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The important aspects of Public Diplomacy: the
Kosovo case, por André Aprígio
By Mundorama | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
Kosovo declared its independency on February 17th, 2008, yet it is still in a position of a country without
real sovereignty, even after almost two years from what would be one of its historical dates (or the most
historical one).
The roots of the Kosovo conﬂict run deep. For generations, the territory has been disputed between
Serbians and Albanians. Those disputes contributed, over time, to a negative public image before the
international community.
Despite stirring words of Kosovo’s Prime Minister Hashim Thaci, to Parliament on the fateful 17/02, “From
today onwards, Kosovo is proud, independent and free”, the truth is that in several European countries,
Kosovo name still evokes images of conﬂict and organized crime (what can be addressed to as
perception).
In addition, internationally respected publications have reinforced the negative image of Kosovo, such as
the Corruption Barometer 2007, a report by Transparency International, where Kosovo is presented as the
fourth most corrupt country in the world. The expectation for change is high not only domestically, but also
throughout the international community.
The previous statement gains strength when we consider the situation of the young state of Kosovo, eager
to become active in world diplomacy, attract investment and be part of the Euro-Atlantic institutions.
Another struggle currently faced concerns to the acceptance of independence by the international
th
community. Kosovo has been recognized by only 65 (Jan. 19 , 2010) of the 192 Member States of the UN.
Some countries avoid facing this process, including ﬁve of the 27 Member States of the EU: Cyprus,
Greece, Romania, Slovakia and Spain. These countries refuse to recognize the independence of Kosovo
because of their own internal aﬀairs.
Nye already stated in 2005 that policy in the information age is not just a matter of winning army, but of
which story was best told. He adds, “Power is the ability to aﬀect others to obtain the outcomes you want”.
Furthermore, “Governments compete for credibility not only with other governments, but with a wide
variety of alternatives, including the media (…)”.
After a history of past conﬂicts, the struggle to be waged in this new scenario will be for the recovery of
Kosovo’s sovereignty and the creation of a positive image before the international community.
Although independence has been declared, the UN still maintain the presence of the Special
Representative of the Secretary General in Kosovo, responsible for leading the UN Interim Administration
Mission in Kosovo (UNMIK).
While possessing a status of young Republic, Kosovo only counts with ten diplomatic missions abroad, that
have been opened in mid-October 2009, which are: Washington (USA), London (UK), Brussels (Belgium),
Paris (France), Berlin (Germany), Vienna (Austria), Rome (Italy), Bern (Switzerland), Ankara (Turkey) and
Tirana (Albania), and needs outside help to “equip” its institutional apparatus.
Indeed, the largest individual aid comes from the United States, through USAID, independent federal
agency that receives guidance from the U.S. State Department. The United States are also present in
Kosovo with programs in the areas of Economic Growth (Political and Economic Institutions, Private Sector
Development, Energy and Infrastructure Reconstruction), Democracy and Governance (Rule of Law, Media
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and Civil Society, Governance and Political and Legislative Processes) among other Special Initiatives
Programs. More directly connected to this work, we emphasize the Kosovo Ministry of Foreign Aﬀairs
Support Project, within the scope of Governance.
The Project is designed to assist Kosovo’s Ministry of Foreign Aﬀairs to become functionally able to
manage its foreign aﬀairs, by supporting the implementation and establishment of embassies abroad and
in the development and implementation of policies and procedures relating to privileges and diplomatic
immunity, for instance.
The project is divided into three pillars: (i) Supporting to missions abroad, (ii) Building institutional capacity
of the Ministry and (iii) Establishment of regulations for decentralization.
Traditional Diplomacy includes instruments by which States constitute or maintain reciprocal relationships.
It is through diplomacy that States politically and legally interact with each other, using their oﬃcial
representatives.
In the work of José Calvet de Magalhães we ﬁnd, “(…) all the resources and speciﬁc activities that a State
dedicates to the service of its foreign policy”. Diplomacy was patterned after the Congress of Vienna in
1815, intensifying the practice of international relations.
