
De um lado 
está a Euro-

pa da abundância 
econômica e da es-
tabilidade política. 
De outro, além do 
Mediterrâneo, uma 
extensa faixa asso-
lada pela pobreza e 
por violentos con-
flitos. O precário 
equilíbrio rompeu-
se de uma vez com 
o agravamento da 
guerra civil na Síria. 
Da Síria, mas tam-
bém do Iraque e do 
Afeganistão, puse-
ram-se em marcha 
os refugiados. Atrás 
deles, ou junto com 
eles, marcham os 
migrantes econô-
micos da África e da Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial, os desesperados e os deserdados 
saltam as muralhas da União Europeia.

Muralhas? Em tempos normais, os portais da União Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados para os 
imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente, fazem eco à xenofobia 
da extrema-direita, levantando as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo, 
ainda que com menos impudor. 

A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos princípios 
humanitários. Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil 
que o da crise do euro. “O futuro da União Europeia será moldado 
pelo que fizermos agora”, alerta a primeira-ministra alemã.

  Veja as matérias às págs. 6 e 7

A locomotivA desAcelerA

Desde a virada do século, a China cumpre o papel de locomotiva da economia mundial. Agora, porém, a 
locomotiva desacelera, talvez bruscamente, encerrando um longo ciclo que se caracterizou pelo boom das 

commodities e, ainda, por uma expansão acelerada das chamadas “economias emergentes”. Descortina-se uma nova 
paisagem econômica e geopolítica.

Sob o impacto da desaceleração chinesa, os “emergentes” enfrentam baixas taxas de crescimento ou, como 
nos casos extremos da Rússia e do Brasil, profundas recessões. Ao mesmo tempo, os fluxos de investimentos es-
trangeiros mudam de direção, trocando os “emergentes” pelos Estados Unidos. No longo “ciclo das commodities”, 
desenvolveu-se a tese de que os Brics constituiriam um polo econômico e político capaz de contrabalançar o poder 
dos Estados Unidos. Tal tese é uma vítima ilustre da transição global que está em curso.
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Trágica rotina: cenas de refugiados que naufragam durante a travessia do Mediterrâneo explicitam os 
impasses do mundo globalizado
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20º ConCurso naCional de redação 
Mundo e H&C – 2015Índice Geral de Mundo – 2015

Você encontra aqui o índice de tudo o que foi publicado no 
boletim Mundo – Geografia e Política Internacional em 

2015. Na primeira parte do índice, os assuntos são listados de 
acordo com o número da edição em que aparecem. Na segunda, 
o índice é organizado por região geopolítica ou tema. Os números 
em negrito (fora dos parênteses) indicam o número da edição do 
boletim; dentro dos parênteses, indicam as páginas.

● Número 1 – março de 2015
A União Europeia na hora da crise do euro
EUA e Cuba, o reatamento
A jihad do Estado Islâmico
Charlie Hebdo, a comoção europeia 
A guerra ucraniana, a Rússia e a Otan
Editorial: Seca, água e política
Diário de Viagem: Museu do Ouro, Colômbia

 O Meio e o Homem: As secas e o clima tropical

● Número 2 – abril de 2015
Petrobras, da glória ao desastre
Uma história do pré-sal
O chavismo na encruzilhada
Putin e a geopolítica da Grande Rússia
Os EUA diante da paz na Colômbia
Auschwitz como metáfora
Editorial: Crise política no Brasil
Diário de Viagem: Na selva colombiana

 O Meio e o Homem: Guerra do Vietnã

● Número 3 – maio de 2015
Acordo nuclear EUA-Irã
Arábia Saudita versus Irã
O projeto do Curdistão
As “leis da família” num Brasil em mutação
Os hispânicos e as eleições norte-americanas
Duzentos anos do Congresso de Viena
Religiões e etnias no caldeirão da Nigéria
Na França, a ascensão da Frente Nacional
Editorial: Casamento gay
Diário de Viagem: A Grécia do Syriza 

 O Meio e o Homem: As grandes florestas

● Número 4 – agosto de 2015
Há 70 anos, a maior de todas as guerras
A Guerra Mundial e os direitos humanos
A Segunda Guerra vista pelo cinema
No Mediterrâneo, o drama dos refugiados
O kirchnerismo diante das eleições
Voto barra islamização do Estado turco
Na Armênia, o primeiro genocídio
Editorial: A Europa e os refugiados

 O Meio e o Homem: As rotas do Oriente

● Número 5 – setembro de 2015
O fim da “globalização chinesa”
Política na “globalização chinesa”
Piketty e a economia da desigualdade
Os EUA e a Parceria Transpacífica
Campos de refugiados na Jordânia
Demografia e previdência no Brasil
O castrismo em transição
Geopolítica da Guiana
A Turquia diante dos curdos
Armadilhas da redação do Enem
Editorial: Os juízes e a política no Brasil
Diário de Viagem: Fortalezas do Mediterrâneo

● O Mapa de Mundo
Globalização – 5:(6-8) 6:(8)        
Geopolítica – 3:(11) 4:(6-8-9-10) 5:(7-9) 6:(9)       
EUA e Canadá – 3:(5) 6:(5)               
Europa Ocidental – 1:(6-7-8-9-11) 3:(3-10) 4:(3-4) 6:(3-6-7)                    
CEI e Europa Oriental – 1:(12) 2:(5) 4:(3)
Ásia Meridional – 2:(12)
Oriente Médio – 1:(10) 3:(6-7-8-9) 4:(12) 5:(3-4) 6:(3-4)                    
América Latina – 1:(4) 2:(4-10-11) 4:(11) 5:(10-11) 6:(10-11)
África do Norte – 4:(5)
África Subsaariana – 3:(12)
Brasil – 1:(3) 2:(3-6-7-8-9) 3:(3-4) 5:(3-5)
Ciência e Cultura – 2:(3) 4:(2-7) 5:(2-12)
Meio Ambiente – 3:(2) 6:(12)
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E X P E D I E N T E

“humAno, demAsiAdo humAno”
Rafaela Faria Vianna

O conceito de Inteligência Artificial gera inúmeras 
polêmicas, na medida em que passa por reflexões 

acerca da noção de pensamento. Não é de se espantar que 
essa ideia tenha surgido contemporaneamente ao compu-
tador. O próprio inventor deste, Alan Turing, contribuiu 
amplamente com o campo de filosofia da mente – criando, 
inclusive, a definição mais aceita de IA até hoje: a capaci-
dade de um sistema virtual exercer funções as quais, por 
ora, são melhor executadas por homens.

Portanto, a busca pelo robô ideal está longe de ser 
meramente científica e matemática: trata-se de uma inves-
tigação minuciosa sobre a essência humana. Afinal, o que 
torna o homem superior à máquina em tantos aspectos, 
se o computador possui uma excelência técnica própria 
da objetividade absoluta? Talvez porque o essencial esteja 
justamente na subjetividade (distrações bem-vindas).

Uma indagação pertinente nessa procura diz respeito 
à diferença entre pensar humanamente e copiar o pensa-
mento humano. É esse o contraste abordado pelo filósofo 
John Searle (1990), o qual afirmou ser impossível a criação 
de um programa de computador com características aná-
logas às da mente humana, pois aquele é apenas sintático, 
enquanto esta é semântica. Logo, fosse inteligência a tarefa 
de associar informações exaustivamente até memorizá-
las, estaríamos bem mais próximos de sermos alcançados 
– quiçá superados – pelos robôs. No entanto, o raciocínio 
humano vai muito além das competências, como fazer 
uma escolha lexical adequada ou solucionar equações. Sob 
essa perspectiva, de nada vale a casca oca da sintaxe perfeita 
esvaziada de qualquer significação. A IA seria, pois, uma 
meta longínqua – e possivelmente inalcançável.

Talvez seja melhor assim, pois maior do que a curiosidade 
humana em criar uma réplica computadorizada de si é o medo 
desse ser mecanizado. O receio da criatura que supera o criador 
é evidente nas representações cinematográficas de IA desde 
Metrópolis (1927), o qual reflete o espanto perante o avanço do 
maquinário durante a Revolução Industrial: as histórias sobre 
humanoides pairam em torno do pânico desses seres sobre-
humanos. O assombro com relação à máquina desdobra-se 
– de maneira complementar e simbiótica – na sedução por 
ela. Há uma percepção absolutamente paradoxal (e igualmente 
recorrente no imaginário humano) do robô como outra face 
de um relacionamento recíproco de afeto.

A mAquinizAção ou A mAquinAção do Afeto?

Flora Christina Bender Garcia

A redação classificada em primeiro lugar neste ano 
demonstra um  excelente desempenho verbal de 

sua autora, Rafaela. [...]
(Leia a íntegra do comentário crítico em
www.clubemundo.com.br)

Essa noção é retratada no filme Ela, do diretor Spike 
Jonze, cujo protagonista se apaixona por um programa 
de computador (uma voz feminina que o seduz com sua 
empatia e afeto mecânicos). Apesar de serem depositados 
em um ser de construção artificial, seus sentimentos são 
autênticos (orgânicas as lágrimas de ciúme e abandono 
quando o sistema amado fica fora do ar por alguns minu-
tos). Tal antítese da busca pela humanidade na máquina 
é emblemática do sujeito contemporâneo: a cultura dos 
relacionamentos virtuais e superficiais cria indivíduos cada 
vez mais apartados da realidade concreta e de si. É natural 
que busquemos a cura para esse mal do século XXI em algo 
menos movediço, no qual nossa sociedade deposita a sua 
fé (ou o que resta dela): o progresso tecnológico.

Portanto, caso houvesse avanços expressivos na criação 
de IA, uma das áreas as quais provavelmente receberiam 
mais atenção seria a de maquinização do afeto. Ora, já 
estão sendo produzidas no Japão bonecas robóticas es-
pecializadas em sexo. No entanto, essa ambição esbarra 
em um paradoxo insustentável: desejamos desumanizar a 
relação humana, contudo, ao contaminarmos esse oásis de 
racionalidade científica com nossos anseios (humanos, de-
masiado humanos), ele automaticamente deixa de sê-lo.

