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The Journal of Modern History
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Lançado número 4/2008 do periódico The Journal of Modern History (acesso Chicago Journals). Sumário:
VIAENE, VINCENT. King Leopold’s Imperialism and the Origins of the Belgian Colonial Party,
1860‚-1905. The Journal of Modern History, v. 80, n. 4, p.741-90. 2008.
LEWIS, MARY DEWHURST. Geographies of Power: The Tunisian Civic Order, Jurisdictional Politics,
and Imperial Rivalry in the Mediterranean, 1881-1935. The Journal of Modern History, v. 80, n. 4,
p.791-830. 2008.
DAUGHTON, J. P. When Argentina Was French R:ethinking Cultural Politics and European
Imperialism in Belle-poque Buenos Aires. The Journal of Modern History, v. 80, n. 4, p.831-64. 2008.
BUETTNER, ELIZABETH. Going for an Indian: South Asian Restaurants and the Limits of
Multiculturalism in Britain. The Journal of Modern History, v. 80, n. 4, p.865-901. 2008.
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Journal of Imperial and Commonwealth History
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Lançado número 4/2008 do periódico Journal of Imperial and Commonwealth History (acesso
IngentaConnect). Sumário:
<
p style=”text-align:justify;”>FICHTER, JAMES. The British Empire and the American Atlantic on Tristan da
Cunha, 1811-16. Journal of Imperial and Commonwealth History, v. 36, n., p.567-89. 2008.
MCINTYRE, W. DAVID. The Unoﬃcial Commonwealth Relations Conferences, 1933-59: Precursors of the Trisector Commonwealth. Journal of Imperial and Commonwealth History, v. 36, n., p.591-614. 2008.
MATHEKA, REUBEN. Decolonisation and Wildlife Conservation in Kenya, 1958-68. Journal of Imperial and
Commonwealth History, v. 36, n., p.615-39. 2008.
COHEN, ANDREW. Business and Decolonisation in Central Africa Reconsidered. Journal of Imperial and
Commonwealth History, v. 36, n., p.641-58. 2008. (mais…)
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Journal of Iberian & Latin American Studies
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Lançado número 2/3 do periódico Journal of Iberian & Latin American Studies (acesso IngentaConnect).
Sumário:
PITMAN, THEA. Introduction: Latin American women’s writing, then and now/Las escritoras
latinoamericanas, ayer y hoy. Journal of Iberian & Latin American Studies, v. 14, n., p.59-63. 2008.
LINDSAY, CLAIRE. Angel’s adventures in Wonderland: the Alice myth in Dos veces Alicia. Journal of Iberian
& Latin American Studies, v. 14, n., p.65-75. 2008.
VILLARES, LUCIA. Racism and the performance of whiteness in A hora da estrela. Journal of Iberian & Latin
American Studies, v. 14, n., p.77-85. 2008.
HART, STEPHEN. ‘Art in the gerund’ in the work of Luisa Valenzuela. Journal of Iberian & Latin American
Studies, v. 14, n., p.87-92. 2008. (mais…)
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Diplomacy & Statecraft
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Lançado número 4/2008 do periódico Diplomacy & Statecraft (acesso InformaWorld). Sumário:
ROFE, J. SIMON. Under the Inﬂuence of Maha: Theodore and Franklin Roosevelt and their Understanding of
American National Interest. Diplomacy & Statecraft, v. 19, n. 4, p.732 – 45. 2008.
HAGLUND, DAVID G. Devant L’Empire: France and the Question of American Empire from Theodore
Roosevelt to George W. Bush. Diplomacy & Statecraft, v. 19, n. 4, p.746 – 66. 2008.
CULLINANE, M. PATRICK. Invoking Teddy: The Inspiration of John McCain’s Foreign Policy. Diplomacy &
Statecraft, v. 19, n. 4, p.767 – 86. 2008.
HODGE, CARL CAVANAGH. A Whiﬀ of Cordite: Theodore Roosevelt and the Transoceanic Naval Arms Race,
1897‚Äì1909. Diplomacy & Statecraft, v. 19, n. 4, p.712 – 31. 2008. (mais…)
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Journal of World History
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Lançado número 4/2008 do periódico Journal of World History (acesso EBSCO). Sumário:
<
p style=”text-align:justify;”>
1.