According to Article 3 of the Vienna Convention some of the functions of the diplomatic missions are: (i)
representing the sending State in the receiving State, (ii) protecting in the receiving State the interests of
the sending State and of its nationals, within the limits of international law, (iii) negotiating with the
Government of the receiving State, (iv) ascertaining by all lawful means conditions and developments of
the receiving State and (v) promoting friendly relations between sending and receiving States.
As seen, there are very few diplomatic missions in Kosovo and abroad, for this reason, eﬀorts in improving
its reputation, if made (only and/or solely) based on traditional methods would be more diﬃcult (and/or
slowly) achieved.
The Public Diplomacy (PD) seems, in this scenario, therefore, an instrument for facilitating and supporting
the process of image reconstruction.
Jan Melissen argues that the PD can be seen as an “instrumetalization of soft power”, the latter being
deﬁned by Nye as the attractiveness of a country’s culture, political ideals and foreign policies.
PD means inﬂuencing others, it is about relationships, communication to building trust, credibility and, as
an instrument of soft power, it is the cornerstone of the resumption of Kosovo’s positive public image. It is
so, indeed, due to the fact that Traditional Diplomacy (which has its active focus on GovernmentGovernment Relations), seeks support from and is related not only to governments, but has broadened its
focus to the relationship between non-state actors (NGOs, civil society, multinational corporations, media
etc.).
Mainly because, and according to Melissen and Gonesh “International politics is no longer shaped primarily
by political leaders and a few top oﬃcials. Nor is diplomacy a closed world of diplomats and other
government representatives.
Moreover, several other contemporary phenomena force a rethinking on the part of States in relation to
their activities in the international arena, such as communications revolution and the rise of transnational
problems, to name just these two.
PD “traditionally means government communication focused on foreign audiences to achieve changes in
‘hearts and minds’ of people”. Indeed, we can think of PD as a trinomial: (i) Identity, (ii) Image and (iii)
Communication, where Identity means how the country really is; Image relating to the perception that
others (people, countries, non-state actors) have from one State, and Communication, on the means by
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which identity is transformed into Image.
There is a video widely circulated on the Internet, dated 2001, showing a civilian vehicle being shot at by a
tank in the streets of Kosovo.
Today, the image Kosovo intends to show to the world is completely diﬀerent. Eﬀorts are to present
Kosovo as one of the youngest countries in the world and also a place with the youngest population in
Europe, with an average of 25.9 years of age, which brings the young country, an optimistic air and acts
directly in the perception of the international community.
Reinforce this concept, for instance, the words of the US Under Secretary of State for Public Diplomacy and
Public Aﬀairs, Judith A. McHale:
As we communicate with people around the world, we must move beyond messaging. We
need to listen more and lecture less. We have to learn how people listen to us, how our words
and deeds are actually heard and seen. And we need to explain our positions and policies
upfront and not after the fact when opinions have already hardened. The more languages and
venues we communicate in, the more respect we show for our audience, the more eﬀective
we will be.
We should not forget, however, that PD should help shape the policies that really consider the ideas and
common interests, as explained in the trinomial of PD. Communication, itself, is just not enough. The
external message should be consistent with the internal actions of the State.
According to oﬃcial sources in Kosovo, the Israeli agency S&S (Saatchi & Saatchi) belonging to the Parisian
Publics Groupe was awarded a contract for 5.7 million Euros to improve the country’s international image.
As a result of this eﬀort, the brand Kosovo and the slogan The Young Europeans were born, bringing a new
spirit and a direct communication, young up-to-date strategy.
It was also decided to use social networks like Facebook, Twitter and YouTube. This variety of channels
allows the insertion of a younger audience in discussions and understanding of the message sent by the
Government.
This younger audience is a niche of the population that is increasingly more attentive, willing and eager for
information and, above all, to be heard, since “the new concept of Public Diplomacy assumes that the
domestic audience has a voice in the dialogue of foreign policy”.
On Facebook, the call notes that the main focus of the campaign is “to place Kosovo ﬁrmly within the
family of nations, within Europe and beyond. The strategy is to focus strongly on the power of Kosovo’s
young people”.
To support the eﬀort of the new identity, a television movie has been produced and widely available in
channels such as CNN, BBC World News, Bloomberg and YouTube, bringing a positive political message
and implicit appeal for tourism and investment.