Em seu 20º ano, a Comissão Julgadora recebeu 186 trabalhos, em sua imensa maioria escolhidos em concursos internos nas escolas. Isso significa 
que o universo geral de alunos participantes foi muito maior e ajuda a explicar o ótimo nível dos trabalhos. A seguir, publicamos a relação dos 
dez primeiros colocados e o texto vencedor, comentado pela professora Flora Christina Bender Garcia. Aos alunos participantes, professores e 
escolas, nossos parabéns!
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Em agosto, o grupo tErrorista Estado islâmi-
co (Ei) dEstruiu o tEmplo Baal-shamin, situado 
no sítio arquEológico dE palmira, 215 quilômE-
tros a nordEstE dE damasco (capital da síria), 
a mEio caminho EntrE o mEditErrânEo E o rio 
EufratEs. não há como ExagErar os prEjuízos quE 
a dEstruição traz para a prEsErvação da mEmória 
histórica da humanidadE Em sEu conjunto.

fundada durantE o nEolítico, milênios antEs 
dE cristo, palmira tornou-sE um importantE cEn-
tro comErcial rEgional graças à sua localização 
privilEgiada, quE a tornava parada oBrigatória 
das caravanas quE pErcorriam a rota da sEda E 
prEtEndiam atravEssar o dEsErto sírio. sua riquEza 
pErmitiu a Edificação dE Estruturas monumEntais, 
incluindo o tEmplo dEstruído pElo Ei. o dEclínio 
dE palmira acontEcEu a partir do ano 271, quando 
sEus govErnantEs dEsafiaram roma, para sErEm 
dEstruídos pElo impErador aurEliano.

o quE lEva um Bando dE tErroristas a dEstruir 
uma partE tão prEciosa do patrimônio histórico da 
humanidadE? o quE ElEs ganham com isso? ExistE 
uma Explicação lógica E racional: o Ei dEsEnvolvE 
uma rEtórica quE prEtEndE apontar o caminho para 
a rEconquista dE uma época imaginária E mítica dE 
glória do islã. Ela supõE a rEconstrução do cali-
fado, quando, sEgundo a narrativa mítica, todos os 
muçulmanos viviam unidos Em um único Estado (o 
califado), soB a dirEção dE um único lídEr (califa), 
Em dEfEsa da mEsma fé (o islã). mas, para sustEntar 
sua vErsão da história imaginada, o Ei tEm quE dEs-
truir os vEstígios da história rEal.

nunca houvE tal momEnto glorioso dE um islã 
plEnamEntE unificado, homogênEo E apaziguado soB 
a tutEla dE um lídEr. mEsmo no augE da Expansão 
islâmica, EntrE os séculos vii E xi, os califas En-
frEntavam rEsistências dE triBos E povos, dissEnsõEs 
políticas intErnas E um clima dE pErmanEntE disputa 

EntrE facçõEs militarEs. a história do procEsso 
quE lEvou à formação do islã aBarca, oBviamEn-
tE, os povos áraBEs quE construíram palmira E 
quE viram a sua dEcadência, com todas as suas 
contradiçõEs, nuanças E pErplExidadEs.

mas a tEntativa dE apagar a história rEal para 
suBstituí-la por uma vErsão dEpurada dos fatos 
não é marca Exclusiva do Ei. ao contrário, é 
inErEntE a todos os fundamEntalismos. aparEcE 
EntrE os protEstantEs quE advogam o “ExcEpcio-
nalismo” dos Estados unidos, dEstinado a sEr a 
primEira EntrE as naçõEs, por um suposto mandato 
divino; aparEcE nos dElírios dos idEólogos da 
“purEza racial”, à manEira dE adolf hitlEr; E 
aparEcE nos quE sE julgam porta-vozEs, profEtas 
E intérprEtEs da “razão histórica”, na EstEira 
dE josEf stalin. a primEira vítima dE qualquEr 
fundamEntalismo é a história, a grandE partEira 
do mundo. 

E D I T O R I A L

fundAmentAlismos querem depurAr A históriA

Nove meses depois de ter sido eleito 
com a promessa de acabar com a 

política de austeridade imposta à Grécia 
pela troika (Fundo Monetário Internacio-
nal, Banco Central Europeu e Comissão 
Europeia), o partido esquerdista grego 
Syriza ganhou novamente as eleições no 
país – mas, dessa vez, sem alimentar ilusões 
semelhantes. 

Em busca de legitimidade política 
para conduzir as duras medidas exigidas 
pela troika em troca de um pacote de 86 
bilhões de euros, o líder do Syriza, Alexis 
Tsipras, renunciou, em agosto, ao cargo 
de primeiro-ministro e convocou novas 
eleições gerais, que ocorreram em 20 
de setembro. Agora, depois de mais um 
triunfo eleitoral, Tsipras ecoou Winston 
Churchill e, no lugar do fim da austeri-
dade, prometeu apenas “trabalho duro e 
muito esforço”. 

Dessa vez, o Syriza conquistou 35,5% 
dos votos (teve 36,3% em janeiro), contra 
28,1% do conservador Nova Democracia. 
Com isso, o partido de Tsipras ficou com 
145 das 300 cadeiras do Parlamento (a 
Nova Democracia terá 75 assentos) e vol-
tará ao poder em coalizão com o partido 
populista de direita Gregos Independentes 
(Anel), que conquistou dez cadeiras. 

Uma grande apatia do eleitorado grego 
marcou a eleição. A taxa de abstenção, que 
havia sido de 36,4% em janeiro, saltou 
para 43,5%. Talvez por causa disso o gran-

de derrotado no pleito foi o partido Uni-
dade Popular, uma dissidência de esquerda 
do Syriza surgida em julho com o apoio 
de 25 deputados. Nessas eleições, a nova 
organização radical, que acusa o Syriza de 
ter traído as promessas de campanha, não 
conseguiu os 3% mínimos para ingressar 
no Parlamento.   

Embora tenha feito uma jogada de 
mestre, arriscando tudo na convocação das 
eleições de setembro, Tsipras terá que se haver 
agora com a quadratura do círculo. Dessa 
vez, o Syriza fez campanha pela aprovação 
das duras medidas que permitiram a ajuda 
europeia, embora prometendo oferecer 
amparo aos grupos sociais mais vulneráveis. 

Tsipras pulava sobre brasas. Em junho, 
pressionado pelas draconianas exigências 

da União Europeia para aprovar o resgate 
da Grécia, o primeiro-ministro convo-
cou um plebiscito e se saiu vitorioso, já 
que 61% dos votantes disseram “não” às 
condições impostas pelos credores. Uma 
semana depois, contudo, acabou cedendo 
e adotou os ajustes contra os quais havia 
lutado, como redução de aposentadorias 
e taxação sobre o consumo e empresas. A 
aprovação de tais medidas pelo Parlamento 
grego provocou o racha no Syriza.

A ascensão inicial do Syriza impulsio-
nou forças esquerdistas em outros países 
da Europa submetidos a programas de 
austeridade. Na Espanha, em especial, 
ofereceu alento ao Podemos, um partido 
nascido das manifestações de rua contra a 
política fiscal do governo de centro-direita. 

Em maio, o Podemos elegeu as prefeitas 
Ada Colau, em Barcelona, e Manuela 
Carmena, em Madri, tornando-se favorito 
para ganhar as eleições gerais do fim do 
ano. Tudo, porém, complicou-se com a 
reviravolta do Syriza. Ao ceder à União 
Europeia, rompendo suas promessas de 
campanha, o partido esquerdista grego 
salgou a terra do Podemos. Afinal, “se-
ria realista seguir os passos da Grécia?”, 
perguntam-se os potenciais eleitores do 
partido radical espanhol.

À capitulação do Syriza, soma-se o 
fracasso eleitoral da Unidade Popular. Mas, 
apesar de tudo, os dirigentes do Podemos 
ainda apostam na onda mudancista. “O 
governo grego não tinha um plano para 
enfrentar a força dos principais credores 
europeus, principalmente Alemanha. 
Foram derrotados nessa batalha, mas 
mostraram que não há mais consenso 
na Europa”, diz um esperançoso Rafael 
Mayoral, da Executiva do Podemos, que 
convocou o aclamado economista francês 
Thomas Piketty para ajudar a elaborar sua 
plataforma de governo. 

O fato é que, na encruzilhada entre 
o euro com austeridade e um revolucio-
nário retorno ao dracma, a velha moeda 
nacional, os gregos escolheram a União 
Europeia. Diante disso, não parece fácil 
convencer os espanhóis a uma radical 
mudança de rumo. Poder ou não poder 
– eis a questão.

Alexis Tsipras, líder do Syriza, é reconduzido ao cargo de primeiro-ministro grego, mas 
à custa de concessões que jogaram água fria nos movimentos de esquerda europeus
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cApitulAção do syrizA ricocheteiA nA espAnhA

Cláudio Camargo
Especial para Mundo

Cláudio Camargo é jornalista 
e sociólogo
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o comitê, Israel é um Estado organizado, desde sua ori-
gem, com a finalidade de realizar uma “limpeza étnica” 
em larga escala e, ainda, um Estado que institucionalizou 
um “sistema de apartheid” destinado a negar os direitos 
de cidadania dos palestinos. 

O diagnóstico, implacável, não admite a interpretação 
de que as transferências forçadas de palestinos resultaram 
de conjunturas de guerras ou de atos administrativos de-
correntes da ocupação militar. Sua consequência, mesmo 
se não claramente explicitada pelo comitê, é a declaração 
de Israel como entidade ilegítima. No fim das contas, o 

comitê dirigente do BDS parece 
se inclinar não por uma paz em 
dois Estados, mas pelo objetivo 
da destruição do Estado judeu. 
Os dirigentes da Autoridade 
Palestina (AP) baseiam-se nisso 
para manter distância do Movi-
mento BDS. O líder palestino 
Mahmoud Abbas registrou a 
divergência explicando que a 
AP reconhece a legitimidade do 
Estado de Israel.

O governo autônomo pa-
lestino de Abbas propõe, como 
alternativa ao BDS, um boicote 
exclusivamente direcionado 
para empresas, bens e serviços 
israelenses que estão sediados 
nos territórios ocupados. Essa 
posição é compartilhada por 
correntes de esquerda israelenses, 
como o Meretz, que defendem 
a existência de Israel mas com-
batem a política de ocupação 
dos territórios palestinos. No 
fundo, a linha alternativa de ação 
assenta-se sobre a ideia de que a 
ilegitimidade não se encontra no 

próprio Estado judeu, mas num conjunto de iniciativas 
adotadas por seus governos.

Norman Finkelstein e Noam Chomsky, intelectuais de 
esquerda e críticos notórios de Israel, declararam-se contrá-
rios ao BDS, pelo menos na sua forma atual. Finkelstein 
apontou as “visões extremistas” do comitê dirigente do 
BDS e pediu que a campanha adotasse uma nova linha, 
baseada no reconhecimento do direito à existência de Isra-
el. Chomsky, por sua vez, qualificou o boicote geral contra 
Israel como contraproducente, pois serviria apenas para 
fortalecer a “linha-dura” em Israel e seus “patrocinadores 
nos Estados Unidos”. Na opinião dele, boicotar eventos 
acadêmicos da Universidade de Tel Aviv sob o argumento 
de combater o governo israelense equivaleria a boicotar 
a Universidade Harvard sob o argumento de combater o 
governo norte-americano.

movimento de Bds inspirA-se nAs sAnções AntiApArtheid

ISrAEL

Dez anos atrás, em julho de 2005, na Cisjordânia 
ocupada, 171 ONGs palestinas deflagraram o 

Movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções 
(BDS) contra Israel. A inspiração histórica explícita do 
Movimento BDS encontra-se na campanha de boicote e 
sanções que isolou a África do Sul do apartheid durante 
a década de 1980, precipitando o colapso do regime de 
minoria branca. Do ponto de vista do comitê que dirige 
o Movimento BDS, Israel equivale àquela África do Sul: 
seria um Estado consagrado à violação dos direitos hu-
manos básicos da população árabe palestina por meio da 
“limpeza étnica, da colonização, da 
discriminação racial e da ocupação 
militar”.

