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CONVOCAÇÃO DA XIX ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMATAS BRASILEIROS

Senhores (as) Associados (as):

Nos termos dos artigos 9 e 13 do Estatuto da ADB, convoco, em 
nome da Diretoria, a XIX Assembleia Geral Ordinária da ADB para o 
dia 8 de novembro de 2012, quinta-feira, às 14:00 horas, no Auditório 
Paulo Nogueira Batista, térreo do Anexo II do Ministério das Relações 
Exteriores, em Brasília – Distrito Federal.

Conforme prevê o artigo 9 do Estatuto, os associados que estiverem 
fora da capital federal poderão fazer-se representar mediante procu-
ração a outro associado. Neste caso, deverá ser assinada e enviada à 
diretoria da ADB uma procuração nos termos do modelo a seguir.

Projeto de agenda

1. Abertura.
2. Verificação do quorum.
3. Adoção da agenda.
4.  Leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do 

exercício de 2011.
5.  Propositura de ação contra a União pela devolução do Imposto 

de Renda sobre férias.
6. Eleição da diretoria para o biênio 2013/2014.  
7. Outros assuntos. 

Cordialmente,

Guy M. de Castro Brandão
Presidente da ADB



A Associação dos Diplomatas Brasileiros (ADB) convoca seus Associados a participar da XIX Assembleia 

Geral da Associação, a realizar-se no Ministério das Relações Exteriores (MRE), em Brasília, no dia 8 de 

novembro próximo.

Como diz o ditado popular, o “Brasil é [de fato] abençoado por Deus”. Até hoje, nosso país detinha 12% de 

toda a água doce do planeta. Com a descoberta do aquífero de Alter do Chão, o maior do mundo, conforme 

consta da matéria assinada pelo jornalista Feichas Martins, a quanto montará esse percentual? Situada entre os 

estados do Pará, Amazonas e Amapá, esta gigantesca reserva de água potável permitiria – segundo pesquisado-

res da Universidade Federal do Pará – abastecer 100 vezes a população mundial. A responsabilidade da Agência 

Nacional de Águas (ANA) assim como de todos nós, brasileiros, é igualmente gigantesca, pois a água é vital para 

o ser humano e todas as suas atividades. Se não for rigorosamente protegida...!

O Ministro Carlos Augusto Loureiro de Carvalho, grande entendido em musicologia, escreve sobre a influência 

da música e ritmos brasileiros em composições de Darius Milhaud e sobre a amizade deste com Heitor Villa-Lobos.

 É um belo exemplo o do Embaixador Gerson Fonseca, que, em 2009, doou à Biblioteca Embaixador João 

Guimarães Rosa, do Instituto Rio Branco, 2.207 volumes de sua biblioteca particular e, em maio do corrente ano, 

mais 233 livros e 69 periódicos. Igualmente naquele mês de maio, o Embaixador Jorge Rangel de Castro doou 

212 títulos. O acervo atual da biblioteca é de 15.551 volumes.

 É extremamente interessante a visão exposta pela jovem Terceira Secretária Roberta Lima sobre o andamen-

to e os resultados, assim como sobre seu trabalho como membro da Delegação do Brasil à Conferência Rio+20. 

 Desta vez, foi o Embaixador de Moçambique que teve a gentileza de responder a perguntas formuladas pelo 

Boletim da ADB. Depois de seis anos em posto no Brasil, o Embaixador Murade Isaac Miguigy Murargy vai conti-

nuar a trabalhar pelo constante fortalecimento das relações entre nossos dois países, já que acaba de ser eleito 

para o alto cargo de Secretário Executivo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). 

O Embaixador Sérgio Bath dá, com toda a razão, uma estocada num infeliz hábito nosso, que ainda perdura 

em certos setores brasileiros: a verborragia.

Nunca será demais pôr em relevo a incomensurável importância da educação para o desenvolvimento 

do Brasil. Nesse sentido, recomendo, com ênfase, a leitura da matéria intitulada “Demografia e melhoria da 

educação no Brasil”, de autoria do economista Jorge Arbache, assessor da Presidência do Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e professor e Economia da UnB.

Outro grande e belo exemplo é o do Embaixador Fausto Godoy, que cedeu ao Museu de Arte de São Paulo 

(Masp) a coleção de arte asiática, composta de cerca de duas mil peças, acumuladas ao longo de 30 anos. 

Diz o Embaixador Fausto Godoy: “Meu objetivo – ambicioso, confesso... – é transformar o Masp em um núcleo 

pensante sobre a Ásia”. 

 Não é de hoje que ser diplomata é estar pronto para assumir ume série de riscos, inclusive de vida. A 

prolongada doença que acometeu o Embaixador João Tabajara de Oliveira, meu colega e dileto amigo, não lhe 

permitiu terminar um livro de memórias do qual o Boletim extrai os principais trechos do relato sobre o massacre 

ocorrido no dia 10 de junho de 1971 por ocasião das festividades de comemoração do aniversário do então Rei 

Assan II, de Marrocos. O Embaixador Tabajara presenciou tudo e teve a sorte de sair com vida e poder contar 

essa história.