Well-dressed young people (fashion styles) gather pieces of a puzzle on a giant map of Kosovo as a
background music proclaims, “It’s time to start over”, whose lyrics follows: “Dawn rolling over. The clouds
bring the rain .It’s time to start over .Time to join hands .The sun slowly rising. Shining on earth. The sky’s
open minded Today.And I’m feeling the life that I wanted. Coming to me. I’m feeling the love that I want
you. Want you to see.”
Kosovo remains dependent on foreign aid, particularly from the United States. It is imperative to open its
market for foreign direct investment (FDI), to extend diplomatic relations and resolve the issue of its
internal structure.
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As mentioned earlier, communication is just not enough. The external message should be consistent with
the internal actions of the State.
Countries that have recognized Kosovo’s independence must now take further investment, trade
agreements and assistance programs that will corroborate that the “Kosovo independence is an
irreversible reality”.
If the internal foundation of the country is not well structured and solid, the public diplomacy eﬀorts, or
any other, is not useful.
With international recognition still hanging in the balance, the reputation (read image) is even more
important. And in this sense, PD uses not only concepts of International Relations (traditional diplomacy,
soft power, etc.), but also concepts from sociology, anthropology and marketing/communications, with the
comparative advantage and ability to “get where traditional diplomacy can not achieve” [emphasis
added]. Not being correct, however, to confuse PD action with simple propaganda.
The past and the internal structure of Kosovo suggest that there is possibly only one sure, yet imperative
way for the country to ensure a positive image before the international community: investing in soft
power, with the help of a strategic communication plan that also takes into account the perception of the
audience.
Together, these two tools become the front line of the “war of ideas” in the information age, conﬁrming
the words of Nye, originally presented.
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Triste Fim de Policarpo Social Mundial, por
Paulo Roberto de Almeida
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
Todos aqueles medianamente familiarizados com a literatura brasileira, já devem ter lido ou, pelo menos,
ouvido falar – inclusive por causa de um ﬁlme realizado muitos anos atrás – do romance meio humorístico,
meio trágico, de Lima Barreto sobre o major Policarpo Quaresma, um militar idealista e ultranacionalista
que tinha grandes projetos para o Brasil, todos extremamente bem intencionados e, em sua essência,
humanistas, mas que, se aplicados, invariavelmente trariam mais problemas do que soluções à jovem
República positivista. Não preciso falar aqui do “triste ﬁm” do major Quaresma, tanto porque não estou
prevendo o mesmo ﬁnal infeliz para nossos bravos antiglobalizadores e suas propostas surrealistas. Por
certo não vamos fazer como o Marechal Floriano, que dizia que receberia seus inimigos a bala, inclusive
porque não considero essa tribo de sonhadores como meus inimigos intelectuais; se tanto, eles são um
pequeno bando de idealistas equivocados, apenas os mais jovens, porém; não, obviamente, os velhacos
de má-fé que tentam ludibriá-los.
Algumas dessas propostas são verdadeiramente inocentes, ingênuas segundo os menos pacientes com
esse tipo de brincadeira, em todo caso inócuas, em sua cândida inconsequência. Outras, em contrapartida,
seriam essencialmente prejudiciais, ou até mesmo perigosas, se o tal de “outro mundo possível” desses
altermundialistas servisse de critério para a formulação e implementação de políticas públicas. A julgar,
todavia, pelo apoio que todos eles deram a um outro militar, bem menos pacíﬁco que o nosso Policarpo,
aquele coronel que lidera uma fazenda petrolífera ao norte do continente, pode-se imaginar que eles
pretendam aplicar aqui, e em todo o mundo, as geniais lições de economia política que vem sendo
aplicadas com tanto aﬁnco naquela nova “fazenda dos animais” (apud Orwell). Creio que todos podem
imaginar o que aconteceria se o novo e mais agressivo coronel estendesse suas práticas bizarras de
política econômica a todo o mundo possível ao alcance de suas propostas alopradas. (mais…)
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Evento – Mestrado em Relações Internacionais
– PUC-Minas
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
O Departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais informa
que estão abertas até o dia 12 de fevereiro as inscrições para o processo de seleção do programa de
mestrado em Relações Internacionais. (mais…)
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Evento – Curso “Os Estados Unidos na política
internacional do século XXI”
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
A área de Relações Internacionais da PUC-SP e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos
sobre o Estados Unidos – INEU – visando atender a demanda crescente entre proﬁssionais e intelectuais de
áreas diversas, interessados em conhecer as dinâmicas econômicas, políticas, sociais e culturais dos
Estados Unidos, oferece o curso de extensão “OS ESTADOS UNIDOS NA POLÍTICA INTERNACIONAL DO
SÉCULO XXI”.