A identificação entre Israel e a 
África do Sul do apartheid é a fonte 
conceitual das principais polêmicas 
que envolvem o movimento. Críti-
cos do BDS apontam uma diferença 
crucial entre as duas situações: o 
apartheid sul-africano exercia-se 
contra a própria população nacional, 
enquanto Israel ocupa territórios 
estrangeiros. Desde os Acordos de 
Oslo de 1993, Israel reconhece a 
existência de uma nação palestina 
– o que significa, ao menos em tese, 
que a ocupação dos territórios pales-
tinos é um expediente temporário, 
inscrito num longo conflito entre 
as duas nações. A resposta usual dos 
defensores do BDS é a de que não se 
pode qualificar como “temporária” 
uma ocupação prestes a completar 
meio século.

O tema conceitual de fundo 
torna-se um pouco mais intrincado 
quando se examinam os objetivos 
declarados do Movimento BDS. O 
primeiro é o fim da ocupação israelense dos territórios 
palestinos, o que está alinhado com as resoluções de ONU 
e é consistente com a meta da paz pela convivência de 
dois Estados. 

O segundo é a plena igualdade para os cidadãos ára-
be-palestinos de Israel, algo bem mais complexo, pois, 
na letra da lei e segundo a Corte Suprema israelense, a 
igualdade política e jurídica é assegurada a todos os cida-
dãos do país. Os cidadãos árabe-palestinos formam cerca 
de um quinto da população de Israel e, na prática, sofrem 
diversos tipos de discriminação. A diferença entre o que 
diz a lei e o que acontece na prática transforma a exigência 
do Movimento BDS num polo de disputa permanente. 
Israel sempre sustentará que, como Estado democrático, 
rejeita qualquer distinção de direitos entre seus cidadãos. 
Os palestinos sempre retrucarão que a verdadeira lei não 
escrita de Israel é a discriminação.

Campanha contra Israel, que identifica o Estado judeu à antiga África do Sul segregacionista,
provoca polêmica até mesmo entre os palestinos

O terceiro objetivo é o respeito ao direito de retorno 
de todos os refugiados palestinos, desde a guerra de 1948-
1949, na qual nasceu Israel. Tal “direito”, reconhecido 
por resoluções da ONU, é objeto de duas interpretações 
distintas. Do ponto de vista de Israel e de correntes pales-
tinas alinhadas à ideia da paz em dois Estados, o “retorno” 
se daria, essencialmente, pela imigração rumo ao futuro 
Estado palestino. Do ponto de vista do comitê dirigente 
do BDS, porém, trata-se do retorno dos palestinos refu-
giados e seus descendentes aos lugares em que habitavam 
– ou seja, ao atual território israelense. Nessa segunda 

hipótese, Israel absorveria vários milhões de palestinos, 
o que tornaria inviável a continuidade da existência de 
um Estado judeu.

Segundo o comitê dirigente do BDS, “Israel foi es-
tabelecido pelo movimento sionista [...] com a efetiva 
intenção de obter a remoção, em massa e permanente, 
da população nativa, predominantemente árabe-palestina 
com o propósito de promover a colonização judaica e o 
desenvolvimento de um Estado judeu”. De fato, segundo 
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Contrariando o pedido de milhares de fãs 
e cartas abertas enviadas por artistas como 

o ex-Pink Floyd roger Waters, Caetano 
Veloso e Gilberto Gil decidiram furar um 
boicote internacional a Israel e realizaram 

um show em Tel Aviv, em julho
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AvAnço dA extremA-direitA ABAlA o pArtido repuBlicAno

ESTADOS UNIDOS

A disputa interna entre os pré-candidatos do Partido 
Republicano à Presidência dos Estados Unidos, 

com eleição marcada para 2016, assumiu rumos comple-
tamente inesperados no final do semestre passado, quando 
dois “azarões” – figuras que não fazem parte dos quadros 
tradicionais republicanos – anunciaram sua intenção de 
concorrer às prévias organizadas pelo partido: o bilionário 
Donald Trump e o neurocirurgião negro Ben Carson. 
Inicialmente, ninguém os levou muito a sério, mas os 
efeitos foram devastadores. 

O principal candidato no início de 2015, Jeb Bush, 
caiu para 6% em pesquisa de intenção de voto entre poten-
ciais eleitores republicanos realizada no início de setembro 
pela CBS News/The New York Times. Sua queda vertiginosa 
é ainda mais surpreendente quando se considera sua con-
dição de filho e irmão de dois ex-presidentes (ambos de 
nome George) e típico representante da aristocracia do 
Partido Republicano. Scott Walker, estrela em ascensão 
no início de 2015, obteve 2%. Chris Christie, que chegou 
a ocupar o topo, obteve menos de 1%. Trump e Carson 
somaram, juntos, cerca de 50% das intenções de voto. 

Agora, o establishment republicano – formado pelos 
setores mais tradicionais e pelos principais articuladores 
das políticas desenvolvidas pelo partido – encara com 
grande preocupação a possibilidade de que Trump ou 
Carson acabe ganhando a disputa pelo direito de concorrer 
à Presidência do país. Trump sempre foi considerado uma 
figura muito mais folclórica do que um político sério. 
Como empresário vinculado à construção civil, envolveu-
se em vários esquemas de especulação imobiliária que cau-
saram grandes escândalos, além de ter lançado o programa 
televisivo O aprendiz, um reality show do mundo dos 
negócios (apresentado no Brasil pelo também empresário 
Roberto Justus), e de promover o concurso Miss Universo. 
Carson é um neurocirurgião de reputação mundialmente 
reconhecida, mas que nunca manteve qualquer atividade 
político-partidária organizada.

Ambos têm em comum um discurso extremamente 
agressivo contra imigrantes e refugiados estrangeiros, além 
de visões conservadoras sobre os grandes temas de fundo 
religioso que dividem as opiniões nos Estados Unidos. 
São, por isso, muito bem vistos pelo Tea Party, movimento 
fundamentalista cristão organizado no interior do Partido 
Republicano que se posiciona contra o direito das mulhe-
res ao aborto, o casamento de pessoas de mesma orientação 
sexual e pesquisas com célula-tronco, além de postular o 
criacionismo e a crença na literalidade do texto bíblico. 
Isso explica, em parte, o sucesso de suas candidaturas 
dentro do Partido Republicano.

Trump deu várias declarações em que, praticamente, 
traçou um sinal de equivalência entre “mexicanos” e 
“narcotraficantes”, “prostitutas” e “bandidos”. Tudo para 
defender a imediata extradição de cerca de 11 milhões de 
imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, 
junto com seus filhos – mesmo os nascidos em solo nor-
te-americano, o que contraria a Constituição do país. E 

Em disputa pelo direito de candidatar-se à Presidência do país, Donald Trump e Ben Carson disparam na preferência dos setores mais 
conservadores com discurso xenófobo e fundamentalista

ataca ferozmente os homossexuais (por ele equiparados 
a pedófilos e adeptos da zoofilia), diz que o Obamacare 
(programa de universalização do atendimento médico 
lançado por Barack Obama) foi a “pior coisa que aconteceu 
nos Estados Unidos desde a época da escravidão” e atribui 
a campanha pelo reconhecimento do “matrimônio gay” 
a uma “conspiração comunista marxista” articulada por 
“inimigos dos Estados Unidos”. 

A retórica de Trump e Carson afasta setores inteiros do 
eleitorado que jogam um peso importante no resultado 
final, incluindo a população de origem hispânica, além 
dos simpáticos às reivindicações do grupo LGBT e de 
mulheres pelo direito ao aborto, entre outros, incluindo 
os jovens que lutam pela legalização do uso da maconha. 
Mas, sobretudo, afasta os republicanos do centro político, 
onde se situa a maioria do eleitorado. Por isso, os estra-
tegistas do Partido Republicano analisam o crescimento 
das candidaturas como um pesadelo, que precisa ser 
entendido e explicado, caso se pretenda alterar o quadro 
nos próximos meses.

O apoio do Tea Party é apenas parte da explicação. 
Mesmo que o movimento tenha adquirido grandes dimen-
sões, não reúne as condições, por si só, de exercer um peso 
tão grande dentro do Partido Republicano. Há um fenô-
meno mais intenso em curso: o discurso fundamentalista 
de Trump e Carson toca nas convicções mais profundas 
de uma parte da sociedade norte-americana que acredita 
no “excepcionalismo” dos Estados Unidos, um país supos-
tamente mandatado por Deus para cumprir seu “Destino 
Manifesto” de ser a primeira entre as nações, desde que 
seus governantes obedeçam aos preceitos bíblicos.

Para os setores mais conservadores, o governo Oba-
ma foi um desastre absoluto, tanto do ponto de vista 
da política doméstica quando da política externa, com 
a retomada das relações com Cuba, o acordo com o Irã 
e o distanciamento em relação a Israel. É o oposto do 
que seria de se esperar da nação responsável por liderar o 
“mundo cristão”.

A retórica de Trump e Carson dialoga com esse senti-
mento de frustração e medo de um mundo encarado como 
uma entidade monolítica hostil, ávida pela destruição 
dos Estados Unidos e contaminada, do ponto de vista 
religioso, ideológico e cultural por concepções comunistas, 
demoníacas e estranhas aos valores cristãos. O discurso 
conservador dos candidatos tradicionais do Partido Re-
publicano não consegue dialogar com esses sentimentos. 
É considerado muito “fraco” e apaziguador (Jeb Bush, por 
exemplo, é casado com uma mexicana e tem uma visão 
muito menos hostil dos imigrantes ilegais).

O que farão os candidatos republicanos tradicionais para 
combater o avanço de Trump e Carson? É uma questão, por 
enquanto, sem resposta. Muitos acreditam que a proximidade 
da hora da escolha vai mobilizar o establishment silencioso 
do partido que, então, deslocará os setores mais agressivos e 
barulhentos. Mas isso é apenas uma aposta.

propõe, além disso, a construção de um muro para separar 
os dois países (são mais de 3 mil quilômetros de fronteira), 
imputando ao México a responsabilidade de pagar o custo, 
estimado em algumas centenas de bilhões de dólares.

