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ENADE 2009 e a avaliação da área de Relações
Internacionais, por Taís Sandrim Julião
By | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
No dia 8 de novembro de 2009, a graduação em Relações Internacionais fez sua estréia no sistema de
avaliação do ensino superior do Ministério da Educação, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
(ENADE). O exame compõe o conjunto de instrumentos de avaliação denominado Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), e tem sido realizado desde 2004 sob os auspícios do Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). (mais…)
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Copenhague: os países em desenvolvimento às
vésperas da Conferência, por Tainá Dias
Vicente e Cássia Moraes
By Mundorama | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
Não é exagero dizer que, hoje, o aquecimento global consiste em uma das principais preocupações da
humanidade, estando presente na elaboração da política externa dos diversos países que compõem a
comunidade internacional. Mas nem sempre foi assim… A questão ambiental não era discutida
internacionalmente e não se falava de cooperação relativa ao tema até 1972, quando foi realizada a
Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano na cidade de Estocolmo, Suécia. Tal conferência,
resultado da intensa mobilização dos anos 60, teve o intuito de discutir o a temática ambiental que se
colocava em evidência, devido, principalmente,, às consequências negativas da produção industrial (Lago,
2007). (mais…)
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Seminário “O Parlamento do Mercosul em
Transformação: um diálogo entre União
Europeia e Mercosul”
By | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
A Fundação Konrad Adenauer, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) e o Centro de
Estudos Sociais Aplicados da Universidade da Amazônia (UNAMA) convidam para o Seminário “O
Parlamento do Mercosul em Transformação: um diálogo entre União Europeia e Mercosul”.
Informações adicionais e inscrições podem ser aqui.
(mais…)
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A Alemanha Após as Eleições de Setembro de
2009, por Sven Peterke
By | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
A popular chanceler e chefe da União Cristã-Democrata (CDU), Dra. Angela Merkel (55 anos), ﬁcará mais
quatro anos no poder. No entanto, que tem que ser visto como o verdadeiro vencedor das eleições do dia
27 de Setembro de 2009, é o Partido Liberal Democrático, que levou a efeito, no dia 27 de Outubro, uma
coligação com o partido da Chanceler. Após 11 anos no poder*, o Partido Socialdemocrático da Alemanha
(SPD) sofreu uma grande derrota, que veio demonstrar a insatisfação do eleitorado alemão e que colocou
em xeque seu caráter popular como partido. (mais…)

4

O comércio exterior na universalização da
Política Externa Chinesa no século XXI, por
Diego Pautasso
By | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
A China deverá tornar-se o maior exportador mundial em 2009, superando a Alemanha, já que a crise
ﬁnanceira afetou mais profundamente o comércio exterior do país europeu. O objetivo deste artigo é
justamente buscar compreender como o comércio exterior tem sido fundamental no processo de
universalização da Política Externa da China (PECh) no século XXI. Em outras palavras, como a China
tem utilizado o comércio exterior para promover o desenvolvimento e, consequentemente, para realizar a
conversão do país à condição de potência mundial. Para tanto, se faz necessário compreender o
movimento de universalização da PECh assim como o papel exercido pelo comércio exterior na projeção
internacional do país oriental. (mais…)
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Crises Econômicas – Conﬁança, Crédito e
Segurança, por Hugo Henrique Roth Cardoso
By | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
Crises econômicas, tema em voga nos últimos anos, é um campo de estudo e pesquisa com grande
espaço para aprofundamento conceitual e maior elaboração teórica. Este ensaio visa abordar aspectos
para a compreensão das crises econômicas com base em conceitos chave que visam permitir uma
observação mais aguçada e crítica dos mercados e sua tendência ao desequilíbrio. A atuação do Estado
enquanto ator internacional apresenta-se como fundamental para a superação de um ambiente de crise,
conforme abordado na conclusão do presente ensaio. A base da economia pode ser tida por pouco
dinâmica ou pouco alterável. O sistema econômico em si e sua complexidade / abrangência pode ser
tomado por possível graças a alguns fatores, quais sejam: crédito, conﬁança, segurança. (mais…)
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O Brasil e a Cooperação Sul-Sul: Contribuições
e Desaﬁos, por Bruno Ayllón Pino & Iara Costa
Leite
By Mundorama | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
No dia 19 de dezembro, foi comemorado mais um dia da Cooperação Sul-Sul nas Nações Unidas. A data
remete ao endosso da Assembléia Geral da ONU ao Plano de Ação de Buenos Aires sobre a Cooperação
Técnica entre Países em Desenvolvimento, de 1978. Essa modalidade de cooperação passou a ser vista
como mais eﬁciente na promoção do desenvolvimento por três razões principais: pela maior aplicabilidade
de soluções concebidas nos países do Sul (é o caso, por exemplo, da tecnologia para a produção de
alimentos em zonas tropicais, desenvolvida nos países localizados nessa região); pelo deslocamento das
atividades de pesquisa nos países industrializados para o setor privado, impossibilitando sua transferência
gratuita ou a baixo custo; pela ausência ou grau reduzido das condicionalidades (macroeconômicas ou de
governança) ligadas à assistência provida pelos países em desenvolvimento. (mais…)
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Resenha do livro “Free Trade Under Fire”, de
Douglas A. Irwin, por Gustavo Resende
Mendonça
By | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
Embora o crescente comércio internacional tenha ajudado a reduzir a pobreza internacional, facilitado a
disseminação global de tecnologias e, discutivelmente, promovido estabilidade e paz no sistema
internacional, o livre-comércio é alvo de constates críticas e ataques. Críticos argumentam que o comércio
causa danos ao meio ambiente, solapa os direitos dos trabalhadores, promove apenas os interesses das
grandes corporações e enfraquece a soberania das nações. São justamente esses mitos e controvérsias
acerca do livre-comércio que Douglas Irwin, professor de Economia da Universidade de Dartmouth,
procura abordar na obra Free Trade Under Fire. A terceira edição, lançada em 2009, foi atualizada de
forma a incluir temas como a ascensão comercial da China, a migração de empregos para a Índia, a crise
internacional e a eleição de Barack Obama. (mais…)