Voltado especialmente para os acontecimentos ocorridos no século XXI, o curso enfatiza o papel que os
interesses e valores representam na elaboração da política externa americana, além de abordar os
processos pelos quais as decisões são tomadas, as instituições envolvidas, os principais temas e as
especiﬁcidades das ações norte-americanas em várias regiões do mundo. Além das aulas, serão exibidos
ﬁlmes sobre o tema, haverá grupos de discussão e a utilização de artigos de revistas especializadas com
textos extraídos das principais publicações nacionais e internacionais.Público Alvo: proﬁssionais graduados
nas áreas de Relações Internacionais, Ciências Sociais, Economia, Administração e Jornalismo.
Início: 09 de março de 2010
Aulas: Terças e Quintas (das 19h00 às 23h00) – Carga horária: 126 horas/aula
Local do curso (unidade): PUC-SP – Unidade COGEAE Consolação – Rua da Consolação, 881 – São Paulo, SP
Para maiores informações consulte nosso atendimento, (11) 3124-9600.
MATRÍCULAS
ABERTAS:
ACESSE
OS
http://cogeae.pucsp.br/curso.php?cod=185410&uni=SP&tip=RE&le=E&ID=14 www.ineu.org.br

LINKS:
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Evento – Study of the US Summer Institutes –
2010
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
The Public Aﬀairs Section of the U.S. Embassy in Brazil is pleased to announce another round of Study of
the United States Summer Institutes (SUSI). Please note that we will accept applications between February
1, 2009 and February 21, 2010 on the website www.usembassyprograms.org.br. For additional
information, please send an e-mail to info@usembassyprograms.org.br.
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A nova abordagem do Google na China. Um
furo no grande ﬁrewall?, por Daniel
Oppermann
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
Na discussão sobre a liberdade de expressão na Internet, a China é sempre mencionada como o exemplo
mais grave em relação às próprias regulamentações de acesso às informações online. A reputação do
maior país asiático de manter um regime rígido de censura online não existe sem razão. Nos últimos anos,
a China construiu um dos sistemas mais soﬁsticados do mundo para controlar o que a população do país
pode acessar na Internet. Uma das medidas mais usadas é o sistema de ﬁltro conhecido como “The Great
Firewall of China”. Por meio desses ﬁltros instalados em servidores escolhidos, o governo chinês consegue
achar, bloquear e até deletar conteúdo em fóruns e blogs, por exemplo, que incluem expressões como
Tibet, Falun Gong, Tiananmen e outras. Em alguns casos, cidadãos que criticaram o governo chinês pela
internet estão presos. O exemplo mais famoso é o do ativista pelos direitos humanos Liu Xiaobo, que foi
condenado a onze anos de prisão em dezembro 2009 por causa de “subversão“. Liu foi preso em
dezembro 2008 depois de publicar um chamado na Internet por reformas políticas na China. (mais…)
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Evento – Lançamento da nova edição da
Revista Brasileira de Pós-Graduação
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
A nova edição da Revista Brasileira de Pós-Gradução (RBPG) foi lançada esta semana. O artigo de abertura
“Perﬁl dos Alunos de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de
Brasília”, traz um estudo comparativo da formação de pesquisadores em Engenharia Sanitária e
Ambiental, com os demais cursos de pós-graduação em áreas correlatas no País.
De acordo com o editorial da revista, este estudo conﬁrma a existência de grandes assimetrias, inclusive
no desenvolvimento das áreas do conhecimento, com especial ênfase na região Centro-Oeste do Brasil.