 O Boletim encerra este número com a habitual e tão interessante seção Prata da Casa.

Carta aos Associados

Guy M. de Castro Brandão
Presidente da ADB
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Mais de 70% do nosso 

corpo é feito de água. 

Sem ela, o organismo 

humano dificilmente sobrevive por 

mais de cinco dias. De acordo com 

a Eletrobras, a força da água é res-

ponsável por quase 80% da energia 

elétrica consumida no Brasil. Sem 

água a indústria para, a produção 

agrícola torna-se inviável, a saúde 

do país definha.

O cuidado com os recursos 

hídricos do nosso país ainda está 

longe de ser ideal, tanto no âmbi-

to doméstico quanto nas esferas 

administrativas. A equipe do Bole-
tim da ADB conversou com espe-

cialistas para tentar entender o que 

tem sido feito no que se refere à 

gestão das águas no Brasil.

Podemos começar esta histó-

ria falando sobre o rio Guandu, que 

abastece quase 12 milhões de pes-

soas no estado do Rio de Janeiro, 

incluindo 85% dos habitantes da 

região metropolitana da capital flu-

minense. Até chegar à torneira 

da população, a água viaja cente-

nas de quilômetros. O Guandu era 

quase um riacho até 1952, quanto 

a Light construiu uma hidrelétrica, 

e o pequeno rio passou a receber 

quase 60% das águas transpostas 

de um dos mais importantes rios 

do Sudeste brasileiro, o Paraíba 

do Sul.

O rio Paraíba do Sul nasce no 

interior de São Paulo e abaste-

ce municípios de todo o conhe-

cido Vale do Paraíba, que cruza 

territórios paulistas, mineiros e 

fluminenses. No caminho, rece-

be efluentes industriais, agríco-

las e domésticos das cidades. 

Depois de atravessar as turbi-

nas da hidrelétrica e começar a 

fazer parte do Guandu, as águas 

acolhem ainda a poluição trazi-

da pelos rios Queimados e Abel, 

ambos vindos de Minas Gerais.

Para tornar o líquido potável e 

adequado para o uso humano, foi 

necessário construir a Estação de 

Tratamento de Água (ETA) do Guandu, 

que entrou para o Guiness por ser a 

maior do mundo. Lá são gastas em 

média 250 toneladas diárias de pro-

dutos químicos, como cloro, sulfa-

to de alumínio, cal virgem, cloreto 

férrico e ácido fluossílico. Somen-

te com esses produtos a estação 

do Guandu gasta cerca de R$ 20 

milhões de reais por ano.

E esse número tende a aumentar 

em todo o Brasil. De acordo com o 

estudo Managing Water under Uncer-

tainty and Risk, que faz parte do The 

United Nations World Water Report, 

em nosso país as principais causas 

Recursos hídr icos

da abundância
O problema

Detentor de 12% de toda a água doce do planeta, o Brasil ainda 
não faz uma gestão eficiente dos recursos hídricos

Fonte: Hoeska e Chapagain, reproduzido com a permissão da Springer Science+Business Media B.V.

Contribuição dos maiores consumidores 

O consumo de água no mundo

Indonésia - 4%
Rússia – 4%

EUA – 9%

China – 11%

Índia – 13%

Outros 
58%

Nigéria 3%

Brasil 3%

Paquistão 2%

Japão 2%

México 2%

Tailândia 2%

Outros 44%
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de poluição das águas estão associa-

das à produção de biocombustíveis, 

à aplicação de fertilizantes e produ-

tos químicos nas lavouras, à erosão 

do solo e a procedimentos de lava-

gem da cana-de-açúcar.

“É quase uma questão cultu-

ral. Acredito que o povo brasilei-

ro tem a ideia equivocada de que a 

água do nosso país é tão abundante 

que não vai acabar nunca ou, pior, 

que não tem tanto valor assim. 

Essa deve ser a única explicação 

para a maneira como o país trata 

nossos recursos hídricos”, afirma 

Malu Ribeiro, a coordenadora da 

Rede Águas, projeto da Organi-

zação Não Governamental SOS 

Mata Atlântica.

UMA BOA LEGISLAÇÃO qUE 
POUCA GENTE CUMPRE

O estudo das Nações Unidas cita-

do anteriormente aponta que o Bra-

sil, assim como outros países da 

América Latina e do Caribe, avançou 

em alguns aspectos do gerencia-

mento da água, mas, embora tenha 

feito grandes reformas nas institui-

ções de gestão dos recursos hídri-

cos, os esforços alcançaram apenas 

um sucesso parcial.

Uma das reformas citadas 

pela pesquisa é a criação da 

Lei nº 9.433/1997, que instituiu 

a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, criou o Sistema Nacio-

nal de Gerenciamento de Recur-

sos Hídricos e determinou que a 

unidade territorial para a atuação 

das políticas públicas seriam as 

bacias hidrográficas. Outra mudan-

ça foi a criação da Agência Nacio-

nal de Águas (ANA), que, segundo 

as Nações Unidas, ajudou a dimi-

nuir as “interferências políticas que 

afetavam até questões técnicas”.