Truthfulness at Dawn, Truthfulness at Night: Reﬂections on a Common Striving in Chinese and Jewish
Traditions. Journal of World History, Dec2008, Vol. 19 Issue 4, p403-430, 28p; (AN 35828185) (mais…)
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Contemporary European History
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Lançado número 1/2009 do periódico Contemporary European History (acesso CAPES). Sumário:
<
p style=”text-align:justify;”>KOSSLER, TILL. Towards a New Understanding of the Child: Catholic
Mobilisation and Modern Pedagogy in Spain, 1900?1936. Contemporary European History, v. 18, n. 01,
p.1-24. 2008.
ANDERSON, PETER. In the Interests of Justice? Grass-roots Prosecution and Collaboration in Francoist
Military Trials, 1939?1945. Contemporary European History, v. 18, n. 01, p.25-44. 2008.
GERHARD, GESINE. Food and Genocide: Nazi Agrarian Politics in the Occupied Territories of the Soviet
Union. Contemporary European History, v. 18, n. 01, p.45-65. 2008. (mais…)
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Lusotopie
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Lançado número 2/2008 do periódico Lusotopie (acesso IngentaConnect). Sumário:
<
p style=”text-align:justify;”>KHOURI, NICOLE e PEREIRA LEITE, JOANA. The Portuguese Colonial Press in
Mozambique and the Indian Community (1930-1975). Lusotopie, v. 15, n., p.3-50. 2008.
PALMEIRO PINHEIRO, JOS e LU. A territorial audiovisual sector in a Europe “without borders”? Lusotopie, v.
15, n., p.53-70. 2008.
PADR e O TEMUDO, MARINA. From forced labour to small farming: The persistence of social inequalities in
Sao Tome and Principe. Lusotopie, v. 15, n., p.71-93. 2008.
GRET, MARION. Gender and participatory democracy in Brazil. Lusotopie, v. 15, n., p.95-105. 2008.
(mais…)
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Third World Quarterly
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Lançado o número 8/2008 do periódico Third World Quarterly (acesso InformaWorld). Sumário:
CAMERON, JOHN e HAANSTRA, ANNA. Development Made Sexy: how it happened and what it means. Third
World Quarterly, v. 29, n. 8, p.1475 – 89. 2008.
MILTON-EDWARDS, BEVERLEY. The Ascendance of Political Islam: Hamas and consolidation in the Gaza
Strip. Third World Quarterly, v. 29, n. 8, p.1585 – 99. 2008.
CALL, CHARLES T. The Fallacy of the ‚ÄòFailed State‚Äô. Third World Quarterly, v. 29, n. 8, p.1491 – 507.
2008.
KHALIDI, OMAR. Hinduising India: secularism in practice. Third World Quarterly, v. 29, n. 8, p.1545 – 62.
2008.
COX, RONALD W. Transnational Capital, the US State and Latin American Trade Agreements. Third World
Quarterly, v. 29, n. 8, p.1527 – 44. 2008.
LEENDERS, REINOUD. Iraqi Refugees in Syria: causing a spillover of the Iraqi conﬂict? Third World
Quarterly, v. 29, n. 8, p.1563 – 84. 2008.
SAUNDERS, CLARE. The Stop Climate Chaos Coalition: climate change as a development issue. Third World
Quarterly, v. 29, n. 8, p.1509 – 26. 2008.
SILVA-LEANDER, SEBASTIAN. On the Danger and Necessity of Democratisation: trade-oﬀs between shortterm stability and long-term peace in post-genocide Rwanda. Third World Quarterly, v. 29, n. 8, p.1601 –
20. 2008.