O número 11 da publicação traz ainda um artigo de Daniel Gustavo Mocelin chamado “Concorrência e
Alianças entre Pesquisadores: Reﬂexões acerca da Expansão de Grupos de Pesquisa dos anos 1990 aos
2000 no Brasil”, o texto considera que a ampliação signiﬁcativa do número de parcerias acadêmicas no
Brasil (grupos de pesquisa) é resultado da grande concorrência entre os pesquisadores.
Para Mocelin, o sistema de concessão de recursos mais comumente adotado pelos agentes ﬁnanceiros,
que tem como base as competências cientíﬁcas, por exemplo, reforça “a oligopolização de oportunidades”
e o estabelecimento de “grupos artiﬁciais” de pesquisa, cujos integrantes têm pouca aﬁnidade acadêmica.
(mais…)
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A questão da acoplagem nas relações
internacionais, por Argemiro Procópio Filho
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
Ainda num juvenato analítico, o estudo sobre a acoplagem postula legitimidade. Órfão, distante das
demais interpretações, provocativamente pergunta o que as teorias das relações internacionais
produziram de novo na exegese da fenomenologia internacional. Quer saber onde estavam elas quando da
queda do muro de Berlim. Pergunta, cadê as explicativas da atual crise do capitalismo e dos paradoxos do
unilateralismo coroado de potência mundial militar, cultural, econômica, etc.
Nem o simbolismo das experiências políticas, nem a dimensão pragmática das redes de troca convencem
o acoplamento a rever sua recusa de identiﬁcar-se com marcas da teoria da modernização ou da
dependência. De variadas semânticas, a reﬂexão em curso – ciente de que os blocos conceituais
diﬁcilmente levam ao consenso – postula formas analíticas e articulações além de exercícios
metodológicos. Pontuando por aproximação de interesses aparentemente opostos, o constructo
cosmopolita da acoplagem não diminui assimetrias. Tem entretanto como diagnosticar Estados fracos em
duras crises, bem como Estados fortes desfrutando da pouca sombra e água fresca que resta de si
mesmos. (mais…)
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Venezuela: um quase autorizado descaminho
do MERCOSUL a vista, por José Ribeiro
Machado Neto
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
O protocolo de adesão da Venezuela ao MERCOSUL foi assinado em 2006 e, desde então, a vizinha e
conturbada nação vem envidando esforços políticos e diplomáticos para concretizar a sua entrada no
bloco liderado pelo Brasil.
Em 29 outubro de 2009 a Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro aprovou a entrada da
Venezuela no MERCOSUL, decisão homologada em sessão plenária de 15 de dezembro do mesmo ano,
faltando, apenas, portanto, para a sua concretização, a anuência do Parlamento paraguaio, que
segundo observadores brasileiros, deverá seguir o exemplo dos parlamentos argentino e uruguaio. A
aprovação facilitará assim, a extensão dos tentáculos do bloco dos limites caribenhos até a Patagônia, não
obstante a existência de claras e conturbadas assimetrias dogmáticas, políticas e econômicas.
Com a admissão da Venezuela, o MERCOSUL passaria a contar com uma área comum de inﬂuência
de aproximadamente 260 milhões de habitantes, sendo 190 milhões (73%) somente no Brasil; e com um
PIB de US$ 1,0 trilhão (75% da América Latina), além de outros agregados econômicos expressivos,
que garantiriam, ainda, algumas vantagens geoeconômicas e geoestratégicas apenas relativas.
Entretanto, esses possíveis ganhos seriam contrabalançados por signiﬁcativas e elevadas propensões
marginais a consumir e a importar; taxas de desemprego superiores a 10% ao ano, a exemplo da própria
Venezuela; uma inoportuna administração de dois câmbios com ﬂutuações diferenciadas; e baixas taxas
de investimento interno motivadas principalmente por uma constante ameaça de fuga de capitais
externos. (mais…)
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Evento – Bolsas da UQAM no Canadá
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
A UQAM (Universidade do QUEBEC em Montreal), no Canadá, oferece bolsas para estagiários estrangeiros
de mestrado e doutorado, por um período de 4 a 6 meses. Toda a informação referente a estas bolsas
poderá ser encontrada no sitio: http://www.scholarships.gc.ca/elap-fra.aspx
Pelo período de 4 ou 6 meses o estudante receberá uma bolsa entre Can$ 7500 (sete mil e quinhentos
dólares canadenses) e Can$ 10000 (dez mil dólares canadenses).