Carson critica a proposta, por ser impraticável, mas 
também defende medidas duras contra os imigrantes ile-
gais. É totalmente contrário ao oferecimento de refúgio a 
sírios, afegãos e africanos, para não “dar abrigo a terroris-
tas”. Com base em argumentos bíblicos (ele é adventista), 

©
 M

ic
h

ae
l V

ad
o

n
/W

ik
im

éd
ia

 C
o

m
m

o
n

s/
Fo

to
s 

P
ú

b
lic

as

Sinal dos tempos: fanfarrão e 
escandaloso, o empresário Donald 

Trump desponta entre os pré-
candidatos republicanos que disputam a 
nomeação para a campanha do partido 

à Presidência dos Estados Unidos
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crise dos refugiAdos testA A união europeiA

sobretudo os partidos de extrema-direita, 
assanhados na França, Grã-Bretanha, 
Áustria e Holanda, refletindo o temor de 
que os refugiados muçulmanos ameacem 
culturalmente suas nacionalidades basica-
mente brancas e cristãs. 

A verdade é que as duas reações 
convivem em planos paralelos, à falta de 
cumprimento tranquilo da legislação hu-
manitária da União Europeia ou da Con-
venção de 1951, da ONU, que impede 
a rejeição desses estrangeiros pelos países 
de asilo. A própria União Europeia não se 
entende internamente com o crescimento 
do problema. A Grã-Bretanha recuou da 
intransigência e se disse disposta a acolher 
15 mil sírios (só 15 mil?), enquanto o 
presidente da França e a primeira-minis-
tra da Alemanha retomam o hábito de 
desemperrar uma questão espinhosa, com 
propostas mais flexíveis que possam se 
espalhar como exemplo.

Por mais paradoxal que pareça, em termos 
demográficos, o fluxo de refugiados é bem 
menos um problema e bem mais uma solução. 
A Europa experimenta um declínio acentuado 
de suas taxas de natalidade. As mulheres têm 
menos de dois filhos, e, com isso, não há 
reposição de população. Os imigrantes – e, 
entre eles, os refugiados – garantem que na 
próxima geração as economias não entrem 
em recuo e percam espaço global para a Ásia 
ou a África, onde as populações continuam a 
crescer [veja a matéria à pág. 7].

No entanto, quanto aos atuais refugiados, 
a questão que se coloca de imediato é também 
outra: qual é a responsabilidade da Europa 
nessa maré humana que bate às suas portas?

A maneira mais tosca de responder con-
siste em dizer que os refugiados partem de 
antigos territórios coloniais para escapar de 
problemas semeados no passado pelas antigas 
metrópoles. A crise seria, assim, mais um sub-
produto tardio do colonialismo ocidental.

Mas na outra ponta geográfica desse 
drama humanitário existem os conflitos es-
palhados pelo mundo muçulmano. É bem 
verdade que os Estados Unidos, a Turquia 
e a Arábia Saudita insuflaram a oposição 
armada da Síria quando da eclosão, há 
quatro anos, da sangrenta guerra civil no 

nada dE tolErância para Essas pEssoas quE quEstionam a dignidadE dos outros; nada dE tolErância com os quE não têm vontadE dE ajudar quando sE rEquEr ajuda lEgal E humanitária.

[angEla mErkEl, primEira-ministra da alEmanha, 26 dE agosto dE 2015]

não vamos fingir quE a união EuropEia E sEus Estados-mEmBros Estão fazEndo sEu traBalho. as migraçõEs chEgaram para ficar. ErguEr cErcas, usar gás lacrimogênio E outras formas dE 
violência contra imigrantEs E rEfugiados, prEndê-los, nEgar-lhEs acEsso a coisas Básicas como aBrigo, água E comida, rEcorrEr a amEaças ou discursos dE ódio não impEdirá quE os migrantEs 

vEnham, ou tEntEm vir, para a Europa.
[françois crépEau, rEprEsEntantE da onu para os dirEitos humanos dos migrantEs, 25 dE agosto dE 2015]

Existem hoje, em todo o mundo, 19,5 
milhões de refugiados, que escapa-

ram de guerras civis, genocídios, colapso 
de Estados ou perseguições a segmentos 
políticos ou minorias religiosas. Não de-
vem ser confundidos com os 40 milhões 
de migrantes por razões econômicas [veja 
o boxe].

São dados do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados (Acnur). 
Segundo a agência, com a atual crise, de 
janeiro a agosto deste ano, bem mais de 300 
mil pessoas cruzaram algum pedaço do Me-
diterrâneo – 200 mil na direção da Grécia, 
110 mil na da Itália. E o mais dramático: 
2,5 mil deixaram seus países de origem às 
pressas, mas não chegaram ao destino. Mor-
reram com o naufrágio das embarcações 
precárias que os transportavam.

O crescimento exponencial de refugia-
dos tem sido tão grande que, se fosse doen-
ça, estaríamos diante de uma epidemia. Em 
todo o ano passado lançaram-se ao mar 219 
mil pessoas – ou dois terços das registradas 
apenas no primeiro semestre de 2015. A 
Alemanha, com a economia mais dinâmica 
da União Europeia, revê para cima suas 
previsões de acolhimento. Contava receber 
neste ano 400 mil imigrantes e refugiados. 
Já subiu o número para 750 mil.

Mas a questão não se reduz apenas à 
frieza dos números. É um imenso drama de 
forte conteúdo humano, como demonstra 
a fotografia do pequeno Aylan, de 3 anos, 
viralizada pelas redes sociais de todo o pla-
neta. Deixou a Síria e foi recolhido numa 
praia da Turquia sob a forma de pequeno 
cadáver. Aylan, de uma família curda da 
cidade síria de Kobane, na fronteira com 
a Turquia, prestou indiretamente um du-
plo favor à humanidade. Forneceu uma 
comovente imagem para um drama que a 
mídia ilustrava apenas de forma dispersa 
com imagens coletivas de refugiados na 
ilha grega de Cós ou em Lampedusa, na 
Itália. E também se tornou a “marca” da 
desgraça humanitária.

Podemos nos perguntar qual a reação 
mais típica dos europeus “invadidos” por 
essa massa de infelizes. Há, de um lado, 
grupos de cidadezinhas da Áustria e da 
Alemanha que cercaram e aplaudem trens 
e ônibus para oferecer aos recém-chegados 
flores, alimentos, agasalhos e brinquedos. 
Mas há, de outro lado, a Hungria, que 
ameaçou de fechamento da fronteira com 
a Sérvia, levantando um muro de 175 
quilômetros, ou a Bulgária, que deslocou 
o exército para tentar impedir a entrada 
de refugiados vindos da Grécia. E há 

país. E é também verdade que os Estados 
Unidos desestruturaram um possível 
equilíbrio político no Iraque, ao imporem 
um modelo de “democracia” que permitiu 
à maioria xiita oprimir os muçulmanos 
sunitas. Pois é desses caldos de cultura que 
nasceu o Estado Islâmico, grupo sunita 
com vertente religiosa e militar que traz 
no repertório todas as transgressões aos 
mais básicos direitos humanos: genocídio, 
sequestros de adolescentes vendidas à pros-
tituição, destruição de regiões habitadas 
por grupos muçulmanos rivais.

É dele, especialmente, que estão fugin-
do populações sírias e iraquianas. Da mes-
ma forma com que procuram escapar da 
Nigéria refugiados de regiões controladas 
pelo Boko Haram, versão africana do Es-
tado Islâmico, mais pobre em armamentos, 
mas igualmente confessando um sunismo 
de radicalismo hediondo.

São grupos que se ramificam como se 
tivessem franquias comerciais pela África 
do Norte, inviabilizando a reconstrução 
política da Líbia pós-ditadura de Mu-
ammar al-Kaddafi, que se transformou 
numa das vitrines negativas dessa porcaria 
natimorta que os ocidentais chamavam 
de “Primavera Árabe”. Soma-se a isso os 
conflitos internos do Afeganistão, a preca-
riedade do cessar-fogo na guerra civil que 
dividiu o Sudão ou o crescimento político 
dos cemitérios na Eritreia, no Iêmen e na 
Somália. É nesse conjunto de conflitos que 
estão as causas primárias que geraram a 
magnitude da atual crise dos refugiados.

OrDEM MUNDIAL

Refugiados esperam atendimento em Budapeste, Hungria, país que se 
notabilizou por demonstrações explícitas de racismo e xenofobia
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João Batista Natali
Especial para Mundo

O conceito de refugiado
A ONU definiu o conceito de refugiado numa convenção de 1951 como o indivíduo 

que, “devido a um fundado temor de ser perseguido por razões de raça, religião, naciona-
lidade, pertinência a determinado grupo social ou corrente de opinião”, encontra-se fora 
de seu país e não é capaz de obter proteção das autoridade desse seu país. Um protocolo, 
de 1967, ampliou o conceito para abranger pessoas que fogem de guerras ou da violência 
política do país de origem. Refugiados distinguem-se, portanto, de imigrantes econômicos, 
que fogem da miséria ou buscam melhores condições de vida para suas famílias.

Estritamente, refugiados são apenas indivíduos que estão fora das fronteiras de seu país 
de origem. Na linguagem do Direito Internacional, os chamados “refugiados internos” são 
“deslocados” por guerras ou erupções de violência política. De fato, porém, os “deslocados” 
são refugiados que não chegaram a cruzar uma fronteira internacional.

Presença de estrangeiros nos países da UE
% de estrangeiros

Menos de 5,0

De 5,0 a 7,5

+ de 7,5

Países que não
pertencem à UE

Principais
eixos de imigração

Áreas de origem
dos imigrantes

Países com maior
número de
estrangeiros
(em milhões)

Fonte: adaptado de Atlas Mondial des Migrations, p.1q
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crise dos refugiAdos testA A união europeiA
nada dE tolErância para Essas pEssoas quE quEstionam a dignidadE dos outros; nada dE tolErância com os quE não têm vontadE dE ajudar quando sE rEquEr ajuda lEgal E humanitária.

[angEla mErkEl, primEira-ministra da alEmanha, 26 dE agosto dE 2015]

não vamos fingir quE a união EuropEia E sEus Estados-mEmBros Estão fazEndo sEu traBalho. as migraçõEs chEgaram para ficar. ErguEr cErcas, usar gás lacrimogênio E outras formas dE 
violência contra imigrantEs E rEfugiados, prEndê-los, nEgar-lhEs acEsso a coisas Básicas como aBrigo, água E comida, rEcorrEr a amEaças ou discursos dE ódio não impEdirá quE os migrantEs 

vEnham, ou tEntEm vir, para a Europa.
[françois crépEau, rEprEsEntantE da onu para os dirEitos humanos dos migrantEs, 25 dE agosto dE 2015]

os “BárBAros” estão chegAndo

A verdadeira maré humana que chega à Europa – a mais importante migração internacional desde o fim 
da Segunda Guerra Mundial – é formada por pessoas originárias da África e do Oriente Médio que 

arriscam suas vidas no caminho. A imagem marcante dessa enorme tragédia foi a foto do menino sírio Aylan 
Kurdi, que morreu afogado quando sua família tentava alcançar a Grécia a partir da Turquia. Seu corpo 
inerme despertou a Europa e o mundo para os significados humanitários da questão dos refugiados.

