode contribuir 
grandemente para o desenvolvimento sócio-econômico 
nacional. Para que isso aconteça, é imperativo 
despertar o interesse de governo e sociedade para o 
tema, fomentar o debate entre a comunidade 
acadêmica e, assim, adequar a prática paradiplomática 
à realidade econômica, social e cultural brasileira. 
 
 
Renato Orozco é bacharel em Relações Internacionais 
pela PUC-MG e graduado em Administração Pública 
pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro 
(FJP-MG). 
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eeffeemméérriiddee  

  
  

OOss  6600  aannooss  ddooss  AAccoorrddooss  ddee  BBrreettttoonn  WWooooddss  
 

por Leonardo César Ramos 
 

1944.  
 

No dia 24 de abril de 1944, ocorre a Conferência de Bretton Woods, que tinha como objetivo criar uma ordem 
econômica mundial estável. Dentre suas características relevantes, cumpre destacarmos as seguintes: concebia um 
mundo  no qual os governos tivessem uma considerável liberdade de perseguir objetivos econômicos nacionais, mas 
cuja ordem monetária se baseava em taxas de câmbio fixas para impedir depreciações competitivas com seus efeitos 
destrutivos e as políticas adotadas na década de 1930. Outro princípio adotado era o da conversibilidade das moedas 
para as transações em conta-corrente. Admitia-se que os fluxos desestabilizadores de capital, ocorridos nos anos 
1930, eram coisa do passado (o que os anos 1980 demonstraram ser um equívoco). Além disso, criou-se o Fundo 
Monetário Internacional e o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Banco Mundial).79 
Finalmente, na hipótese de um “desequilíbrio fundamental”, o sistema permitia que um país alterasse sua taxa de 
câmbio com o consentimento internacional (embora a noção de “desequilíbrio fundamental” seja algo muito vago nos 
acordos). 
 

antecedentes.  
 

Após o trauma gerado pela Grande Depressão e os sacrifícios impostos às populações durante a Segunda 
Guerra Mundial, as democracias ocidentais fixaram duas prioridades econômicas para o pós-II Guerra Mundial. A 
primeira era o crescimento econômico com pleno emprego, simbolizado no Plano Beveridge na Inglaterra, na criação 
de uma comissão de planejamento na França e na aprovação, nos Estados Unidos, do Employment Act, de 1946. A 
segunda prioridade era a criação de uma ordem econômica mundial estável que impedisse o retorno do nacionalismo 
destrutivo que caracterizou os anos 1930. 

 
Isso refletia mudanças nas metas sociais e nos objetivos políticos adotados. Enquanto o padrão-ouro do século 

XIX e a ideologia do laissez-faire tinham subordinado a estabilidade nacional a normas internacionais e o período 
entreguerras invertera esses objetivos, o regime  do pós-guerra tentava reunir os dois, com o Estado assumindo, 
assim, um papel mais importante na economia para garantir o pleno emprego e outros objetivos, mas tendo suas 
ações sujeitas a certas normas internacionais. 
 

desdobramentos. 
 

A instituição do sistema de Bretton Woods deu início a uma era de expansão sem precedentes no comércio 
internacional e de crescente interdependência econômica mundial. A economia norte-americana se tornou o motor do 
crescimento mundial, e a política monetária norte-americana, a política monetária mundial.  Assim, quando Nixon – 
frente ao primeiro déficit comercial dos EUA desde 1893, às crescentes pressões em favor do protecionismo, aos 
ataques contra o dólar e aos temores de um colapso financeiro – anuncia o que seria uma nova política econômica 
norte-americana no dia 15 de agosto de 1971, em verdade ele acaba com o sistema de Bretton Woods, que 
formalmente vem por terra em março de 1973, com a decisão de se permitir que as taxas de câmbio flutuem. 

 

                                                 
79 O GATT – Acordo Geral de Tarifas e Comércio data de 1947. 
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RREELLeeiittuurraass  
 
 

DDeesscceennttrraalliizzaaççããoo  
eeddiittoorriiaall  ddaass  RReellaaççõõeess  
IInntteerrnnaacciioonnaaiiss  nnoo  BBrraassiill    
GGeerrmmee  ddee  uummaa  ““sseegguunnddaa  oonnddaa””  eevvoolluuttiivvaa??  