A data limite para as candidaturas é 16 abril de 2010.
O formulário de aplicação das bolsas deverá ser preenchido por um professor da UQAM , orientador do
estagiário candidato.
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Evento – Bolsas de Estudos na Alemanha
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
A Fundação Konrad Adenauer oferece bolsas de estudos a estudantes brasileiros para estudos de pósgraduação para o ano de 2011. Informações mais detalhadas podem ser encontradas no próprio site da
Fundação Konrad Adenauer: www.kas.de/brasil ou com Cristina Bruno
Fundação Konrad Adenauer
Praça Floriano, n° 19, 30° andar
20.031-050 – Centro
Rio de Janeiro – RJ -Brasil
T: +55 21 2220 5441
F: +55 21 2220 5448
adenauer-rio1@kas.de
www.kas.de/brasil
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Estados Unidos: a terceira via (ainda mais)
conservadora, por Virgílio Caixeta Arraes
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
O sistema partidário americano estruturou-se desde o século XIX no bipartidarismo. Há períodos em que
um grupo dissidente ou do Partido Democrata ou do Partido Republicano separa-se momentaneamente e
lança-se na eleição – normalmente – presidencial.
Para tanto, recorde-se que no pleito de 1992 uma ala discordante dos republicanos – e em menor escala
dos democratas – agrupou-se em torno de Ross Perot, do Partido Reformista, o que involuntariamente
terminou por auxiliar a vitória do democrata Bill Clinton, não obstante a popularidade prévia do
republicano George Bush, em busca do segundo mandato.
Após a derrota dos republicanos em 2008, depois de oito anos à frente do poder, segmentos mais
reacionários agrupam-se mais e mais à roda de um movimento conhecido como o ‘Partido do Chá’,
estruturado para revigorar os principais fundamentos do que acreditam ser o americanismo, fundado sob a
perspectiva religiosa do cristianismo reformado. (mais…)
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Desenvolvimento pacíﬁco da China, ou como a
China pretende entrar para o clube das
potências, por Marcelo dos Santos Netto
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
A ascensão econômica da China gera uma esperada inquietação por parte de vizinhos como Índia, Japão e
Rússia. Acredita-se que potências ascendentes fatalmente aspirem à hegemonia, gerando atritos com as
potências já consolidadas e ameaçando a estabilidade das relações internacionais. A China parece
consciente disto, como demonstraria o teor do “China’s Peaceful Development Road”. Publicado em 2005
pelo Conselho de Estado, este documento anuncia a forma como a China pretende se tornar uma potência:
em termos benévolos e cooperativos, baseados para isso em uma “tradição paciﬁsta” elaborada com este
ﬁm. O “China’s Peaceful…” seria assim o cartão de apresentação chinês diante do clube das potências, na
qual se incluem não apenas os países centrais, como também os que possuem interesse no status quo.
Logo, uma análise sobre este documento poderia revelar o discurso pelo qual a China compreende a si
mesma no pós-Guerra Fria, indício relevante de como pretende conduzir suas ações políticas e
diplomáticas neste ambiente. (mais…)
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Geopolítica dos conﬂitos socioambientais na
América do Sul, por Elói Martins Senhoras
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
O clássico sistema geopolítico de relações internacionais, fundado nos preceitos de soberania interna e
externa da Paz de Westphalia (1648), torna-se crescentemente aberto por porosidades transescalares de
outras temáticas que vão além da guerra. Por isso, compreender a problemática do poder no espaço
internacional requer compreender que existe uma ecopolítica construída por uma pluralidade de atores
estatais e para-estatais de âmbito transnacional.