“A legislação de recursos hídricos 

brasileira tem vários pontos positivos, 

como a gestão integrada, o princí-

pio financeiro de cobrança do uso da 

água. Se tudo isso estivesse funcio-

nando bem, seria ótimo. Porém, o sis-

tema não é reconhecido pelo próprio 

governo. A partir do momento em 

que os Programas de Aceleração do 

Crescimento (PAC) foram adotados, 

a gestão integrada deixou de existir, 

e ações são tomadas sem consulta 

às agências reguladoras e aos Comi-

tês de Bacia. É muito bonito no papel, 

mas nada está sendo praticado”, afir-

ma Malu Ribeiro.

A determinação da bacia hidro-

gráfica como a unidade “adminis-

trativa” da gestão de águas tem, 

segundo especialistas, o revés de 

dividir a responsabilidade de ges-

tão entre várias instâncias. Os rios 

que passam por mais de um esta-

do encontram-se dentro da esfera 

federal de decisões, mas rios que 

atravessam por mais de um municí-

pio dentro de um estado estão sob 

a supervisão de várias esferas (esta-

dual e municipais). Como um antigo 

adágio diz, “aquilo que tem muitos 

donos não tem dono nenhum”.

O Sistema Nacional de Gerencia-

mento de Recursos Hídricos é com-

posto pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, a Agência Nacio-
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nal de Águas, os Conselhos de Recur-

sos Hídricos dos Estados e do Distrito 

Federal, os Comitês de Bacia Hidro-

gráfica, as Agências de Água e os 

órgãos dos poderes públicos munici-

pais, estaduais e federais cujas com-

petências se relacionem com o tema. 

Como se vê, são muitos os “donos”.

A DISPERSÃO E O ESGOTO

Outro desafio para a gestão efi-

ciente dos recursos hídricos brasilei-

ros é a dispersão de ações e políticas 

governamentais que dizem respeito 

à água em diversos temas, executa-

dos por diferentes órgãos, agências e 

ministérios. Geração de energia elé-

trica, irrigação, produção industrial, 

transporte, pesca, consumo humano 

– todas essas atividades dependem 

de água, e cada uma delas lida com 

o elemento de diferentes maneiras.

O saneamento básico é uma das 

questões fundamentais de gestão e, 

atualmente, sete ministérios desen-

volvem programas e ações sobre 

a questão. De acordo com o estu-

do Panorama do Saneamento Bási-

co no Brasil – Análise situacional dos 

programas e ações federais, publi-

cado pelo Ministério das Cidades 

em 2011, a maior parte dos pro-

gramas e ações tem como gesto-

res os Ministérios das Cidades, da 

Integração Nacional, da Saúde e 

do Meio Ambiente. Em 2009 exis-

tiam 20 programas que executa-

vam ações de saneamento básico.

A maior parte das ações é exe-

cutada pelos programas: Serviços 

Urbanos de Água e Esgoto, do 

Ministério das Cidades; Infraestru-

tura Hídrica (Pró-Água), do Ministé-

rio da Integração Nacional (MI); Dre-

nagem Urbana e Controle de Erosão 

Marítima e Fluvial, também do MI; e 

Integração de Bacias Hidrográficas 

e Resíduos Sólidos Urbanos, ambos 

do Ministério do Meio Ambiente. 

“Essa pulverização revela fragilidades 

na definição de um eixo condutor e 

orientador das ações e, consequen-

temente, da política. Também existe 

dificuldade de coordenação dos pro-

gramas e ações, pois há problemas 

no reconhecimento da liderança do 

Ministério das Cidades na condução 

da política pública de saneamento 

básico, conforme estabelece a Lei 

nº 11.445/2007 [que estabelece os 

marcos regulatórios do setor]”, afir-

ma o estudo na página 20.

O coordenador do Programa 

Água para a Vida do WWF-Brasil, 

Glauco Kimura, acredita que essa 

dispersão de políticas se deve a uma 

visão historicamente utilitarista do 

recurso natural. “Os interesses do 

setor hidrelétrico, de navegação e de 

outros grupos específicos acabaram 

predominando quando foram feitas 

as primeiras legislações a respeito 

dos recursos hídricos. Um exemplo 

clássico disso é o Código das Águas, 

de 1934, a primeira lei de águas 

do país. Ela foi escrita por e para 

o setor hidrelétrico. A atual Lei [nº 

9.433/97] ainda é utilitarista, apesar 

dos grandes avanços. Por ser um bem 

de grande uso econômico, a gestão 

da água foi divida entre vários seto-

res”, diz Kimura.