 
  

AASS  OOBBRRAASS::    
 
SÉRIE “Entender o Mundo”. Ricardo SEITENFUS 
(org.). São Paulo: Ed. Manole, 2004. 
 
COLEÇÃO “Relações Internacionais”. Paulo Fagundes VIZENTINI (org.). 
Petrópolis: Ed. Vozes, 2004. 
 
 
por Dawisson Belém Lopes 

 
Outrora disciplina periférica, confinada a alguns enclaves departamentais de universidades (geralmente, as 

públicas) brasileiras, as Relações Internacionais (RI) disseminaram-se pelo país, sob a forma de programas de 
graduação, a partir dos anos 1990. A década trouxe consigo mudanças sensíveis na sistematização acadêmica do 
conhecimento sobre as relações internacionais no Brasil. Um dado parece revelador: há exatos 30 anos, inaugurava-se 
o primeiro curso brasileiro de Relações Internacionais, em nível de graduação, na Universidade de Brasília. Hoje, ainda 
que pairem incertezas quanto ao numerário preciso, é possível que já nos aproximemos da primeira centena de 
programas de graduação de RI em atividade no país. Um verdadeiro salto quântico. 

 
No entanto, é bem sabido que esta propagação não se dá de forma linear e bem distribuída no espaço. A 

tendência à concentração dos meios e dos saberes nos tradicionais centros de estudos sobre as relações 
internacionais constituiu-se no estágio seguinte ao referido “boom” dos anos 1990. O magnetismo que esses centros 
exerceram, fosse por proximidade “funcional” com as tarefas mais diretamente vinculadas ao “internacional”, fosse por 
tendência circular à retroalimentação das tradicionais comunidades epistêmicas, espelhava-se na produção editorial 
brasileira, bastante restrita, por toda a década de 1990, às editoras universitárias e/ou imprensas oficiais. A 
centralização era não apenas institucional ou editorial, senão também pessoal, haja vista que projetos editoriais sobre 
as relações internacionais acabavam monopolizados por uma pequena elite, não por acaso, ligada aos loci acadêmicos 
de sempre.  

 
A tendência de “evolução concentrada”,80 festejada em um primeiro momento, guiou a certa entropia. Afinal, 

acaso não quiséssemos que os conhecimentos sobre as relações internacionais no Brasil se detivessem em mãos de 
poucos, com a eventual esterilização da produção intelectual, necessária seria a desconcentração dos meios e dos 

                                                 
80 Para uma visão panorâmica sobre a “primeira onda” de evolução editorial das Relações Internacionais do Brasil, ver PECEQUILO, C. “A evolução 
editorial das Relações Internacionais: as coleções”. Via Mundi, jul-dez 2003. 
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saberes. Felizmente, ao que podemos perceber, importantes passos têm sido dados nesta direção. A recente 
movimentação do mercado editorial das Relações Internacionais no Brasil é mostra disso. Queremos destacar, neste 
espaço, como substanciação da tendência descentralizadora que aqui sugerimos, duas coleções recentemente 
lançadas no Brasil: “Entender o Mundo” (Ed. Manole) e “Relações Internacionais” (Ed. Vozes), projetos do grande 
circuito editorial comercial. 

 
A primeira, coordenada por Ricardo Seitenfus, é talvez a cristalização de uma bem-sucedida parceria entre a 

editora paulista e o professor. O empreendimento de Seitenfus tem contornos de grandiosidade: a proposta inicial é a 
de publicarem-se 30 volumes, com ensaios introdutórios sobre temas “novos” e “clássicos” das relações internacionais. 
As organizações internacionais, as relações econômicas internacionais da contemporaneidade e o direito das relações 
internacionais são tópicos bastante explorados na coleção. Cada volume, em média, não ultrapassa as 150 páginas de 
extensão. Os textos são enxutos e coesos, embora não dêem vazão a elaborações mais profundas. O trabalho de 
editoração foi cuidadoso, tendo sido convocados especialistas das respectivas temáticas para as traduções. O time de 
colaboradores, a propósito, é respeitável. Estudiosos pátrios e estrangeiros (franceses, em sua maioria), com 
considerável lista de “serviços prestados” ao campo acadêmico das RI, foram reunidos por Seitenfus. 