A trajetória do homem na superfície do planeta é marcada pelo processo migratório. Afinal, se os primeiros 
seres humanos surgiram na África, os demais continentes só foram povoados através de migrações. Dando um 
enorme salto histórico, deve-se lembrar que, a partir da Revolução Industrial, registraram-se deslocamentos 
humanos cada vez maiores. Isso se deveu à combinação de vários fatores, com destaque para o crescimento demo-

gráfico e a evolução dos meios de transporte. Desde lá, e por quase dois séculos, o continente europeu 
foi o ponto de partida das maiores ondas migratórias que se espalharam por todo o mundo.

Depois de 1980, os países da União Europeia tornaram-se, porém, importantes polos de 
atração de imigrantes [veja o boxe]. O surto migratório que se dirigiu principalmente para os 
países mais ricos do bloco foi resultado de um conjunto de elementos. Às migrações vindas da 
Europa do Leste, decorrentes da queda do Muro de Berlim e da desintegração da União Sovié-
tica e da Iugoslávia, juntaram-se imigrantes vindos das antigas colônias europeias na África e na 
Ásia. A partir de 2004, com a incorporação de países que tinham feito parte do bloco soviético, 
permitiu-se a livre circulação de pessoas dos novos países da União Europeia em direção à parte 
ocidental do continente. 

Paralelamente, houve um grande aumento dos pedidos de asilo e uma crescente imigração 
clandestina, que se acentuou a partir da intensificação das restrições à entrada de imigrantes. A nova 
onda migratória não foi bem recebida por parcela expressiva da opinião pública e dos governos 
dos países de destino.  As alegações xenófobas expressam-se de modo variado, desde a acusação de 
“roubo” de empregos por parte dos imigrantes até os alarmes sobre a descaracterização da cultura 
e dos valores dos países receptores. 

No compasso da xenofobia, acentuada pela atual onda de refugiados, desenvolveu-se uma narra-
tiva segundo a qual a Europa, tal como o antigo Império Romano, encontra-se sob a ameaça de uma 
“invasão bárbara”. Os discursos odientos originam-se em partidos de extrema-direita mas chegam a 
alguns governos, especialmente o da Hungria, que proclama a necessidade de defender a “Europa cristã” 
e associa os “imigrantes muçulmanos” a palavras como “marginalidade” e “terrorismo”. Contudo, de 
fato, uma análise das tendências demográficas evidencia que a Europa precisa de imigrantes.

Atualmente, em diversos países europeus a taxa de mortalidade supera a de natalidade – e 
a população só continua a aumentar em razão do saldo migratório positivo. Hoje, os países da 
União Europeia abrigam cerca de meio bilhão de habitantes, 100 milhões a mais do que em 1960. 
Projeções indicam que a taxa de natalidade continuará a cair e a taxa de mortalidade aumentará, 

gerando um saldo vegetativo cada vez mais negativo [veja o gráfico]. Mantida a tendência, e sem uma forte 
contribuição imigratória, o total de população dos países do bloco diminuirá em cerca de 2 milhões no 
horizonte de 2050.

O aumento da taxa de mortalidade é inevitável, justamente em função do aumento contínuo da expectativa 
de vida. Até 2050, a Alemanha poderá perder quase 10% de sua população, e a Itália, cerca de 9%. Na França, 
por volta de 2030, metade da população terá mais de 50 anos e um décimo será constituída pelos chamados 
superidosos (pessoas com mais de 80 anos). Para compensar o envelhecimento demográfico, que repercute 
como redução da população economicamente ativa e exerce pressão sobre os sistemas de aposentadorias, a 
Europa deverá, necessariamente, abrir suas fronteiras. A Europa precisa de jovens – isto é, de imigrantes.

No entanto, de modo geral, os governos europeus desviam o olhar das equações demográficas e eco-
nômicas, preferindo enquadrar o tema imigratório nas molduras da política, da cultura e da segurança. O 
arcabouço jurídico que vem sendo desenvolvido pelos países da União Europeia bate de frente com a lógica 
econômica. A dinâmica demográfica exige o aumento da força de trabalho, enquanto as reações xenófobas, 
de forte conteúdo racista, estimulam a criação de restrições cada vez mais difíceis de serem transpostas pelos 
imigrantes econômicos e até mesmo pelos refugiados. 

No panorama desolador, existem exceções. A Alemanha foi o país que melhor compreendeu a situação 
de sua dinâmica demográfica e a importância da imigração para a sua economia. Em meio à atual crise, a 
primeira-ministra Angela Merkel anunciou que seu país está disposto a acolher, até o final de 2015, quase 
800 mil refugiados, número muito superior ao da soma dos demais países do bloco. 

Merkel foi além, propondo aos países da União Europeia um sistema compulsório de cotas de refugiados. 
Por fim, salientou corretamente que, dada a dimensão humanitária do problema, a questão da acolhida dos 
refugiados seria um problema global, e não exclusivamente europeu. Sua conclamação à participação de países 
não diretamente envolvidos na questão obteve respostas iniciais positivas nos Estados Unidos e no Brasil. 
Contudo, na Europa, a linha de frente do grupo “negacionista” é formada por Grã-Bretanha, Dinamarca, 
República Checa, Eslováquia, Polônia e Hungria.

Refugiados esperam atendimento em Budapeste, Hungria, país que se 
notabilizou por demonstrações explícitas de racismo e xenofobia

Os estrangeiros 
na União 
Europeia

Nos países da União Europeia 
existem, hoje, aproximadamente 30 
milhões de estrangeiros legalizados, 
que formam apenas cerca de 6% da 
população total do bloco e abrangem 
europeus e não europeus. Na maioria 

dos países, os estrangeiros representam menos de 1% da população, 
mas há significativas exceções. No pequeno Luxemburgo, 40% da 
população é constituída por estrangeiros. A Alemanha, país mais 
populoso da União Europeia, é também o país com o maior número 
de estrangeiros (pouco mais de 7 milhões), que representam 9% da 
população. Na sequência, os países com maior número de estrangei-
ros são França, Grã-Bretanha, Espanha e Itália [veja o mapa].

A origem dos estrangeiros nos países do bloco está ligada à 
história e à geografia de cada um. Nos países que foram metrópoles 
coloniais, como Grã-Bretanha e França, boa parte dos estrangeiros 
origina-se das antigas colônias. Por exemplo, 95% dos imigrantes 
argelinos e 70% dos tunisianos se estabeleceram na França, enquanto 
indianos e paquistaneses fixaram-se principalmente na Grã-Bre-
tanha. A Alemanha foge ao padrão: a maioria dos estrangeiros é 
proveniente do Oriente Médio, especialmente da Turquia.

Presença de estrangeiros nos países da UE
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rural. Além disso, os ganhos de produtividade são mais 
lentos, após a arrancada pioneira da industrialização. 

O “modelo chinês” apoiou-se na exportação crescente 
de bens manufaturados para o mercado mundial. Ao longo 
da primeira década do século XXI, o esforço exportador foi 
sustentado por forte crescimento relativo dos investimentos, 
com paralela redução relativa do consumo interno [veja o 
gráfico]. Isso significa que, enquanto o PIB se expandia 
velozmente, o consumo popular crescia a taxas muito 
menores que as de investimento produtivo, algo que só 
poderia ocorrer ao amparo de um sistema político ditatorial. 
A transição que a China experimenta exige uma inversão 
de prioridades, que já se iniciou. O consumo interno deve 
crescer, enquanto retrocede a parcela da riqueza destinada 
aos investimentos. Por esse motivo, o crescimento do PIB 
se apoiará menos nas exportações e mais no consumo (e, 
portanto, em importações de bens manufaturados).

Na década passada, a China converteu-se na principal 
locomotiva do crescimento econômico global, fornecendo 

AterrissAgem chinesA encerrA o “ciclo dos emergentes”
ECONOMIA MUNDIAL

Durante duas semanas, que 
culminaram em quatro “dias 

negros”, entre 24 e 27 de agosto, o 
índice das ações da Bolsa de Xangai 
caiu em cerca de 40%. O sinal agou-
rento repercutiu pelos mercados 
financeiros do planeta, provocando 
alarmes. Seria um “novo 2001” ou, 
pior, um “novo 2008”, especularam 
os analistas, referindo-se a quedas 
catastróficas na Bolsa de Nova York. 
O simples paralelo entre o mercado 
financeiro chinês e o norte-ame-
ricano já evidencia o lugar crucial 
que a China ocupa, atualmente, na 
economia mundial. O tombo de 
Xangai assinala, simbolicamente, o 
fim de um longo ciclo – e, com ele, 
o fim de inúmeras ilusões.

Na China, o mercado financeiro 
representa uma parcela da economia 
muito menor que nos Estados Uni-
dos ou na Europa. Os eventos de agosto em Xangai não 
são, em si mesmos, tão relevantes quanto parecem. Mas 
devem ser interpretados como sintomas do fenômeno 
realmente importante: a “aterrissagem” da economia 
chinesa, após quase três décadas de expansão exuberante 
a taxas médias anuais em torno de 10%. 

Há duas hipóteses conflitantes sobre a “aterrissagem” 
chinesa. A primeira, mais tranquilizadora, da “aterrissagem 
suave”, é adotada pelas próprias autoridades da China. Segun-
do ela, o PIB do país crescerá, em 2015, a uma taxa próxima 
a 7% e continuará a se expandir, nos próximos anos, a taxas 
superiores a 6%. Os índices econômicos oficiais sustentam 
essa hipótese, que está alinhada com o planejamento econô-
mico do Partido Comunista da China (PCC).

A segunda hipótese parte de uma corrente de analistas 
céticos, cada vez mais numerosa, que desconfiam dos ín-
dices oficiais, apontando a anemia de indicadores físicos, 
como o consumo de eletricidade e o movimento ferrovi-
ário de carga. De acordo com os céticos, a China experi-
menta uma “aterrissagem forçada”, que se materializaria 
num crescimento de algo como 3% em 2015. A verdade, 
provavelmente, está em algum ponto intermediário entre 
os 7% e os 3%. De um modo ou de outro, porém, existe 
uma óbvia “aterrissagem”: a China nunca mais crescerá 
no ritmo assombroso das últimas décadas.