Os 20 programas de ações de 

saneamento básico promovidos pelo 

governo ainda têm um grande desafio 

a enfrentar. De acordo com a Pesqui-

sa Nacional de Saneamento Básico de 

2008 feita pelo IBGE, 45% dos municí-

pios brasileiros ainda não contam com 

qualquer coleta de esgoto. Daqueles 

que contam, apenas 51% têm sistema 

de tratamento. Para ficar mais claro, 

apenas 28,5% dos municípios brasilei-

ros têm seu esgoto tratado.

De acordo com informações que 

constam do site do Instituto Estadual 

do Ambiente (Inea) do governo do Rio 

de Janeiro, “grande parte dos municí-

pios compreendidos na bacia do rio 

Guandu não conta com serviços de 

coleta de resíduos sólidos, observan-

do-se, baixos índices de atendimento 

de coleta de lixo urbano. Mais precá-

ria ainda é a situação da disposição 

final desses resíduos, uma vez que 

é comum o lançamento em lixões 

45% dos 
municípios 
brasileiros ainda 
não contam com 
qualquer coleta 
de esgoto
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localizados, em grande parte, às mar-

gens dos rios da bacia e em encos-

tas, bem como em locais próximos 

a aglomerações urbanas, resultando 

em grave degradação ambiental”.

NASCENTES E AqUíFEROS, 
ONDE TUDO COMEÇA

O Código Florestal Brasileiro, 

aprovado pelo Congresso Nacional 

em abril, provocou discussões aca-

loradas entre ambientalistas e pro-

dutores rurais, especialmente acer-

ca dos tópicos que diziam respeito 

ao tamanho de áreas que precisam 

ser preservadas para a manuten-

ção saudável de rios e nascentes.

Quando sancionou o novo códi-

go (Lei nº 12.651/2012), a presi-

denta Dilma Rousseff vetou arti-

go sobre recuperação de áreas de 

proteção permanente (APPs) ocu-

padas por plantios agrícolas conso-

lidados até 2008. Para evitar lacu-

nas na lei, editou a Medida Provi-

sória (MP) 571/2012, que prevê a 

recuperação escalonada de mata.

No final de agosto, a matéria foi 

aprovada em Comissão Mista do 

Congresso Nacional depois que a 

bancada ruralista conseguiu diver-

sas mudanças no texto, como 

reduzir de 20 para 15 metros a 

área a ser preservada nas mar-

gens de rios situados em APPs. 

A matéria seguiu para a Câmara 

dos Deputados.

“O novo código florestal é um 

desastre total. A redução da faixa de 

mata ciliar coloca em risco a qua-

lidade e a quantidade da água. Em 

especial, a medida que desimpede 

a necessidade de haver matar cilia-

res protegendo os rios intermitentes 

coloca em risco a segurança hídrica 

da população e a integridade do sis-

tema aquático como um todo. Se a 

população conhecesse a relação de 

dependência que existe entre água 

e floresta, haveria resistência maior 

quanto ao texto do código. Em médio 

e longo prazo, isso afetará todos 

nós”, afirma Glauco Kimura.

No que diz respeito à proteção 

de cursos d’água e nascentes, se 

nada for alterado, os brasileiros 

podem  torcer para que as con-

sequências dessas decisões não 

sejam tão desastrosas quanto pre-

veem os ambientalistas.

Para o coordenador do Labora-

tório de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente da Universidade Fede-

ral Fluminense, Antonio da Hora, 

ainda mais importante que pre-

servar as nascentes é proteger as 

áreas de reposição dos aquíferos 

subterrâneos. “É importante ter 

uma grande cobertura vegetal nas 

áreas de recargas das reservas 

subterrâneas, que são os locais 

onde a água da chuva se infiltra no 

solo. Se essas áreas forem degra-

dadas ou pavimentadas, o resul-

tado é muito pior do que diminuir 

cinco ou dez metros da faixa de 

mata ciliar”, diz o pesquisador.

Uma das maiores reservas de 

águas subterrâneas do mundo é o 

Aquífero Guarani. Ele cobre uma área 

de mais de 1,2 milhão de km² e se 

estende por baixo do Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Argentina. Quando foi des-

coberto, os especialistas calcularam 

que contivesse mais de 40 mil km³ 

de água doce, o que equivale a mais 

que toda a água contida em todos os 

rios do planeta.

No interior de São Paulo, 

agrotóxicos utilizados nas lavou-

ras podem estar contaminando o 

Aquífero Guarani, e o aumento do 

consumo humano já está diminuin-

do a quantidade da reserva. Em 

Ribeirão Preto (SP), o Departa-

mento de Águas e Energia Elétri-

ca (Daee) do governo do estado 

constatou no início deste ano o 

rebaixamento em 70 metros do 

nível das águas subterrâneas, a 

única fonte de abastecimento da 

cidade. Vazamentos, desperdício e 

a construção de poços irregulares 

são apontados como as principais 

causas do problema.

De acordo com o Daee, em 

Ribeirão Preto se consomem em 

média 400 litros de água por dia, 

o dobro da média nacional. Toma-

ra que não seja preciso faltar 

água – ou pagar extremamente 

caro por ela – para que todos nós 

brasileiros, passemos a valorizar 

a água pelo que realmente é: o 

líquido da vida.