 
Os sete primeiros ensaios da série já se encontram em circulação. Sérgio Haberfeld, da AmCham, é o 

responsável pela compilação de posicionamentos, na mídia, na academia e no setor público, a respeito da ALCA: 
Riscos e Oportunidades; o professor Guiado Soares, profundo conhecedor do direito internacional, assina o segundo 
ensaio, respeitante à Proteção Internacional do Meio Ambiente; Jean Michel Arrighi, do departamento de direito 
internacional da OEA, escreve um tutorial, com questões históricas, jurídicas e de segurança, sobre a citada 
Organização dos Estados Americanos; acerca do Fundo Monetário Internacional, de seus encontros e desencontros, 
fica incumbido o professor Patrick Lenain, do Instituto de Estudos Políticos de Paris; Michel Rainelli, professor de 
economia da Universidade Nice Sophia-Antipolis, e Brigitte Stern, reconhecida especialista em direito internacional de 
Panthéon-Sorbonne, abordam, respectivamente, os temas do Comércio Internacional e dos Investimentos 
Internacionais. Por fim, Jacques Adda, também professor do Instituto de Estudos Políticos de Paris, investiga as 
Origens da Globalização da Economia, do pré-capitalismo aos nossos dias. Adicionalmente, são aguardadas 
contribuições de Luiz Olavo Baptista, Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, Paulo Roberto de Almeida e Clóvis 
Brigagão, dentre outros, na continuação da série “Entender o Mundo”. 

 
Uma menção honrosa deve ser feita nesta coluna. Talvez, é razoável supor, pela primeira vez na história 

editorial brasileira, tenha-se produzido uma genuína relação de documentos sobre o chamado direito das relações 
internacionais, e não simplesmente mais uma coletânea de direito internacional. Referimo-nos ao mini-“código” 
Legislação Internacional, outro fruto do relacionamento prolífico entre Seitenfus-Manole. A diferença no enfoque de 
Seitenfus é sutil, embora perceptível já no sumário da obra: o autor esmerou-se para selecionar apenas os dispositivos 
legais relevantes para o estudioso ou o prático do direito das relações internacionais. As compilações similares, como 
as de José Francisco Rezek e Vicente Marotta Rangel, afiguram-se-nos compilações “de advogado para advogado”. Não 
é o caso da coletânea Legislação Internacional. Embora jurista de formação, Seitenfus demonstra um senso apurado 
da perspectiva internacionalista. Além dos tratados e das convenções, Legislação Internacional traz também 
importantes resoluções da ONU, laudos arbitrais do Mercosul, seleção de dispositivos constitucionais sobre as relações 
internacionais do Brasil e até documentos históricos valorosos como os tratados de Westphalia e de Tordesilhas. O 
formato da publicação (mini-código) é pouco convidativo às consultas. Se cabe uma crítica, ei-la: que novas versões, 
com formatos mais “amigáveis” ao leitor, sejam providenciadas para o futuro. 

 
Consoante a tendência à descentralização, outra editora do circuito comercial, a fluminense Vozes, lança-se 