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Segurança multidimensional da Pan-Amazônia,
por Alberto Teixeira da Silva
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>A Pan-Amazônia vai se transformar na arena dominante dos debates
promovidos pelo Forum Social Mundial (FSM) que ocorrerá na cidade de Belém no período de 27 de janeiro
à 1 de fevereiro de 2009. Será um momento de reﬂexões, diálogos e proposições para compreender e
atualizar as agendas temáticas no contexto dessa imensa porção geográﬁca estratégica para o
desenvolvimento local, nacional, continental e global. Com efeito, no cenário da sociedade pós-industrial,
mudanças substantivas conformam novas percepções e paradigmas num mundo em franca ebulição de
idéias, dilemas e projetos civilizatórios. Diante das complexas dimensões da globalização – econômica,
política, social, tecnológica, cultural e ambiental – desaﬁos inadiáveis e ameaças sistêmicas como a
pobreza, desigualdade, estagnação econômica, corrupção, violência e catástrofes climáticas; cresce a
importância de trocas de experiências, pesquisas e saberes sobre processos contemporâneos na
formatação de padrões de estabilidade, desenvolvimento e paz, como condição do progresso e bem estar
das sociedades humanas. (mais…)
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Periódicos da semana
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Abaixo, a lista dos periódicos lançados na semana. Destaque para o Journal of Conﬂict Resolution e o
International Organization.
Review of International Studies
The Muslim World
International Organization
Journal of Conﬂict Resolution
Peace & Change
Foreign Policy Analysis
Global Society: Journal of Interdisciplinary International Relations
Analyses of Social Issues and Public Policy
International Aﬀairs
Latin American Politics and Society (Proquest)
International Political Science Review/ Revue internationale de science politique recent issues
Presidential Studies Quarterly
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O mundo diante do “Dia O”, por José Flávio
Sombra Saraiva
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>O “Dia D” foi marca da inserção altaneira dos Estados Unidos no mundo que
nasceu dos escombros da Segunda Guerra Mundial. O desembarque das tropas aliadas na Normandia, em
6 de junho de 1944, associaria o “D” do presidente Delano Roosevelt ao “D” do general Dwight
Eisenhower. Comandante da maior ofensiva militar do século XX, Dwight credenciou-se para as páginas da
história ao não ter titubeado, em dia da decisão fundamental, apesar do frio e das névoas do Canal da
Mancha.
Nascia, nos gestos e nas decisões incisivas, um novo mundo. Paris seria libertada. Chegaria ao ﬁm o
regime de Hitler. Os Estados Unidos habilitaram-se como o smart (inteligente) e o hard power (poder da
força bruta). Adocicaram a Europa com o Plano Marshall e associaram sua imagem à noção de garante da
ordem do mundo ocidental. Ampliaram as margens de poder ideológico e estratégico no imediato pósGuerra Fria. (mais…)
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Responsabilidade sistêmica e o conﬂito no
Oriente Médio, por Thiago Gehre Galvão
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>Uma nova crise de violência eclode no conﬂito entre palestinos e israelenses.
Os atos de brutalidade em si são tão marcantes quanto a irresponsabilidade dos agentes internacionais. A
paz perpétua, descrita por Kant, parece inconciliável, mesmo como utopia, com o futuro do Oriente Médio.
Neste sentido nos perguntamos, por que aﬁnal o conﬂito no Oriente Médio, assim como o conhecemos,
entrou em sua sexta década sem uma solução à vista? Qual a origem da insolubilidade deste conﬂito?
Parte-se de três pressupostos: a) existe um quadro complexo de responsabilidades individuais que
associadas dão origem a uma responsabilidade sistêmica pelo conﬂito no Oriente Médio; b)
responsabilidade não é culpa, ou seja, não se trata de um exercício de julgamento histórico, mas de uma
análise exploratória sobre a constituição do conﬂito no tempo presente; c) o apontamento da
responsabilidade sistêmica busca, portanto, evidenciar as origens da causa do conﬂito e não indicar os
culpados pelo mesmo.
O conﬂito em si é muito antigo e possui raízes históricas para a compreensão de sua atualidade. Destaque
para o papel desempenhado pelas antigas potências coloniais, França e Grã-Bretanha e pelos Estados
Unidos, ao moldar o mapa do Oriente Médio durante as negociações de Paz de Paris em 1919 após a I
Guerra Mundial. O choque dos imperialismos e o idealismo político imperfeito foram ingredientes decisivos
neste momento. (mais…)

12

Periódicos da semana
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>Periódicos disponibilizados essa semana. Destaque para o artigo
“Governmental Centralization and Party Aﬃliation: Legislator Strategies in Brazil and Japan”, do The
Americal Political Science Review.