Recursos hídr icos

"O novo código 
florestal é um 
desastre total.  
A redução da faixa  
de mata ciliar coloca 
em risco a qualidade 
e a quantidade  
da água" 
Glauco Kimura
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Art igo

uma vila, uma praia e o 
maior aquífero do mundo

Alter do Chão:

Alter do Chão poderia ser ape-

nas o nome de um pequeno 

vilarejo de Portugal, com 

2.300 habitantes, situado na região 

do Alentejo, ou ainda uma pequena 

vila brasileira de pescadores, com 

6 mil habitantes, situada à margem 

esquerda do rio Tapajós, a 32 quilô-

metros de Santarém, no Pará.  Na 

vazante do rio está a mais bela das 

200 praias fluviais que brotam na 

Amazônia, atraindo turistas do Brasil 

e do mundo inteiro.

Mas Alter do Chão é muito mais 

que o antigo vilarejo português e o 

esplendor turístico que lhe trouxe o 

apelido de “Caribe brasileiro”: É a 

atual denominação do maior aquí-

fero de água potável do mundo, 

situado entre os estados do Pará, 

Amazonas e Amapá, com um volu-

me de 86 mil km3 cúbicos, que per-

mitiria abastecer a população mun-

dial, em 100 vezes, segundo esti-

mativas de um grupo de pesqui-

sadores da Universidade Federal 

do Pará.

Estimava-se, até 2010, que o 

Aquífero Guarani – com 45 mil km3 

de volume e 1,2 milhão de km2, 

cruzando a Argentina, o Paraguai e 

o Uruguai e estendendo-se por oito 

estados brasileiros (Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso, Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina, Paraná, 

São Paulo, Goiás e Minas Gerais), 

fosse a maior reserva de água sub-

terrânea do mundo. No entanto, 

essa posição é ocupada agora pelo 

recém-descoberto Alter do Chão, 

embora de extensão bem menor, 

cerca de 437.500 km2.

A descoberta desse poten-

cial aquífero, situado sob a bacia 

hidrográfica dos rios Amazonas/

Solimões, durante tanto tempo ofi-

cialmente oculto dos brasileiros e do 

mundo, embora registrado na lite-

Feichas Martins,  
Jornalista, cientista político e professor
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Alter do Chão é a maior reserva de água subterrânea do mundo, com cerca de 437.500 km2
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Art igo

ratura sobre a região desde 1950, 

coube ao Grupo de Pesquisa em 

Recursos Hídricos da Universidade 

Federal do Pará, integrado por André 

Montenegro, Francisco Matos de 

Abreu, Milton Matta, Mário Ribeiro e 

Itabaraci Nazareno, este último liga-

do à Universidade Federal do Ceará.

Esses pesquisadores continuam 

avaliando o potencial definitivo 

do aquífero e reclamam apoio da 

comunidade científica internacional 

e recursos financeiros do Banco 

Mundial para a continuação dos 

seus trabalhos, pois acreditam que 

há muitos outros dados a serem 

levantados no projeto de pesquisa 

em curso, em função da imensa 

biodiversidade da Amazônia.

Considerando-se a importân-

cia estratégica da água no mundo 

inteiro, desde os primórdios da 

civilização, e muito mais nos 

dias atuais, é de causar perple-

xidade que o governo brasileiro, 

que alardeia suas descobertas 

de petróleo e outros recursos do 

subsolo, ainda não tenha elenca-

do, com ênfase contundente, seus 

aquíferos, em especial, o de Alter 

do Chão, entre os itens mais 

significativos do potencial de 

recursos naturais do Brasil, nem 

apresentado uma política estra-

tégica específica de preservação 

e explotação desses recursos.

Esse silêncio governamental 

se repetiu por ocasião da rea-

lização da Conferência Rio+20, 

quando Alter do Chão foi tema de 

conversas informais entre alguns 

cientistas, ambientalistas e pes-

quisadores da Amazônia presentes 

no evento. No entanto, não houve 

manifestação alguma da imprensa 

sobre a importância dos aquíferos 

brasileiros em geral, diante da 

estimativa de que cerca de 21% 

da água doce do mundo situam-se 

nos lençóis subterrâneos.

Esse foi um silêncio conivente 

com interesses de grupos interna-

cionais interessados em controlar 

o setor, como já ocorre em grande 

escala na exploração e comerciali-

zação da água mineral natural ou 

gaseificada, cujo mercado apresen-

ta um crescimento anual de 20%.

Além das imensas reservas de 

Alter do Chão e do Guarani, mere-

cem destaque outros aquíferos 

cujos potenciais ainda estão em 

fase de estudos, como os aquíferos 

de Pirabas, no Pará, que abaste-

ce 40% da população de Belém; 

Urucuia, no rio das Fêmeas, na 

Bahia; Serra Grande, em Picos, 

que torna o Piauí “um navio flutu-

ante” sobre um lençol subterrâneo; 

Cabeças, na bacia do Parnaíba, no 

Maranhão; Furnas, no Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Paraná e São 

Paulo; Itapecuru, no Maranhão e 

Pará, etc.