no nicho editorial das relações internacionais. Sob a coordenação do professor Paulo Fagundes Vizentini, a  
coleção “Relações Internacionais” é novidade a figurar nas livrarias e bibliotecas do país. A julgar pelos dois volumes 
iniciais, “Relações Internacionais” não tem o mesmo caráter de projeto que a congênere “Entender o Mundo” 
demonstra. Além de não haver a previsão, nos volumes já publicados, de continuação da série, não se observa grande 
complementaridade entre as obras. Vizentini, historiador das relações internacionais, inaugura a coleção com o título 
Relações Exteriores do Brasil (1945-64). A pachorra de historiador não anula um estilo agradável e, sobretudo, 
analítico. Mas fica a intrigante questão: as relações exteriores do Brasil, nos períodos antecedentes e subseqüentes ao 
“interregno democrático brasileiro”, serão analisadas nesta mesma coleção? Ou o esforço analítico sobre a PEB ficará 
restrito ao lapso temporal de vinte anos, coberto por Vizentini? Resta saber. O outro volume já disponível, de autoria 
de Cristina Soreanu Pecequilo, intitula-se Introdução às Relações Internacionais: temas, atores e visões. A competente 
professora Pecequilo, cuja principal contribuição acadêmica dá-se no campo de estudos da política externa 
estadunidense, aventura-se pela complicada seara da introdução às relações internacionais. E o produto desta incursão 
não impressiona. A disposição confusa dos temas (a propósito, já anunciada no próprio subtítulo “temas, atores e 
visões”) sabota, de saída, a missão didática de que ensaios de introdução às RI devem estar imbuídos. Para mais, 
consta da obra um capítulo sobre as relações internacionais do Brasil, visivelmente deslocado no bojo dos escritos. 
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A tendência à descentralização editorial, encarnada nas coleções sobre relações internacionais acima 

analisadas, transcende-as. Não só o circuito editorial comercial abre portas, como também as tradicionais editoras 
universitárias se diversificam. É o caso, por exemplo, das iniciativas levadas a efeito pelas editoras da PUC-Minas e da 
Universidade Federal de Santa Catarina. A editora mineira acaba de lançar a sua coleção de “Estudos em RI”. A obra 
Instituições Internacionais: segurança, comércio e integração, compilação de artigos organizada pelo professor Paulo 
Luiz Esteves, consegue reunir importantes estudiosos brasileiros e latino-americanos sob um mesmo teto acadêmico. 
Ainda que heterogênea em sua composição, traz contribuição de relevo para a literatura institucionalista das RI no 
Brasil. A editora da UFSC, por seu turno, é co-responsável pela publicação de Negociações Comerciais Multilaterais, 
coletânea coordenada pelo professor Welber Barral. A obra, pertinente ao ramo do direito do comércio internacional, 
encampa duas das vertentes mais privilegiadas pela instituição catarinense: a do direito e a do comércio internacional. 

 
Extrapolando a esfera das publicações impressas, uma outra materialização da descentralização editorial das 

Relações Internacionais no Brasil ocorre com a expansão dos projetos relativos a RI na internet. Os exemplos são 
diversos, e aqui não se esgotam: Laboratório de Estudos da Conjuntura Internacional (IRI/PUC-Rio),  Observatório 
Político Sul-Americano (IUPERJ/UCAM-RJ), Conjuntura Internacional (PUC-Minas), MUNDO RI (FAAP-SP), além deste 
Debatedouro. A expansão e a renovação destes projetos editoriais ajudam a romper com os elos da tradição nos 
estudos de RI no Brasil. Mais importante que a descentralização per se, contudo, é que a síntese da interação entre as 
forças centrípetas (“primeira onda” de evolução editorial) e centrífugas (“segunda onda” de evolução editorial) possa 
significar a integração horizontal dos saberes, a democratização dos meios e o ganho incremental para a grande área 
das Relações Internacional no Brasil. É em prol desse tipo de síntese que mobilizaremos os nossos esforços. 
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Teste  aqui  seus  conhecimentos ! 
 
1. A música destes artistas foi utilizada pelas forças 
estadunidenses de ocupação do Iraque para torturar 
prisioneiros inimigos: 
 

a) Sandy & Júnior, Maria Rita Mariano; 
b) Marylin Manson, Limp Bizkit; 
c) Metallica, AC/DC; 
d) Bush, The Tally Band; 
e) Br’Oz, Rouge. 

 
2. Segundo o ministro da Propaganda de Hitler, Joseph 
Goebbels: 
 

a) O Super-homem era judeu; 
b) Arte “popular” era coisa de comunistas; 
c) Os Estados democráticos eram naturalmente fracos e 

sua Arte moderna refletia essa “fragilidade”; 
d) Mussolini restaurara a magnificência estética da 

Roma dos césares; 
e) Richard Wagner era superior a Beethoven. 

 
3. Sempre que irrompe um conflito no Oriente Médio, 
DJs oriundos da região que se instalaram na Europa e 
Estados Unidos tocam uma música em especial: 
 

a) “Rock The Casbah”, The Clash; 
b) “We Will Rock You”, Queen; 
c) “Killing An Arab”, The Cure; 
d) “Teheran”, The Offspring; 
e) “El Arbi”, Khaled. 