Economic Development Quarterly
Journal of Early Modern History
Third World Quarterly
International Aﬀairs: A Russian Journal of World Politics, Diplomacy & International Relation
New Perspectives Quarterly
Review of World Economics
World Policy Journal
British Journal of Politics & International Relations
The American Political Science Review
Revista Brasileira de Ciências Sociais
The Journal of Military History
Political Psychology
Nations and Nationalism
Latin American Politics & Society
History
Journal of Common Market Studies
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Evento – Mestrado em Relações Internacionais
– UERJ
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>O Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro (PPGRI-UERJ) foi aprovado e seu processo seletivo para a primeira turma de
mestrado em Relações Internacionais terá lugar nos meses de fevereiro e março, para início das aulas em
abril.
Maiores informações serão veiculadas no site www.ppgri.uerj.br, que estará disponível a partir do dia 10
de janeiro ou no email ppgri.secretaria@gmail.com.
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Evento – Concurso para Professor Adjunto –
iREL-UnB
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>O Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília anuncia a
abertura de inscrição, destinado a selecionar candidatos para o cadastro de reserva para o cargo de
Professor Adjunto, para o Instituto de Relações Internacionais, conforme quadro a seguir:
1. Características do concurso público: Uma vaga.
Período de Inscrição: 12/1/2009 a 8/2/2009
Área: Relações Internacionais e Economia Política Internacional
Requisito Básico (titulação exigida): ser portador do título de Doutor na área de Relações Internacionais ou
Economia ou Ciência Política, com experiência comprovada em
Economia Política Internacional ou Métodos de Pesquisa em Relações Internacionais.
Regime de Trabalho e Remuneração: Dedicação Exclusiva; R$ 6.497,15.
2. O concurso público visa a selecionar candidatos para o cadastro de reserva para o cargo de Professor
Adjunto, nível 1, para desenvolver atividades de Docência de nível superior na área do concurso e
participação nas atividades de pesquisa, extensão e administração da Universidade de Brasília.
3. A solicitação de inscrição será exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/docentesunb.
4. Taxa de Inscrição: R$ 162,42 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos).
5. O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo
com o § 1o do art. 1o do Decreto n o 4.175, de 27/3/2002.
6. O Edital completo com informações sobre o processo de inscrição, contendo datas e local, encontra-se
disponível no endereço eletrônico: http://srh.unb.br/concursos.
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Evento – Mestrado em Relações Internacionais
– PUC-Minas
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Está aberto novo Edital para Processo Seletivo para candidatos ao Mestrado em Relações Internacionais da
PUC Minas, para ingresso em 2009.As inscrições estarão abertas de 19 de janeiro a 9 de fevereiro de 2009.
As inscrições pelo Correio poderão ser feitas até dia 6 de fevereiro de 2009.
Mais informações no arquivo anexo, no site www.pucminas.br/mestradori, ou, ainda, pelo telefone (31)
3319-4426 (08:00-12:00 e 13:00-17:00h)

16

O presidente e o piloto: a Companhia Aérea
Estados Unidos entre a virtú a fortuna, por
Antônio Lassance
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>Na semana que antecedeu a posse do presidente Barack Obama, os
americanos viram e comemoraram a arte do impossível: o pouso do Airbus vôo 1549 sobre o Rio Hudson.
Todos se salvaram. Eles estavam a bordo de um avião da companhia aérea Estados Unidos (US Airways).
O evento, inconscientemente, revela o estado de espírito do povo americano diante da mais grave crise
que sobre ele se abateu desde a de 1929. Ao encararem o desastre e a iminência de mergulharem na
escuridão, eles aguardam que um piloto de nome Barack Obama, que tem em suas mãos um avião com
sérios problemas, faça o que deve ser feito, mas demonstre absoluta habilidade para evitar o pior e os
conduza sãos e salvos à saída desse momento crítico.
Embora o estado de espírito seja o mesmo, as diferenças entre ambas as situações são grandes. Primeiro,
porque é mais fácil pousar um avião lotado e sem motores sobre o rio Hudson, à noite, do que tirar os
americanos rapidamente, sãos e salvos, da crise em que se encontram.