Os aquíferos ocupam cerca de 

48% da área territorial do Brasil, e o 

seu potencial total explorável seria 

da ordem de 4.095 m3 por segundo, 

conforme estimativas dos geólogos e 

da Agência Nacional de Águas, órgão 

que, considerada a importância mun-

dial da água como bem de consumo 

ou pelo seu próprio valor de “não 

uso”, tem pífia relevância diante da 

Petrobras ou da Vale.

Bastaria o fato de o Brasil ter 

12% do total da água doce do plane-

ta para que se desenvolvesse uma 

política efetiva de defesa desse 

recurso contra a ambição interna-

cional, não propriamente com uma 

postura egoísta, mas com política 

e estratégia autossustentáveis, fin-

cadas na defesa, preservação e 

explotação das águas de superfície 

e subterrânea.

Concluindo: já há um movi-

mento para alterar a denomina-

ção Aquífero Alter do Chão, a fim 

de que não seja confundido com 

o vilarejo de Portugal ou a paradi-

síaca praia da vila de pescadores 

no Pará. A confusão, realmente, 

é inevitável, mas a importância 

do aquífero é tão evidente aos 

olhos do mundo, que, não tarda-

rá, ele contribuirá para o desen-

volvimento do vilarejo português 

e para o turismo na Amazônia... 

Que continue, pois, com a sua 

atual denominação...

Considerando-
se a importância 
estratégica da 
água no mundo, 
é de causar 
perplexidade que o 
governo brasileiro 
ainda não tenha 
elencado seus 
aquíferos, em 
especial, o de Alter  
do Chão

10  |  B O L E T I M  DA  A D B



Música

Após a Primeira Guerra Mundial, a embaixada da França no 

Rio de Janeiro teve em sua divisão cultural o compositor 

Darius Milhaud. Segundo consta, pelo menos desde 1912, 

quando Arthur Rubinstein foi vaiado no Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro por executar composições de Villa-Lobos (em agradeci-

da homenagem ao pianista, o compositor brasileiro dedicou-lhe o 

dificílimo Rudepoema, do qual, espero, ainda existam as excelen-

tes gravações de Nelson Freire e de Roberto Szidon), Milhaud já 

conhecia a obra do nosso conterrâneo e estabeleceu com ele uma 

amizade que resultou em fecunda troca de influências.

uma amizade musical

Heitor Villa-Lobos e 
Darius Milhaud, 

Ministro Carlos Augusto Loureiro de Carvalho,  
diretor da ADB

No início do século 
XX, a amizade entre os 
compositores Heitor  
Villa-Lobos e Darius 
Milhaud promoveu 
intercâmbio musical e 
ajudou a divulgar a obra 
do brasileiro na Europa
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Música

Na teoria musical, Milhaud 

atualizou Villa-Lobos nos proces-

sos musicais dos compositores 

franceses, desde que Gabriel 

Fauré − aluno de Jules Massenet 

−, o colega Claude Debussy e seu 

aluno Maurice Ravel passaram a 

basear a harmonia nas escalas 

orientais de tons inteiros. Como 

se sabe, as tradicionais escalas 

ocidentais apresentam meio-tom 

entre o terceiro e quarto e entre o 

sétimo e oitavo graus. Por sua vez, 

Villa-Lobos apresentou o francês 

ao rico patrimônio musical, com 

seus variados ritmos do nosso 

folclore. Os dois amigos costuma-

vam ir juntos ao cinema, não para 

ver os filmes mudos da época, 

mas para apreciar o pianista e 

compositor Ernesto Nazareth.

As consequências dessa convi-

vência refletiram-se na edição da 

obra de Villa-Lobos em Paris, para 

onde ele se deslocou e tornou-

-se um sucesso antes de sê-lo 

em sua própria terra, ao menos 

entre a chamada elite intelectual 

do Rio de Janeiro, que ironiza-

va a inclusão de instrumentos de 

percussão populares e folclóricos 

em algumas orquestrações de sua 

obra (“ele usa até tampas de pane-

las”, caçoava). Também o critica-

vam por utilizar temas folclóricos, 

como se fosse grande novidade o 

uso de temas alheios mesmo em 

grandes composições. Por exem-

plo, Bach usou temas de Vivaldi, 

que por sua vez utilizou temas 

de Albinoni; Chopin baseou suas 

mazurcas, e Lizt, suas rapsódias, 

em temas tradicionais de seus 

países. Haendel, Mozart e mesmo 

Wagner, com Rienzi, escreveram 

óperas em italiano, mas nosso 

pobre Carlos Gomes, ao fazê-lo, 

causou protestos e acusações de 

falta de patriotismo.

Quanto a Milhaud, apaixonou-

-se por nossa música e por nos-

sas tradições a tal ponto que sua 

mais conhecida obra orquestral, o 

poema sinfônico Le boeuf sur le toit, 

é um maracatu inspirado na lenda 

do boi voador, de Pernambuco. 