8

Sucessos e fracassos da diplomacia brasileira:
uma visão histórica, por Paulo Roberto de
Almeida
By Mundorama | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
Numa apresentação feita na quarta conferência de instituições para o estudo cientíﬁco das relações
internacionais, realizada em Copenhagen, em junho de 1931, o já renomado historiador britânico
Arnold Toynbee relacionava o que lhe pareciam ser sucessos e fracassos da diplomacia multilateral e das
relações mantidas no plano internacional pelas grandes potências, desde que a paz tinha sido
restabelecida, doze anos antes, na seqüência da mais devastadora das guerras que a humanidade tinha
conhecido até então. Entre os primeiros ele relacionava a própria criação da Liga das Nações, o tratado de
Paris de renúncia da guerra como instrumento de política nacional (também conhecido como pacto BriandKellog), a Corte Internacional de Justiça e a Conferência Mundial do Desarmamento, que deveria começar
o seu trabalho alguns meses mais à frente. Dentre os fracassos, ele relacionava: a recusa do Senado
americano de ratiﬁcar o ato de criação da Liga, a rejeição desta última pelo governo soviético, as
diﬁculdades para a plena incorporação da Alemanha ao cenário estratégico do pós-guerra
e o duplo insucesso do Protocolo de Genebra para a solução pacíﬁca das controvérsias internacionais e da
conferência tripartite (EUA-Reino Unido-Japão) para a redução dos armamentos navais (Arnold J. Toynbee,
“World Sovereignty and World Culture: the trend of international aﬀairs since the War”, Pacif Aﬀairs, vol.
IV, n. 9, setembro 1931, p. 753-778). (mais…)
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Estados Unidos: a frágil presença no
Afeganistão, por Virgílio Caixeta Arraes
By Mundorama | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
Em quase sete anos, os Estados Unidos já despenderam centenas de bilhões de dólares no confronto ainda
em curso com a população iraquiana, visto que a defenestração do regime autoritário de Saddam Hussein
havia ocorrido poucas semanas após a invasão. Desde então, há uma diversidade de adversários a
combater, identiﬁcados apenas por meio de uma temporária aliança antiamericana. Uma das razões
subjacentes para o envio maciço de tropas multinacionais, mas lideradas basicamente pelos Estados
Unidos, foi a necessidade de assegurar o acesso contínuo às fontes energéticas do país – estimadas em
mais de 100 bilhões de barris de petróleo – extremamente fartas e de baixo custo de extração. Executarse-ia a exploração por intermédio de grandes corporações, pondo ﬁm à estatização do setor, aplicada em
1972. (mais…)
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Cada um com o que é seu: as migrações
internacionais e a diáspora brasileira, por
Antônio Carlos Lessa
By Mundorama | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
O Brasil, como outros países da América Latina, foi o destino de expressivos ﬂuxos imigratórios até a
década de 1960. Entretanto, a partir da década de oitenta, esses países conheceram a dinâmica inversa
dessa corrente – a emigração de nacionais, que constitui uma descontinuidade histórica de larga
proporções.
As origens dessa contra-corrente se localizam na paralisia dos processos de desenvolvimento que
tornaram os anos oitenta conhecidos como os “anos perdidos”, quando a emigração passou a ser
considerada em diferentes segmentos das sociedades latino-americanas como uma alternativa real ao
estreitamento de horizontes criado pela letargia econômica. A estagnação econômica experimentada
pelos países latino-americanos produziu a precarização das relações de trabalho, o aumento da
desigualdade social, da instabilidade social e política, da violência e da vulnerabilidade. Tais circunstâncias
foram ainda mais dramatizadas com o início das políticas liberais implementadas pelos governos desses
países a partir do início da década de noventa. (mais…)
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By | Volume 3 – No. 28 – Dezembro – 2009
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Acesse a edição completa em formato pdf – Clique aqui.
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