Não há nada de surpreendente na desaceleração. 
As taxas de dois dígitos de expansão do PIB refletiram 
as condições iniciais do capitalismo de Estado chinês, 
especialmente a abundância de força de trabalho barata 
e a incorporação de tecnologias industriais modernas por 
uma economia comandada centralmente. Agora, a China 
ingressa na transição de “economia jovem” para “economia 
madura”. A força de trabalho torna-se mais cara com o en-
velhecimento demográfico e a redução no ritmo do êxodo 

manufaturados baratos para o mundo 
e importando volumes impressionan-
tes de matérias-primas, combustíveis e 
produtos agrícolas. O valor das com-
modities saltou para níveis históricos 
recordistas, estimulando investimen-
tos crescentes nos países produtores. A 
“década chinesa” converteu-se numa 
idade de ouro das chamadas “econo-
mias emergentes” – e, em geral, dos 
países exportadores de commodities. A 
“aterrissagem” da China provoca, hoje, 
aterrissagens paralelas em todos esses 
países e, ainda, dissolve as esperanças 
geopolíticas depositadas nos Brics 
[veja a matéria à pág. 9].

A queda das cotações do pe-
tróleo e do gás natural está na raiz 
da recessão russa, que é agravada 
pelas sanções europeias e norte-
americanas impostas na hora da crise 
ucraniana. O sonho da restauração 

da “Grande Rússia”, fundamento da política externa de 
Vladimir Putin, corre o sério risco de se dissolver junto 
com o encerramento do “ciclo dos emergentes”. Num 
outro contexto, de relevância geopolítica menor, o colapso 
econômico da Venezuela chavista é acelerado pela retração 
dos preços dos combustíveis fósseis.

O fim do boom das commodities afeta, de modos di-
versos, países sul-americanos, como Brasil, Argentina e 
Chile, que têm pautas de exportação apoiadas em produtos 
agrícolas e minerais. A profunda recessão brasileira deriva, 
principalmente, de causas internas. Contudo, uma parte da 
responsabilidade encontra-se na conjuntura internacional 
desfavorável. Os efeitos da “aterrissagem chinesa” espalham-
se por inúmeros outros países exportadores de commodities, 
desde economias ricas, como as do Canadá e da Austrália, 
até uma numerosa coleção de economias africanas apoiadas 
no petróleo e nas matérias-primas minerais. 

Durante a “década chinesa”, os produtores de commo-
dities diversificaram suas parcerias comerciais, deslocando 
suas exportações dos países ricos para o mercado chinês. 
No Oriente Médio, na Ásia, na Oceania, na África e 
na América do Sul, a China converteu-se em parceira 
privilegiada nos intercâmbios externos [veja o mapa]. A 
transição chinesa implica mudança estrutural na pauta de 
importações da potência asiática. A China que se volta 
para o consumo interno absorverá menos commodities 
e mais bens manufaturados. A metamorfose representa 
uma oportunidade para as empresas transnacionais dos 
países ricos, mas um duro desafio para os exportadores 
de produtos básicos. 

Ficaram para trás os dias ensolarados de um ciclo que 
não demandava ganhos de eficiência industrial e produ-
tividade econômica. O Brasil, entre tantos outros países, 
precisa fazer sua lição de casa.

A China funcionou como principal locomotiva da economia global na década passada. Hoje, a desaceleração da potência asiática 
produz ondas de choque em todo o planeta

menos de 10%

Exportações dos países do mundo para a China (em %, 2014)
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A sigla Bric – acrônimo de Brasil, Rússia, Índia e 
China – foi cunhada em 2001 pelo economista 

britânico Jim O’Neill, analista do banco de investimento 
Goldman Sachs, num relatório denominado Building 
Better Global Economic Brics, que mostrava aos clientes 
do banco o grande potencial econômico de tais países. 
Baseado numa perspectiva de crescimento daquelas eco-
nomias para os dez anos seguintes, o relatório afirmava 
que, no longo prazo, os Bric estariam entre as maiores 
economias do mundo. Dois anos depois, o Goldman Sachs 
aprofundou a projeção em outro relatório, Dreaming with 
Brics: the path to 2050, que sugeria que, em 50 anos, as 
economias dos Bric seriam maiores do que as dos países 
do G6 – Estados Unidos, Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, 
França e Itália. Para a instituição, China, Rússia, Índia e 
Brasil seriam os responsáveis pela transformação da eco-
nomia mundial e do desenvolvimento global.  

Essa percepção foi reforçada pelo fato de os Bric terem 
se recuperado rapidamente da crise financeira global de 
2008, graças à implementação de programas anticíclicos, 
principalmente da China, que investiu US$ 586 bilhões 
para reorientar sua economia ao mercado interno. O cres-
cimento da China alimentou os emergentes e levou alguns 
luminares do pensamento econômico, como Michael 
Spence, Prêmio Nobel de Economia, a prever que as eco-
nomias dos Bric, dentro de uma década, superariam 50% 
do PIB mundial e seriam os motores do desenvolvimento 
global. “O futuro das economias emergentes é a redução 
da dependência da demanda dos países industrializados”, 
pontificou Spence em The Next Convergence.

Daí até a construção de uma narrativa sobre o limiar de 
uma nova ordem geopolítica internacional foi um passo. A 
primeira cúpula dos Bric teve lugar, significativamente, em 
Ecaterimburgo, na Rússia – cidade onde o czar Nicolau II 
e sua família foram fuzilados pelos bolcheviques em 1918. 
Em 2010, a África do Sul foi admitida ao clube, e a sigla 
sofreu uma adição, tornando-se Brics. E, em 2014, os Brics 
deram um novo passo para a configuração do bloco, com a 
criação de um banco de desenvolvimento, batizado Novo 
Banco de Desenvolvimento (NBD), com capital inicial 
de US$ 50 bilhões, divididos igualmente entre os mem-
bros. Simultaneamente, foi criado um fundo, chamado 
Arranjo de Contingente de Reservas (ACR), com US$ 
100 bilhões, para socorrer membros dos Brics ameaçados 
de calote. Foi o suficiente para a narrativa eufórica erigir 
os Brics em bloco geopolítico capaz de se contrapor ao 
poder hegemônico dos Estados Unidos. 

Os números dos Brics, de fato, impressionam. Os 
cinco países juntos têm 26% do território, 43% da po-
pulação e 14,5% do PIB mundiais. Entre 2005 e 2010, 
eles contribuíram com mais de 50% do crescimento 
econômico global. No entanto, é preciso indagar se um 
grupo tão heterogêneo de países – e com interesses tão 
diversos – é capaz de formar um bloco coeso em condições 
e com o propósito de se contrapor à hegemonia econômica 
americana. 

atuar como contrapeso a Washington e à Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan) na região. A OCX se ar-
ticulou ativamente contra a presença de bases militares ame-
ricanas no Uzbequistão e a iniciativa do governo George W. 
Bush de instalar um escudo antimísseis na Europa Oriental 
e na Ásia Oriental, voltado contra China e Rússia. 

Já a Índia e a China, que no passado foram à guerra 
por questões de fronteira, hoje são parceiros comerciais, 
mas a Índia desconfia das relações estratégicas de Pequim 
com seu maior adversário, o Paquistão. E a África do Sul, 
que tenta criar uma agenda na África, se vê às voltas com 
a “invasão” chinesa no continente. Finalmente, o Brasil 
vê seu desejo de liderar a América do Sul ameaçado por 
projetos chineses na região, como a ferrovia que ligaria o 
Atlântico, no Brasil, ao Pacífico, no Peru.       

Os Brics se tornaram ainda menos relevantes como 
bloco geopolítico com o encerramento do “ciclo dos emer-
gentes” [veja a matéria à pág. 8]. Tanto que o ceticismo 
hoje é comum à direita e à esquerda. “Do meu ponto 
de vista, os Brics nunca foram e nunca serão um bloco 
geopolítico e econômico. É mais plausível que cada um 
desses países se afirme como líder regional do que cresçam 
como um bloco global”, diz Ruchir Sharma. Na mesma 
linha escreve o professor José Luís Fiori, da UFRJ: “O 
mais provável é que esse grupo perca coesão e eficácia na 
medida em que o século XXI for avançando, e que cada 
um desses cinco países seja obrigado a tomar seu próprio 
caminho, mesmo na contramão dos demais, na luta pelo 
poder e pela riqueza mundiais.”

Em primeiro lugar, a assimetria do grupo é gigantes-
ca. É evidente a disparidade entre a economia chinesa, a 
segunda do planeta, e a dos demais países do grupo. A 
China, em 2014, tinha PIB nominal de US$ 10,4 tri-
lhões, em contraste com os US$ 2,3 trilhões do Brasil, os 
US$ 2 trilhões da Índia; o US$ 1,85 trilhão da Rússia e 
os US$ 350 bilhões da África do Sul. Ademais, segundo 
a revista The Economist, China e Rússia têm economias 
mais abertas, com exportações respondendo por cerca 
de um terço do PIB, enquanto que Brasil e Índia têm 
estruturas econômicas mais fechadas, com as exportações 
representando menos de um quinto do PIB. “O Brasil e a 
Rússia são exportadores de commodities, a China e a Índia 
são importadores”, assinala o economista indiano Ruchir 
Sharma, do banco Morgan Stanley. 

As disparidades mais graves, entretanto, não são de 
natureza econômica, mas políticas e geopolíticas. China 
e Rússia, por exemplo, têm regimes ditatoriais ou auto-
ritários, enquanto que Brasil, Índia e África do Sul são 
democracias representativas. China, Rússia e Índia são 
potências nucleares; já o Brasil e a África do Sul há tempos 
abdicaram da bomba atômica. Brasil, Índia e África do Sul 
defendem a reforma do Conselho de Segurança da ONU, 
mas China e Rússia, que têm assentos permanentes no 
órgão, não estão empenhadas em mudança alguma. 

Mas é em termos geopolíticos que a coisa pega. China 
e Rússia, antigas potências comunistas adversárias, hoje se 
aliam contra o avanço americano em suas esferas de influ-
ência. Um exemplo é a Organização para Cooperação de 
Xangai (OCX), firmada em 2001 entre os dois países mais 
Cazaquistão, Tadjiquistão, Quirguistão e Uzbequistão para 

dA euforiA à irrelevânciA

ECONOMIA MUNDIAL

Contradições dos Brics desmentem expectativas de que Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul constituiriam um bloco geopolítico capaz de atuar como contrapeso 

à hegemonia americana
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Cláudio Camargo é jornalista e sociólogo

Nos bons tempos de crescimento econômico, os 
líderes dos Brics tinham motivos para comemorar; 

hoje, o quadro é bem distinto
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O anúncio de que as eleições parlamentares na Ve-
nezuela serão em 6 de dezembro coincidiu com 

informações sobre pilhagem e morte de quem saqueava 
alimentos. Para a confirmação da data, foi preciso muita 
insistência, inclusive de gente do governo ciente de que pe-
gariam mal as tramas palacianas. Mas elas não faltaram.

A relação de candidatos governistas – ou seja, “boliva-
rianos” – é encabeçada pela primeira-dama Cilia Flores, 
mulher de Nicolás Maduro, o herdeiro político de Hugo 
Chávez [veja o boxe]. Do lado da oposição, María Corina 
Machado, parlamentar recordista de votos nas eleições de 
2010, teve seu registro cassado pelo Conselho Nacional Elei-
toral, subordinado ao governo. Ela concorreria pela Mesa de 
Unidade Democrática (MUD), coligação de oposição que 
vai às urnas embalada por pesquisas que atribuem intenções 
de voto de magros 25% ao governo de Maduro.