Dessa obra, existe um registro em 

vídeo coreograficamente regido 

por Leonard Bernstein, no qual o 

saudoso maestro não resiste ao 

ritmo contagiante e dança diante 

da orquestra.

Ademais, o segundo movimento 

de sua suíte Scaramouche, para dois 

pianos, intitula-se “A brasileira”, e 

quem não o conhece poderá pensar 

tratar-se de composição de Ernesto 

Nazareth. A última apresentação em 

público que presenciei dessa peça 

foi no final dos anos 1970, pelas pia-

nistas americanas Charlotte Woods 

e Juanita Cuningham, professoras 

de música em Bancoc, Tailândia. 

Durante a execução do mencionado 

segundo movimento da suíte, as duas 

não conseguiam manter-se estáticas 

nas banquetas dos pianos.

Seria demais sugerir aos regen-

tes de nossas orquestras e aos 

nossos pianistas que incluíssem em 

seus repertórios as obras tão “bra-

sileiras” de Darius Milhaud? Mesmo 

como números extras ao fim dos 

concertos, creio sinceramente que 

fariam sucesso considerável junto 

ao público e despertariam curio-

sidade quanto à razão de tanta 

brasilidade em música estrangeira. 

Além disso, seria esclarecido o fato 

de a obra de Villa-Lobos ter sido 

publicada durante tanto tempo por 

editora francesa.

Os dois amigos costumavam ir 

juntos ao cinema, não para ver os 

filmes mudos da época, mas para 

apreciar o pianista e compositor 

Ernesto Nazareth

Milhaud 
apaixonou-se por 
nossa música 
a tal ponto 
que sua mais 
conhecida obra 
orquestral,  Le 
boeuf sur le toit, 
é um maracatu 
inspirado na lenda 
do boi voador, de 
Pernambuco
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Lei tura

O espaço é sóbrio, calmo e 

silencioso, como convém 

a uma biblioteca. Seis 

estantes compridas recebem os 

visitantes logo que entram. Elas 

estão posicionadas à esquerda de 

quem ultrapassa as portas de vidro, 

para facilitar ao máximo o acesso a 

séculos de conhecimento.

A Biblioteca Embaixador João 

Guimarães Rosa foi inaugurada em 

1998 para atender aos estudantes do 

Instituto Rio Branco (IRBr). Os 15.124 

volumes que compõem o acervo estão 

disponíveis também para diplomatas 

e servidores do Itamaraty. Mesmo 

cidadãos que não têm ligação com 

o Ministério das Relações Exteriores 

podem consultar os livros no local – só 

não podem pegá-los emprestados.

Teorias das relações internacio-

nais, história das relações exteriores, 

história do Brasil e das relações 

bilaterais do país são os assuntos 

mais procurados pelos estudantes, 

de acordo com o bibliotecário Marco 

Aurélio Borges De Paola, responsável 

pelo local desde 2009.

conhecimento
Lugar de 
Todos os que passaram pelo Instituto Rio Branco têm – em 
maior ou menor grau – intimidade com a Biblioteca Embaixador 
João Guimarães Rosa. Quem ainda não a conhece pode 
começar por aqui
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Lei tura

“Toda biblioteca possui um 

público-alvo, e as áreas de 

interesse dos futuros diploma-

tas se estendem também a eco-

nomia, direito, cultura brasilei-

ra, assuntos relacionados ao 

meio ambiente, sociologia e 

também filosofia e literatura”, 

afirma Borges de Paola.

Os estudantes que frequen-

tam a biblioteca retiram em média 

cinco livros por visita e, em sua 

maioria, renovam o empréstimo 

apenas uma vez. “O tempo de 

cessão de cada livro é de 15 dias 

e é bastante raro alguém renovar 

os títulos mais de três vezes, por 

exemplo”, comenta o bibliotecá-

rio, deixando implícita a avidez da 

diplomacia por informação.

DOAÇõES

A qualidade e a variedade do 

acervo atraem visitantes quase dia-

riamente, muitos deles de outros 

estados. Estudantes universitários 

que pretendem seguir a carreira 

diplomática, curiosos, encantam-

-se com a oferta de livros em 

inglês, francês, alemão, espanhol 

e até chinês.

A aquisição de novos títulos 

costuma acontecer anualmente, 

depois de avaliação, pela direto-

ria do IRBr, da lista de sugestões 

feitas por docentes da institui-

ção. Outra maneira de enriquecer 

o conjunto de livros da biblioteca 

são as doações. Centenas de 

volumes que um dia pertenceram 

aos acervos pessoais de diversos 

diplomatas hoje podem servir a 

novos leitores.

É o caso da Coleção Embaixador 

Gelson Fonseca. Em 2009, o pro-

fessor do IRBr doou 2.207 volu-

mes à Biblioteca Embaixador João 

Guimarães Rosa. “Essa coleção 

tem a ver com a maneira como 

você se interessa pelas coisas do 

mundo. Há nelas assuntos pelos 

quais eu me interessava há dez 

anos, materiais que usei para dar 

as primeiras aulas. Na biblioteca 

eles podem interessar também a 

outras pessoas”, explica ele.