Chesley Sullenberger, o piloto do Airbus, foi oﬁcialmente convidado para a posse. Tem 57 anos, é mais
parecido com o ex-presidente Eisenhower do que com Barack Obama, foi piloto de caça da Força Aérea e,
ante uma situação adversa, foi ajudado por uma combinação de fatores positivos: havia poucas
embarcações próximas, facilitando que não houvesse uma colisão. A mais próxima delas, por outro lado,
foi essencial para que os sobreviventes não morressem congelados. (mais…)
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O signiﬁcado da eleição do Presidente Obama,
por Antônio Jorge Ramalho da Rocha
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>A eleição do Presidente Obama consitui o início de uma nova era na
sociedade americana e, talvez, nas relações internacionais contemporâneas. No plano interno, produz
mudanças relevantes nas esferas política e econômica; no âmbito externo, promete transformações
institucionais e novas práticas políticas que poderão melhorar a inserção internacional dos EUA.
Esta eleição enseja câmbios na agenda conservadora que domina o debate político nos EUA há cerca de
quatro décadas. Com a sagaz percepção de que manipular valores, inclusive religiosos, pode servir a
objetivos político-eleitorais na sociedade americana, Nixon iniciou este processo. A parcela conservadora
da academia americana e seus think-tanks, responsáveis por cerca de dois terços das publicações em
periódicos formadores de opinião, habilmente construiu uma espécie de consenso em torno da promoção
de alguns valores fundamentais naquela sociedade, particularmente a promoção das liberdades
individuais e a redução da capacidade reguladora do Estado. O ápice deste processo ocorreu no Governo
Reagan, cujas reformas deram um norte a uma sociedade desencantada com sua capacidade de vencer a
Guerra Fria e de enfrentar a ameaça do Oriente, então associada ao Japão. (mais…)
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Rumos e desaﬁos na construção da mudança
pela gestão Obama, por Elói Martins Senhoras
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>A corrida à presidência dos Estados Unidos chega à reta ﬁnal com um
ganhador cujo perﬁl é diferente ao tradicional padrão histórico do país identiﬁcado em inglês pela sigla
WASP como de origem Branca, Anglo-Saxã e Protestante.
Barack Hussein Obama II não é apenas o primeiro candidato negro a ter tido reais chances de ser eleito,
mas seu nome retrata uma nova imagem internacionalizada do americano, cujo pai é queniano
mulçumano e de mãe branca protestante do Kansas, que nasce no Havaí, tem passagem pela Indonésia e
constrói sua rápida carreira política como parlamentar estatal em 1996 e senador do Estado de Illinois em
2005.
O novo fenômeno político Obama e o surgimento do apoio popular enquanto “Obamania” é visto pelos
partidários democratas e um amplo espectro da opinião pública internacional como uma possibilidade de
mudança do status quo estadunidense em suas relações nacionais e internacionais. (mais…)
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Evento – Concurso para a Carreira de
Diplomata – 2009
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
O Instituto Rio Branco (Ministério das Relações Exteriores) anuncia que estarão abertas entre 21 de janeiro
e 12 de fevereiro as inscrições para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata.
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Evento – Programa de formação de quadros
proﬁssionais do CPDOC – seleção de recémdoutores na área de Relações Internacionais
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio
Vargas selecionará até dois pesquisadores recém-doutores para seu Programa de Formação de Quadros
Proﬁssionais, no Rio de Janeiro.
Esta seleção será especíﬁca para a linha de pesquisa em Relações Internacionais. Os candidatos devem
ter obtido o título de doutor na área de Relações Internacionais no período compreendido entre janeiro de
2005 e março de 2009. Serão também aceitas candidaturas de doutores em Ciências Sociais
(Antropologia, Ciência Política e Sociologia) ou História que tenham inequívoca vinculação temática com a
área de Relações Internacionais. Podem inscrever-se candidatos de qualquer nacionalidade (no caso de
estrangeiros, com razoável ﬂuência na língua portuguesa). Todos os candidatos devem ter ﬂuência em
inglês, a ser avaliada durante a entrevista. Mais informações aqui.