A oposição está, afinal, unida, a salvo de desencontros 
entre as alas moderadas, que têm como líder o ex-candi-
dato presidencial Henrique Capriles, e as correntes mais 
radicais, que conduziram os protestos de rua do início de 
2014. Mas amarga a prisão, pontuada por uma greve de 
fome e transformada em sentença de 16 anos no cárcere, 
do principal líder dos protestos, Leopoldo López, funda-
dor do partido Vontade Popular e rival de Capriles. 

Diante de pesquisas que colocam a oposição à frente, 
com até 20 pontos percentuais de vantagem, o governo 
recorreu ao velho truque do nacionalismo. Sem apresen-

batalha em 16 anos de revolução bolivariana”. Isso se deve, 
ainda segundo Maduro, à “guerra econômica” contra seu 
governo, patrocinada pelo Pentágono com o objetivo de 
mostrar discórdia e caos na Venezuela. 

Lendas conspiratórias são parte do cardápio eleitoral 
governista. Meses atrás, em fevereiro, um adolescente de 
14 anos foi baleado durante confrontos entre manifestan-
tes oposicionistas e forças policiais em San Cristóbal, no 
oeste do país. Um policial foi preso sob suspeita de ter 
disparado o tiro fatal. Mesmo assim, o governo difundiu 
a versão de que o assassinato obedeceu a um plano articu-
lado nos Estados Unidos com o propósito de enfraquecer 
a revolução bolivariana. 

O colapso econômico forma o pano de fundo das pesquisas 
eleitorais. Diante dele, Maduro anunciou que a China apro-
vou a ajuda de US$ 5 bilhões à Venezuela, com a finalidade 
de desenvolver a indústria petrolífera. Analistas econômicos 
dizem que a ajuda é insuficiente, tardia e enganosa. Irritada 
com a ineficiência dos venezuelanos, a China estaria, de fato, 
tentando assumir o controle da indústria do petróleo, única 
fonte relevante de recursos externos da Venezuela.

Não é uma eleição comum, típica das democracias 
estáveis. A oposição pede que seja levantado o bloqueio 
a seus candidatos, especialmente a Corina Machado. 
Maduro reage acusando os Estados Unidos de intervirem 
em questões internas da Venezuela e, ao mesmo tempo, 
nega autorização para que a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) monitore o processo eleitoral. “A 
Venezuela não será monitorada por ninguém”, proclama 
o presidente. A oposição pede a presença também de 
observadores da União Europeia e convoca um dia de 
protesto nacional “em favor das liberdades”. A MUD 
divulgou declaração condenando “a intolerância e a situ-
ação, sem precedentes, de colapso da economia”. Segundo 
os oposicionistas, o aparato produtivo “é destruído por 
maciço roubo de dólares”.

A MUD procura capitalizar o descontento dos vene-
zuelanos com o desabastecimento dos supermercados e o 
descontrole inflacionário. A perda de Corina Machado 
torna a tarefa mais difícil. Ela tocou num assunto sensível 
– a presença de militares cubanos nas Forças Armadas ve-
nezuelanas –, ao mesmo tempo que reiterava as denúncias 
de corrupção em organismos oficiais. Também tratou de 
colocar em seu lugar, como candidata, alguém com forte 
apoio popular. A escolha recaiu em Isabel Pereira, diretora 
de um organismo liberal, o Centro de Divulgação do Co-
nhecimento Econômico para a Liberdade (Cendice).

A oposição enfrenta outra dificuldade, que é seu redu-
zido espaço na mídia venezuelana. Cerca de três quartos 
dos veículos de imprensa são favoráveis ao chavismo. Há 
pouco, a Junta Interamericana de Direitos Humanos 
mandou que fosse reeditada a licença cassada de uma 
empresa de rádio e televisão. A sentença foi ignorada pelo 
governo, como em outros casos do mesmo gênero, diz 
Carlos Correa, diretor da ONG Espaço Público.

chAvismo mAnoBrA pArA evitAr desAstre eleitorAl

VENEzUELA

Em meio ao desabastecimento e à crise inflacionária, pesquisas apontam apenas 25% 
de apoio ao governo. A oposição, contudo, enfrenta restrições oficiais a suas principais 

candidaturas e o cerco da mídia chavista
Newton Carlos

Da Equipe de Colaboradores

tar provas, e à cata de apoio popular, Maduro agravou as 
tensões na fronteira com a Colômbia e acusou o governo 
colombiano de dar cobertura a uma fantasiosa tentativa 
de matá-lo. Paralelamente, acirrou os ânimos na fronteira 
oposta, onde a Venezuela reclama soberania sobre áreas 
marítimas e terrestres controladas pela Guiana. 

A guerra eleitoral, contudo, tem precedência. O presi-
dente venezuelano reuniu-se com seu colega colombiano 
em Quito para esfriar a crise fronteiriça. Pouco antes, o 
próprio Maduro leu a relação dos candidatos oficiais que 
“levarão adiante a revolução bolivariana”. Flores, ex-presi-
dente da Assembleia Nacional, alistou-se como “primeira 
combatente”. Maduro avisou que iria travar “a mais dura 

“Uma hora está à esquerda, outra hora está à direita”
  
“O tirano dos Andes”: foi assim que ficou conhecido o ditador da Venezuela Juan Vicente Gómez, que não tirava 

roupas e botas nem quando estava na cama com uma de suas amantes. Desprevenidos não lhe pegavam. Foi na sua longa 
Presidência, entre 1908 e 1935, que se deu a “explosão do petróleo”. A economia petrolífera acabaria colocando em palácio, 
em meados do século XX, o general Marcos Pérez Jiménez, na companhia de militares corruptos, latifundiários e grandes 
comerciantes. Mesmo assim, a Venezuela, que encheu de ouro e prata as arcas de colonizadores, conseguiu vestir-se de um 
status político avançado.

Teve um intelectual, poeta admirado, na Presidência e tornou-se o primeiro país latino-americano a adotar, por meio 
das urnas, a social-democracia. Derrotou uma insurgência castrista, a primeira a tentar criar um “foco” revolucionário em 
nosso continente. Um remanescente daquele movimento dirige agora um jornal antichavista, o combativo Tal Cual.

Mas a opulência do Estado, regada a petróleo, ficava com poucos. O Plano Marshall gastou US$ 13 bilhões recons-
truindo uma Europa destroçada pela guerra. O Estado venezuelano gastou três vezes mais no mesmo período, esbanjando 
dólares em circuito fechado. Um jovem oficial de nome Hugo Chávez, de extração humilde, que entrara na Academia 
Militar com ideias nacionalistas e esquerdistas, conseguiu mobilizar estudantes e companheiros de quartel, mas acabou se 
tornando um golpista fracassado.

Chávez surfou na onda do Caracazzo, levante popular em Caracas, capital da Venezuela, em 1989, tendo como bandeira 
a redistribuição social dos dólares do petróleo. Terminou preso, após a tentativa de golpe de 1992, e foi solto pelo presidente 
de um partido que ele combatia. Conseguiu, afinal, eleger-se presidente em 1998, no rastro de uma prolongada recessão, 
levando no bolso um bolivarianismo tirado do libertador Simón Bolívar e  ajustado a ambições pessoais. Adotou-o como 
espécie de religião de Estado e criou mecanismos para se eternizar no poder.

Sofreu um golpe de Estado em 2002. Foi levado do palácio a lugar desconhecido, mas conseguiu reaparecer – ao que se 
supõe, com cobertura da guarda palaciana ou de militares de baixa patente. Ajudou-o o fato de que o golpe foi articulado 
por uma entidade empresarial. Tornou-se personagem, com seu jeito bonachão, estabeleceu uma parceria estratégica com 
a Cuba castrista e anunciou a exportação de sua “revolução bolivariana” para a América Latina. Nicolás Maduro sucedeu-o 
na Presidência, após uma longa luta contra o câncer, em 2011.  

O diretor de cinema americano Oliver Stone encantou-se com Chávez. Diego Maradona visitou-o em seu túmulo. 
“Nunca se sabe, uma hora está à esquerda, outra hora está à direita”, dizia o célebre escritor colombiano Gabriel García 
Márquez a respeito do caudilho venezuelano.

Tensões políticas cada vez mais graves 
transformam as ruas de Caracas em cenário de 

enfrentamentos violentos entre governo e oposição
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A Cidade do México é perigosa, suja, 
tem poucos atrativos turísticos, além 

de punir seus habitantes com altos índices 
de poluição atmosférica, agravada por 
uma média de precipitação pluviométrica 
relativamente baixa. Em resumo: não vale 
a pena visitar a capital mexicana. Se você 
concordou com o exposto, azar o seu. Está 
quase tudo errado – exceto, é claro, o item 
relativo à poluição atmosférica. Há muito o 
que se ver, fazer e conhecer, especialmente 
para os interessados em história.

A Cidade do México, com 9 milhões de 
habitantes, ocupa uma área equiparável à 
de São Paulo (cerca de 1,5 mil quilômetros 
quadrados). Mas a região metropolitana 
(Grande Cidade do México) reúne mais 
de 40 cidades e abriga mais de 20 milhões 
de habitantes, o equivalente a um quin-
to da população mexicana. É a terceira 
maior aglomeração urbana do continente 
americano e a terceira mais populosa do 
mundo, ficando atrás somente das regiões 
metropolitanas de Tóquio (Japão) e Seul 
(Coreia do Sul).

A Praça da Constituição, ou Zócalo, 
como é mais conhecida (é uma referência 
popular como ponto de encontro), situada 
no centro histórico da cidade e símbolo da 
identidade nacional mexicana, é a quarta 
maior praça do mundo, perdendo apenas 
para a da Paz Celestial (Pequim), a Verme-
lha (Moscou) e a de Monterrey, também 
no México. Ali se situam a Catedral Me-
tropolitana, o Palácio Nacional (sede do 
Poder Executivo e o edifício do governo 
do Distrito Federal). São todos prédios 
imponentes, herdeiros do legado imperial 
espanhol, pontos de visita obrigatória.

Mas ali também está o Museu do 
Templo Mayor, erguido sobre as ruínas do 
centro religioso do grande Império Asteca 
e do palácio do imperador Motecuhzoma 
Xocoyotzin (Moctezuma II). Escavações 
recentes indicam que todas as outras edi-
ficações espanholas existentes no Zócalo 
(incluindo a catedral) foram construídas 
sobre os antigos locais astecas, com o ob-
jetivo deliberado de apagar a história pré-
colombiana. Não há palavras capazes de 
descrever a riqueza dos detalhes históricos 
oferecidos pelo Museu do Templo Mayor. 
Uma visita adequada às suas instalações 
exige, pelo menos, dois dias.