Neste contexto, a América do Sul é recortada por uma rede de atores que se estabelecem nos fóruns de
debate ecopolítico, como palco fragmentado por visões conﬂitantes e opostas, cuja síntese é apreendida
em um espectro entre a polarização da perspectiva desenvolvimentista e da perspectiva ambientalista
composta por conservacionistas e preservacionistas. (mais…)
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Azerbaijão e Georgia – assombrações
soviéticas, por Paulo Antônio Pereira Pinto
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
Uma das obras mais signiﬁcativas do ﬁnal do período soviético é – segundo especialistas no assunto – o
ﬁlme “Repentance”, dirigido por Tengiz Abuladze, nacional da Georgia, em 1986. Aborda a política de
violência e disputas territoriais, resultantes de ambições pessoais que levaram populações da URSS à
ruína.
O enredo trata da morte de um Sr. Varlam, prefeito autoritário de município não identiﬁcado, naquele país,
ao Sul do Cáucaso. Após o enterro, a população local descobre que o corpo continua ressurgindo, em
diferentes lugares, como se tivesse “vida própria”. Descobre-se, ﬁnalmente, que uma mulher, cuja família
havia sido vítima de crueldades do falecido dirigente, era a responsável, após cada renovado enterro, pelo
reaparecimento do cadáver. Levada a julgamento, a cidadã é considerada insana. Mas, perante o tribunal,
a acusada consegue fazer denúncias que desmoralizam o ex- Prefeito Varlam. (mais…)
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Evento – Programa Futuros Líderes nas
Américas – Oportunidade de estudos no Canadá
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
Estão abertas as inscrições para o Programa Futuros Líderes nas Américas (ELAP). O ELAP contempla
bolsas de curta duração (4-6 meses) para estudantes de graduação, mestrado e doutorado que tenham
interesse em estudar ou realizar sua pesquisa no Canadá. O objetivo do programa é favorecer o
aperfeiçoamento dos recursos humanos de uma nova geração de líderes nas Américas, ao mesmo tempo
em que consolida as relações entre as instituições de ensino superior brasileiras e canadenses.
Os temas de estudo ou pesquisa prioritários são aqueles relacionados a disciplinas que promovam a boa
governança, prosperidade, paz, segurança e o desenvolvimento econômico.
Em sua etapa anterior, lançada em abril de 2009, o programa contemplou 117 bolsistas brasileiros em
diversas áreas, como engenharia, biologia, medicina, direito, relações internacionais, geologia, química,
ciência da computação, agronomia, economia e ciências naturais. (mais…)
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Evento – Bolsas de Doutorado da Universidade
da Bretagne
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
O Colégio Doutoral Internacional (CDI) da Université Européene de Bretagne (UEB) , na França, está
lançando um programa de bolsas de mobilidade para doutorandos internacionais que pretendam realizar
um projeto de pesquisa na França, na região da Bretagne.
Todas as áreas de pesquisa abrangidas pelas 8 Escolas Doutorais da UEB são contempladas: artes, letras e
línguas; matemática, telecomunicações, informática,, sinal e sistemas eletrônicos; ciências do mar;
ciências da matéria; ciências do homem, das organizações e da sociedade; ciências humanas e sociais;
saúde, informação, comunicação, matéria e matemática; vida agronomia e saúde.
A bolsa tem duração de 3 a 5 meses e o valor é de 1000 € mensais. Todas as despesas de transporte
serão pagas pelo CDI.Mais informações e edital completo: www.brasil.campusfrance.org.
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A cúpula de Cancun e a recomposição do Grupo
do Rio: Apontamentos para um debate, por
Carlos Federico Domínguez Avila
By Mundorama | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
A reunião de presidentes da América Latina e Caribe na cidade mexicana de Cancun, entre 22 e 23 de
fevereiro do corrente ano foi uma importante demonstração de cooperação e solidariedade intraregional. Realizada em paralelo com a segunda edição da denominada Conferência da América Latina e
Caribe sobre Integração e Desenvolvimento (CALC), o principal objetivo do evento parece ter sido a
renovação e recomposição do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política – também
conhecido como Grupo do Rio (GRIO). Observe-se que entre os resultados concretos do evento resultou a
criação de uma Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos que, na prática, poderia vir a
ser o reforçado herdeiro ambos os mecanismos. (mais…)
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A Cúpula de Cancún e “los machos”: Chávez é
o grande eleitor de Uribe, por José Flávio
Sombra Saraiva
By Mundorama | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
As farpas trocadas entre os presidentes colombiano e venezuelano na recente Cúpula de Cancun reforçam
a idéia de ser Hugo Chávez o maior eleitor de Álvaro Uribe. Às vésperas de duas grandes eleições
nacionais na Colômbia, uma legislativa em março e outra presidencial em maio, Uribe – mesmo sem
aprovação formal da Corte Constitucional de referendo que o conﬁrmaria, ou não, candidato oﬁcial pelo
Partido Social da Unidade Nacional – é o grande favorito para a quadra governamental de 2010 a 2014.