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Novas edições do Boletim Meridiano 47
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Estão disponíveis em Mundorama as últimas edições de Meridiano 47 – Boletim de Análise de Conjuntura
em Relações Internacionais, editado pelo Instituto Brasileiro de Relações Internacionais – IBRI.
Boletim Meridiano 47 – No. 101 – Dezembro/2008
Boletim Meridiano 47 – No. 100 – Novembro/2008
Boletim Meridiano 47 – No. 99 – Outubro/2008
Boletim Meridiano 47 – No. 98 – Setembro/2008
Boletim Meridiano 47 – No. 97 – Agosto/2008
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Evento – Applications from Brazil encouraged
for Lemann Visiting Scholar opportunity at
DRCLAS
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
The David Rockefeller Center for Latin American Studies (DRCLAS) selects annually a number of
distinguished academics (Visiting Scholars) and professionals (Fellows) to spend one or two semesters at
Harvard working on their own research and writing projects. The Center is currently seeking applications
from Brazil for its Lemann Visiting Scholar program, which was endowed with a gift from Jorge Paulo
Lemann and is available to scholars and practitioners from Brazil or those who are working on Brazilian
topics. Visiting Scholars and Fellows are selected competitively on the basis of the applicant’s
qualiﬁcations, the quality of the applicant’s research plans, and the relevance of both to the Center’s
mission and objectives. Visiting Scholars and Fellows are provided shared oﬃce space, computer, library
borrowing privileges, access to University facilities and events, and opportunities to audit classes and
attend seminars in the Faculty of Arts and Sciences and in other Harvard professional schools. Each
Visiting Scholar or Fellow is expected to present a lecture in English on a topic related to his or her
research and encouraged to be available for formal for informal consultation by faculty and students with
related interests.
<
p style=”text-align:justify;”>Mais informações aqui.
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Evento – Concurso para professor adjunto na
área de Relações Internacionais – UFPR
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
A Universidade Federal do Paraná – UFPR anuncia que estão abertas até o dia 17 de fevereiro as inscrições
para o Concurso Público para professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais, área de Ciência
Política e Relações Internacionais (1 vaga). Informações adicionais podem ser obtidas em
http://www.progepe.ufpr.br.
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Rússia e Estados Unidos em confronto na
América Latina?, por João Fábio Bertonha
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>Estamos em 2010 ou 2011. Acuado por uma crise na sua popularidade por
causa da baixa do preço do petróleo (com o conseqüente colapso do seu sistema populista), o presidente
Hugo Chávez, esquecendo-se das lições da ditadura argentina frente à guerra das Malvinas, ordena a
invasão da Guiana e a conquista do território há muito disputado com aquele país. Sem grandes forças
militares, o pequeno país logo é obrigado a recuar e tropas venezuelanas ocupam a área.
A reação dos países vizinhos não se faz esperar. Equador e Bolívia, enfrentando o mesmo problema
interno de Chávez, comemoram a vitória contra a herança imperialista que havia mutilado o território da
república irmã e se apressam em reconhecer a anexação. A Argentina, o Chile e o Peru oscilam entre a
neutralidade e alguma reação, enquanto a Colômbia se apressa em reforçar a fronteira e a condenar com
energia a agressão venezuelana. O Brasil, sem opções militares reais frente ao poder militar,
especialmente aéreo, da Venezuela, se limita, como sempre, a pedir o diálogo e a retirada das tropas
venezuelanas. (mais…)
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Evento – Nova edição da revista Cadernos de
Relações Internacionais – IRI-PUC-Rio
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>O Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro – IRI-PUC-Rio informa o lançamento da nova edição da revista Cadernos de Relações
Internacionais, disponível online e acessível em http://www.puc-rio.br/cadernosri.
A revista Cadernos de Relações Internacionais tem por objetivo estimular a produção acadêmica dos
alunos de graduação em Relações Internacionais e áreas aﬁns. Informações detalhadas sobre os
regulamentos para envio de trabalhos podem ser encontradas no Edital disponível na página da revista.