Outro museu impressionante, tanto 
pela riqueza de seu acervo (que inclui a 

A melhor notícia vem agora: é tudo 
muito barato, pois mesmo com toda a 
crise brasileira um real comprava cinco 
pesos mexicanos, em julho, o que torna 
bastante acessível o preço de bons hotéis e 
restaurantes. No quesito “comida”, aliás, os 
turistas devem se preparar para enfrentar 
temperos muito, muito apimentados. O 
distraído corre o risco de esquentar a boca 
já no café da manhã. E deve tomar cuidado 
com o consumo de água e gelo, pois as 
condições sanitárias são precárias, mesmo 
em áreas centrais da capital. 

Existe uma certa tensão no ar, dada a 
“guerra ao narcotráfico” e a disputa entre 
grupos e cartéis da droga? Sim, há, mas ela 
é apenas visível pelo intenso policiamento 
das ruas, feito por tropas fortemente arma-
das e em movimentação permanente. Nada 
que possa assustar alguém que vive em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife ou 
Maceió. Mas com uma vida cultural muito 
mais intensa.

“nos vemos no zócAlo”

José Arbex Jr.
Editor-Geral de Mundo

famosa Roda do Sol) quanto pelo estilo 
arquitetônico contemporâneo e arrojado, 
é o de Antropologia, também situado na 
região central, a alguns quilômetros do 
Zócalo. Novamente, o visitante curioso 
e atento exigirá vários dias para conhecer 
detalhadamente tudo o que o museu 
tem a oferecer. O Museu de Belas Ar-
tes, situado ao lado do Zócalo, mostra, 
em caráter permanente, o trabalho dos 
pintores muralistas (Diego Rivera, Davi 
Siqueiros, José Orozco e vários outros) 
e abre exibições temporárias de grandes 
artistas do mundo (em julho, por exemplo, 
exibiram trabalhos de Leonardo da Vinci 
e Michelangelo).

Para os interessados em história de 
setores específicos da sociedade mexicana 
existem museus como o da imprensa e o 
dos correios. Os mais ligados em cultura 
política poderão visitar as famosas casas 
da pintora Frida Kahlo e do revolucio-
nário russo Leon Trotsky, ambas muito 
próximas uma da outra, situadas em 

Coyoacán, hoje um bairro “chique” onde 
vivem intelectuais e artistas, uma espécie 
de Vila Madalena mexicana.

A cidade – ou, pelo menos, seus bairros 
centrais – conta com parques imensos, 
muito arborizados e repletos de fontes de 
água, por onde passeiam, tranquilamente, 
famílias, namorados, turistas. São áreas 
que lembram muito a Praça da República 
de São Paulo, mas muito maiores, mais 
limpas e sem o cheiro de urina caracte-
rístico. O turista pode, facilmente, alugar 
uma bicicleta (há dezenas de pontos de 
aluguel, espalhados por toda a capital) 
e passear por avenidas largas, enfeitadas 
por grandes monumentos a personagens 
históricos, incluindo os líderes da Revo-
lução de 1910, que inventou o México 
contemporâneo. Nas imediações da Ci-
dade do México, a 40 ou 50 quilômetros 
de distância, existem várias localidades de 
interesse, como pirâmides astecas e cida-
des coloniais com arquitetura preservada, 
como a de Puebla.
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A Cidade 
do México 

abriga grandes 
museus, igrejas 
e monumentos, 

incluindo o 
complexo do 

Zócalo, uma das 
maiores praças do 
mundo, centro do 

antigo Império 
Asteca, e a casa 
da pintora Frida 

Kahlo
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Até o início de setembro deste ano, 
especialistas em climatologia tinham 
certeza de que está se iniciando um novo 
El Niño, mas não conseguiam prever 
sua intensidade. Alguns afirmavam que 
seria tão forte quanto o catastrófico El 
Niño de 1997/1998, enquanto outros 
sustentavam que o fenômeno atual não 
será tão intenso. A fase aguda do El 
Niño acontece em dezembro, janeiro 
e fevereiro, mas seu desenvolvimento 
começa bem antes.

A única certeza é que, como sempre, 
o fenômeno gerará consequências plane-
tárias. A costa oeste dos Estados Unidos 
receberá menos chuvas, agravando a já 
dramática seca no estado da Califórnia. 
Na mesma direção, áreas do Norte e Nor-
deste do Brasil receberão apenas cerca da 
metade da média histórica de chuvas, com 
importantes implicações para a cobertura 
vegetal e graves prejuízos para as atividades 
rurais e a geração de energia. 

Na direção oposta, a parte meridional 
do território brasileiro deverá sentir o efeito 
de fortes tempestades e consequentes inun-
dações. Já há claros indícios do fenômeno. 
Em julho, o Sul do país teve um aumento 
de 64% das chuvas, na comparação com 
o mesmo período do ano anterior. Até a 
primeira quinzena de setembro, a cidade 
de São Paulo, que atravessou uma estiagem 
histórica, já havia recebido muito mais que 
a média histórica do volume de chuvas 
para o mês.

Cerca de 70% da superfície do planeta 
é recoberta por uma imensa massa 

líquida que alguns denominam Oceano 
Mundial, tradicionalmente dividido em 
entidades geográficas menores – o Pa-
cífico, o Atlântico, o Índico e o Ártico. 
Cada um desses quatro oceanos engloba 
porções menores, os mares, delimitados 
normalmente por ilhas ou por recortes do 
litoral. Esse imenso mundo líquido, em 
constante movimento, condiciona a vida 
em nosso planeta.

Os oceanos desempenham papel cru-
cial no equilíbrio ecológico do planeta, 
pois regulam os climas e o ciclo da água, 
ensejam trocas gasosas com a atmosfera e 
influem na composição do ar. Além disso, 
apresentam uma enorme biodiversidade, 
composta por milhões de espécies, a maio-
ria delas ainda pouco conhecida. 

As características da água do mar – tem-
peratura, salinidade, densidade – e diversos 
fatores externos que exercem influência 
sobre as massas líquidas, como os ventos, 
a força de Coriolis e a atração gravitacional 
lunar, determinam o deslocamento das 
águas oceânicas. Tais deslocamentos, que 
se verificam entre o fundo e a superfície 
e de um ponto para outro do globo, são 
responsáveis pelos fenômenos das marés e 
das correntes marinhas. 

As influências mais diretas do oceano 
sobre as áreas continentais não vão além 
dos cem quilômetros da linha de costa. 
Nessas faixas, que representam apenas um 
quinto das terras emersas, habita atualmen-
te pouco mais da metade da população 
mundial. De acordo com as projeções, em 
2025 o contingente demográfico junto às 
áreas litorâneas atingirá três quartos do to-
tal. Atualmente, cerca de 70% dos maiores 
núcleos urbanos do mundo são costeiros. 
Os ecossistemas costeiros são áreas de 
grande fragilidade ambiental. As pressões 
exercidas pelas ações antrópicas causam 
impactos de variadas intensidades sobre os 
recifes coralíneos, os mangues, os estuários 
e a vegetação litorânea em geral.

A importância econômica dos oceanos 
e mares é enorme. Eles se constituem nos 
grandes corredores do intercâmbio global de 
mercadorias: atualmente, cerca de 90% dos 
bens comercializados no mundo circulam 
através de navios. A atividade pesqueira, 
praticada de forma predatória, contribui 
para reduzir dramaticamente os estoques de 

determinados tipos de peixe, especialmente 
os de maior valor comercial. 

Inúmeros recursos minerais, como 
ouro, níquel, magnésio e hidrocarbone-
tos, são encontrados nas águas rasas ou 
profundas dos oceanos. Cerca de 30% do 
petróleo do mundo é extraído em plata-
formas marítimas. Se o sal, o petróleo e 
outros minerais são extraídos há algum 
tempo, outras riquezas ainda aguardam o 
desenvolvimento de tecnologias capazes de 
reduzir os custos de extração. No entanto, 
os minerais escondidos sob os oceanos 
podem se tornar recursos essenciais em 
futuro não muito distante. 

A Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar, firmada em Montego Bay 
(Bahamas), em 1982, definiu que cada país 
litorâneo exerceria soberania decrescente 
na medida em que aumentasse a distância  
entre sua costa e o alto-mar. A partir daí, 
a soberania deixaria de existir. Decidiu-se, 
ainda, que o fundo do mar, fora da juris-
dição nacional, passaria a ser considerado 
patrimônio comum da humanidade. Mes-
mo assim, as tentativas de imposição de leis 
internacionais mais rígidas de controle sobre 
abusos esbarram na soberania dos países 
sobre as águas territoriais e nas controvérsias 
a respeito da aplicação da legislação sobre as 
águas internacionais. Além disso, os Estados 
Unidos e alguns outros países rejeitaram a 
convenção. 

Por serem locais de passagem e de inter-
câmbios comerciais, e por abrigarem recur-
sos minerais e biológicos diversificados, os 

Nelson Bacic Olic
Da Equipe de Mundo

cercAdos pelos oceAnos

espaços marítimos são objeto de crescente 
competição internacional. Tensões geopo-
líticas entre países relacionadas à soberania 
sobre áreas oceânicas verificam-se em quase 
todos recantos oceânicos do mundo.

O Pacífico, maior dos oceanos, esten-
de-se das altas latitudes do Hemisfério 
Norte às altas latitudes do Hemisfério Sul, 
ocupando cerca de metade da superfície 
dos espaços marítimos do planeta e mais 
ou menos um terço da superfície total 
da Terra. Suas águas banham mais de 40 
países situados na porção ocidental das 
Américas, na parte oriental da Ásia, na 
Oceania, além de ilhas e arquipélagos que 
ainda têm o estatuto geopolítico de terri-
tórios coloniais e semicoloniais. 

Periodicamente, a porção equatorial do 
Pacífico, junto ao continente americano, é 
palco do El Niño, um fenômeno que afeta 
o clima regional e global, mudando os pa-
drões de ventos e os regimes de chuvas nas 
regiões tropicais e de latitudes médias. O El 
Niño caracteriza-se por um aquecimento 
acentuado das águas superficiais do setor 
centro-leste do Pacífico, especialmente 
em sua faixa equatorial. Estudos recentes 
sugerem que o aumento das emissões dos 
gases do efeito estufa estaria amplificando 
anomalias climáticas ligadas ao El Niño. O 
pico do fenômeno acontece em intervalos 
médios de quatro anos e pode persistir de 
seis a 15 meses. Em alguns anos, é pouco 
intenso, mas em outros provoca expressivas 
anomalias  pluviométricas e térmicas em 
diversas regiões do mundo [veja o mapa].
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Fonte: adaptado de MENDONÇA,
Francisco; OLIVEIRA, Inês M.D. Climatologia:
noções básicas e climas do Brasil. SãoPaulo:
Oficina de Textos, 2007.
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