O atual presidente contabiliza mais de 70% de aprovação popular e já abocanha metade dos votos
do colégio eleitoral de 30 milhões de colombianos aptos para o pleito de maio. A fragmentação política
que presidiu a eleição presidencial de 2006, quando marcharam 5 candidatos contra Uribe, tende a se
repetir em 2010, mas nenhum deles, mesmo o prefeito de Medellín, alcança o primeiro dígito, pelo
menos até o momento. Poucos votos possuem os demais potenciais contendores. A oposição está dispersa
e sem projeto alternativo. (mais…)
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Malvinas: suramericanizar la reivindicación y
aumentar los costos, por Marcelo Gullo
By | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, Gran Bretaña logró que nuestras
islas Malvinas formarán parte de la “región ultraperiférica de la Unión Europea” prevista en el Anexo II de
aquel Tratado. Así los 27 miembros de la Unión Europea se hicieron cómplices y garantes de la usurpación
británica de las islas Malvinas. Gran Bretaña consiguió de esa forma europeizar la ocupación de Malvinas.
Por lógica consecuencia, la única estrategia posible para Argentina, a partir de ese momento, consistió y
consiste en latinoamericanizar y suramericanizar el tema Malvinas para que las repúblicas
latinoamericanas se conviertan en activas protagonistas en el proceso de recuperación de la soberanía
argentina sobre las islas del Atlántico Sur. (mais…)
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A nova abordagem do Google na China. Um furo no grande ﬁrewall?, por Daniel Oppermann
A Cúpula de Cancún e “los machos”: Chávez é o grande eleitor de Uribe, por José Flávio
Sombra Saraiva
Venezuela: um quase autorizado descaminho do MERCOSUL a vista, por José Ribeiro Machado
Neto
Malvinas: suramericanizar la reivindicación y aumentar los costos, por Marcelo Gullo
O processo de democratização da Terceira Onda de Democracia: quanto pesam as variáveis
externas?, por Maria Helena de Castro Santos
Estados Unidos: a terceira via (ainda mais) conservadora, por Virgílio Caixeta Arraes
Geopolítica dos conﬂitos socioambientais na América do Sul, por Elói Martins Senhoras
Azerbaijão e Georgia – assombrações soviéticas, por Paulo Antônio Pereira Pinto
A cúpula de Cancun e a recomposição do Grupo do Rio: Apontamentos para um debate, por
Carlos Federico Domínguez Avila
A questão da acoplagem nas relações internacionais, por Argemiro Procópio Filho
Acesse a edição completa em formato pdf – Clique aqui.
Acesse a edição completa em formato html – Clique aqui.
.
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O processo de democratização da Terceira
Onda de Democracia: quanto pesam as
variáveis externas?, por Maria Helena de
Castro Santos
By Mundorama | Volume 4 – No. 30 – Fevereiro – 2010
Pode-se dizer que a literatura de referência do processo de democratização da Terceira Onda organiza-se
em torno da discussão e deﬁnição do conceito de democracia (Shumpeter,1942/Dahl,1973), tomada esta
como variável dependente, e do exame das diversas variáveis independentes que seriam facilitadoras ou,
ao contrário, inibidoras da sua consolidação.
Dentre as muitas variáveis independentes analisadas pela literatura – variáveis institucionais, relações
civis-militares, características das lideranças nacionais, características da cultura do país em transição,
condicionalidades, efeito bola de neve, bloqueios econômicos, a atuação da Igreja católica – esta
comunicação focalizará as variáveis externas e, mais especiﬁcamente, a exportação de democracia.
(mais…)
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