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Obama, Semana I: Now We Will, por Cristina
Soreanu Pecequilo
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>Encontrar adjetivos para se referir à eleição e posse de Barack Obama é fácil.
De histórico à inesquecível, todos possuem em comum ressaltar a relevância da chegada ao poder do
novo ocupante da Casa Branca. Sem voltar a estas repetições, o próprio Obama nas semanas que
antecederam a cerimônia de 20/01 procurou desmistiﬁcar o momento sem grande sucesso, reaﬁrmando
as diﬁculdades do país e a necessidade de união nacional. Inúmeras vezes, o novo presidente pediu
paciência, responsabilidade e força, o que se reﬂetiu no discurso de posse.
Mais do que candidato, Obama buscou mostrar-se comandante em chefe de todas as fronteiras norteamericanas ao tentar escapar dos chavões de campanha e criar novos slogans compatíveis com o Salão
Oval, em padrão repetido por Secretários e Assessores. Além disso, diminuíram-se as referências
históricas, evitando o excesso de comparações prévias de oportunidades. Também se procurou marcar o
momento de transição entre Bush-Obama sem profundas críticas, optando pela diferenciação de táticas,
estilos e apelos ao consenso bipartidário e societário. A tradição ganhou espaço como base da reinvenção,
preparando o salto à frente. Assim, do “yes, we can” (“sim, nós podemos”) trafegamos ao “now we will”
(“agora, nós faremos). E, “o faremos”, iniciou-se nas esferas mais imediatas das preocupações da
sociedade e promessas de campanha que poderiam ser cumpridas com mais facilidade. (mais…)
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Evento – Palestra de Julia E. Sweig – “Obama’s
Challenges in Latin America” – CPDOC-FGV-Rio
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>O CPDOC convida para a palestra de Julia E. Sweig, intitulada “Obama’s
Challenges in Latin America”, a se realizar no dia 2 de fevereiro, segunda-feira, às 10:30h (Auditório 1013
da FGV, 10 andar – Praia de Botafogo 190, Rio de Janeiro).
Julia E. Sweig é Nelson and David Rockefeller Senior Fellow e é diretora de Latin American Studies no
Council on Foreign Relations. Ela é uma das principais e mais inﬂuentes analistas das relações dos Estados
Unidos com a América Latina. É autora de Friendly Fire: Losing Friends and Making Enemies in the AntiAmerican Century (Public Aﬀairs, 2006). Seu livro Inside the Cuban Revolution: Fidel Castro and the Urban
Underground (Harvard University Press, 2002) recebeu o prêmio de melhor livro do ano da American
Historical Association. Seu próximo livro, publicado por Oxford University Press em 2009, é Cuba: What
Everyone Needs to Know.
A palestra será proferida em inglês, mas o público poderá fazer perguntas em português.
Esta palestra inaugura as atividades do Centro de Estudos sobre Relações Internacionais da FGV, sediado
no CPDOC.
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Periódicos da Semana
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
REVISTA DE ECONOMIA POLÍTICA E HISTÓRIA ECONÔMICA
Comparative Political Studies (Proquest)
Foreign Policy (Proquest)
The Economic History Review (Proquest)
Revista Brasileira de História (Scielo)
Journal of Common Market Studies (IngentaConnect)
History and Theory (Wiley)
Cambridge Review of International Aﬀairs (InformaWorld)
Eighteenth-Century Studies (Muse)
Southeast Asian Aﬀairs (Muse)
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De Capistrano para o Barão: a formação
territorial do Brasil e o ofício do historiador
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Daniel Mesquita Pereira e Eduardo Ferraz Felippe publicaram, no último número da Revista Brasileira de
História, artigo sobre as cartas de Capistrano de Abreu ao Barão do Rio Branco. A correspondência
abrange um período de dezessete anos e demonstra a relevância do relacionamento entre o historiador e
o diplomata em seus respectivos ofícios.