 
4. Músicas de Bob Marley que constituíam denúncia da 
situação política calamitosa dos povos africanos: 
 

a) Real Situation, Zion Train, Redemption Song; 
b) Zimbabwe, Africa Unite, War; 
c) Back To Africa, Free Up Soweto, Timbuktu Express; 
d) Kaya, Exodus, Revolution; 
e) Gentleman, Everything Scatter, Dreamland; 

 
5. “Os homens, através da Arte, imitam o Criador, como 
este criou a Natureza. Através da Arte os homens criam 
o Estado (nada mais que um homem artificial, embora 
maior e mais forte que o homem natural) e sua alma, a 
Soberania”. Esta tradução livre provém: 
 

a) De Aristóteles; 
b) De Platão; 
c) De Jean Bodin; 
d) De Nicolau Maquiavel; 
e) De Thomas Hobbes. 

 
 
 
 
 

 
6. A canção-símbolo da reunificação alemã do começo 
dos anos 90: 
 

a) “Berlin 1990”, Brave Old World; 
b) “Wind of Change”, Scorpions; 
c) “Im Berliner”, Gustav Schonwarld; 
d) “Climbing Up The Wall”, Radiohead; 
e) “The Wall”, Pink Floyd; 

 
7. O vocalista de qual banda de Rock dos anos 1980 
concorreu ao Senado de seu país pelo Partido do 
Desarmamento Nuclear? 
 

a) Peter Garrett, Midnight Oil (Austrália); 
b) Bono Vox, U2 (Irlanda); 
c) Zack De La Rocha, Rage Against The Machine 

(Estados Unidos); 
d) Morten Harket, A-Ha (Noruega); 
e) Bjork, Sugarcubes (Islandia). 
 

8. “Um país se constrói com homens e livros”. Esta 
frase foi proferida por: 

 
a) Juscelino Kubistcheck; 
b) Oswald de Andrade; 
c) Augusto Boal; 
d) Monteiro Lobato; 
e) Rui Barbosa. 
 

9. Famosas canções políticas do Rock brasileiro, 
referentes aos percalços das décadas de 70, 80 e 90: 

 
a) “Inútil” (Ultraje a Rigor), “Que País É Esse?” (Legião 

Urbana) e “Era Um Garoto Que Como Eu Amava os 
Beatles e os Rolling Stones” (Engenheiros do 
Hawaii); 

b) “Selvagem” (Paralamas do Sucesso), “Dictatorship” 
(Sepultura),  
“Desordem” (Titãs); 

c) “Aluga-se” (Raul Seixas), “Crucificados pelo Sistema” 
(Ratos de Porão), “Fullgaz” (Marina Lima); 

d) “Rondó do Capitão” (Secos & Molhados), “Mal 
Secreto” (Gal Costa), “Carne de Pescoço” (Barão 
Vermelho); 

e) “Independência” (Capital Inicial), “Vida Bandida” 
(Lobão), “Banditismo por uma Questão de Classe” 
(Chico Science & Nação Zumbi). 

  
10. Músicas famosas que faziam referências cifradas à 
(então) Guerra Fria: 

 
a) “Back In The USSR” (Beatles), “My Little Red Book” 

(Neil Diamond), “China Girl” (Iggy Pop/David 
Bowie); 

b) “Child In Time” (Deep Purple), “Masters of War” (Bob 
Dylan), “Nikita” (Elton John); 

c) “Born in the USA” (Bruce Springsteen), “America The 
Beautiful” (Willie Nelson), “Bullet The Blue Sky” 
(U2); 

d) “A Paz” (Gilberto Gil), “Rosa de Hiroshima” (Secos & 
Molhados), “Soldados” (Legião Urbana); 

e) “Electric Funeral” (Black Sabbath), “One” (Metallica), 
“Die With Your Boots On” (Iron Maiden). 

QQQuuuiiizzz!!!   por Carlos Frederico Gama 

Nota: a chave do Quiz encontra-se ao final da última página. 
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