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Resenha de “America between the wars: from
11/9 to 9/11”, de James M. Goldgeiger & Derek
H. Chollet, por Cristina Soreanu Pecequilo &
Glauco Fernando Numata Batista
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>Após o ﬁm da Guerra Fria, o debate acerca de qual seria a melhor estratégia
para os Estados Unidos adotarem em substituição à contenção se tornou um tema muito controverso para
os analistas de Relações Internacionais e, principalmente, para os formuladores de política e tomadores de
decisão do país. A diﬁculdade para se encontrar um novo termo e um projeto de ação de longo prazo se
tornou um desaﬁo instigante. Em tal contexto, examinando a história recente da política externa norteamericana de 09/11, a queda do Muro, à 11/09, os atentados terroristas ao território continental, James
Goldgeiger e Derek Chollet em America Between the Wars oferecem uma interessante análise desta fase
1989/2009. (mais…)
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Resenha de “A Nova Conﬁguração Mundial do
Poder”, organizado por Gilberto Dupas, Celso
Lafer e Carlos Eduardo Lins da Silva, por Tais
Sandrim Julião
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>Qualquer analista que pretenda interpretar a política internacional
contemporânea não deve ignorar dois eventos que marcaram a história recente e o debate intelectual
entre o ﬁnal do século XX e o início do XXI: o pós Guerra Fria e os atentados terroristas de 11 de Setembro
de 2001. Compreender a dinâmica internacional alheio a estes fatos parece inimaginável, tamanha a
relevância e o impacto tanto para a (re)conﬁguração da ordem, quanto para os esforços de sistematização
de seu signiﬁcado e consequências para a atualidade.
Conscientes deste imperativo é que os organizadores de A Nova Conﬁguração Mundial do Poder – Gilberto
Dupas, Celso Lafer e Carlos Eduardo Lins da Silva -, reuniram neste livro vinte artigos que problematizam o
cenário internacional à luz desses acontecimentos de nossa história recente. (mais…)
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Democratas na Presidência: qual a política
externa inicial?, por Virgílio Arraes
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
<
p style=”text-align:justify;”>A campanha presidencial de 2008 assistiu a uma mobilização maciça de
eleitores descontentes com o governo de George Bush, em sua segunda fase. Por meio da internet, o
eleitorado jovem clamou por mudança e auxiliou a movimentação em favor da ascensão do Partido
Democrata. Tardiamente, os republicanos perceberam o valor desta nova forma de persuasão política: o
boca à boca eletrônico.
Entre os pré-candidatos democratas, Barack Obama foi considerado como o mais descomprometido com a
estrutura tradicional de poder – ao opor-se desde o início à Segunda Guerra do Golfo, quando ainda
ocupava uma cadeira no senado estadual de Illinois – em oposição a Hillary Clinton, observada como a
continuidade possível do mandato de Bill Clinton. (mais…)
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Boletim Meridiano 47 – No. 102 – Janeiro/2009
By Mundorama | Volume 3 - No. 17 - Janeiro - 2009
Democratas na Presidência: qual a política externa inicial?, por Virgílio Arraes
Rússia e Estados Unidos em confronto na América Latina?, por João Fábio Bertonha
Obama, Semana I: Now We Will, por Cristina Soreanu Pecequilo
Rumos e desaﬁos na construção da mudança pela gestão Obama, por Elói Martins Senhoras
O signiﬁcado da eleição do Presidente Obama, por Antônio Jorge Ramalho da Rocha
O presidente e o piloto: a Companhia Aérea Estados Unidos entre a virtú a fortuna, por
Antônio Lassance
Responsabilidade sistêmica e o conﬂito no Oriente Médio, por Thiago Gehre Galvão
O mundo diante do “Dia O”, por José Flávio Sombra Saraiva
Segurança multidimensional da Pan-Amazônia, por Alberto Teixeira da Silva
Resenha de “A Nova Conﬁguração Mundial do Poder”, organizado por Gilberto Dupas, Celso
Lafer e Carlos Eduardo Lins da Silva, por Tais Sandrim Julião
Resenha de “America between the wars: from 11/9 to 9/11”, de James M. Goldgeiger & Derek
H. Chollet, por Cristina Soreanu Pecequilo & Glauco Fernando Numata Batista
Acesse a edição completa em formato html – Boletim Meridiano 47 – No. 102 – Janeiro/2009
Acesse a edição completa em formato pdf – Boletim Meridiano 47 – No. 102 – Janeiro/2009
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