Em maio deste ano o professor 

fez uma segunda doação. A Coleção 

Embaixador Gelson Fonseca aumen-

tou em 233 livros e 69 periódicos. 

No mesmo mês, o embaixador Luiz 

Jorge Rangel de Castro doou 212 títu-

los para a biblioteca. Embaixadas de 

outros países também contribuem 

para a variedade do acervo. No ano 

passado, representan-

tes da China doaram 47 

títulos (em espanhol e em 

inglês), e a embaixada da França, 21. 

Neste ano, as embaixadas russa e 

peruana doaram publicações.

O aumento do número de volu-

mes tem provocado uma situação 

peculiar. Parte do acervo encontra-

-se em outra sala do Instituto Rio 

Branco, bem próxima ao espaço 

principal. Por segurança, a sala fica 

sempre fechada, mas, caso qual-

quer visitante queira vasculhar os 

títulos que estão por lá, os funcio-

nários da biblioteca estão sempre 

disponíveis para acompanhá-lo.

PERIóDICOS

Para quem prefere o prazer de 

folhear jornais e revistas em vez de 

ler as notícias na tela de um compu-

tador, a Biblioteca Embaixador João 

Guimarães Rosa tem disponíveis 

publicações como The Economist, 

The Herald Tribune, Le Monde 

Diplomatique, Magazine Literaire, 

além dos nacionais Valor Econômico, 

O Globo, Folha de S.Paulo, O Estado 

de S. Paulo, Correio Braziliense e as 

revistas Veja e Época.

No entanto, caso o leitor seja 

daqueles que valorizam a praticida-

de da internet, a base de dados da 

qual a biblioteca do IRBr faz parte 

oferece acesso ao texto completo 

de uma extensa gama de periódi-

cos digitalizados. Se você se consi-

dera um eterno aprendiz, não deixe 

de conhecer ou revisitar esse local 

de tanta história.

Em 2009, o 
Embaixador 
Gelson Fonseca 
doou 2.207 
volumes à 
Biblioteca João 
Guimarães Rosa 
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A os olhos do mundo, a Con-

ferência das Nações Uni-

das sobre Desenvolvimento 

Sustentável − nossa Rio+20 − talvez 

tenha sido mais uma daquelas gran-

des conferências da ONU aguardadas 

em um misto de expectativa e ceti-

cismo, cujos resultados, por melho-

res que sejam, ficam sempre aquém 

das aspirações individuais ou de gru-

pos sociais com interesses especí-

ficos. Talvez eu a visse exatamente 

assim, não fosse testemunha privi-

legiada do processo que levou a seu 

documento final. Mas, como operária 

no chão de fábrica das negociações, 

vivenciei a difícil confecção do texto 

O futuro que queremos, os embates e 

desafios superados em cada palavra 

nele contida. E posso dizer que não 

foram poucos...

A Rio+20 não durou dez dias − 

período em que a Cidade Maravilho-

sa recebeu quase 50 mil pessoas e 

abrigou mais de 500 eventos parale-

los −, muito menos três, como cons-

tava do calendário oficial das Nações 

Unidas. Para aqueles que foram cha-

mados ao trabalho com a casa ainda 

por erguer, a Rio+20 começou vários 

meses antes de as Nações Unidas 

hastearem sua bandeira no Riocen-

tro. Desde 2010, foram três rodadas 

formais de negociação, sendo a últi-

ma já no Rio de Janeiro, de 13 a 15 

de junho. Em iniciativas de apoio ao 

processo formal, vários países pro-

moveram reuniões de consulta, a 

fim de buscar entendimento sobre 

os temas principais. Apesar disso, 

o tempo dedicado às negociações 

preparatórias da Rio+20 ficou muito 

aquém daquele destinado à Rio-92, 

que transcorrera em contexto inter-

nacional extremamente favorável.

Como ouvi de um negociador 

mais experiente da delegação, o mul-

tilateral é como reunião de condo-

mínio: cada um tem uma rusga pes-

soal, um desafeto de longa data, uma 

reclamação a fazer (do cachorro do 

vizinho, da infiltração na parede, da 

algazarra de madrugada). Imagine, 

então, se o síndico anuncia que, para 

realizar a prometida reforma estrutu-

ral do prédio, todos devem pagar uma 

taxa extra? Obviamente, ninguém fica 

satisfeito; do locatário do conjuga-

Roberta Lima, diplomata integrante da delegação brasileira nas negociações da Rio+20

Meio ambiente

Sem ambição,
com equilíbrio
Os resultados da 
conferência Rio+20 
sob a ótica dos 
negociadores da 
diplomacia brasileira

Equipe de diplomatas que participou das discussões da Rio+20
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do ao proprietário da cobertu-

ra, todos reclamam de sua quota 

e acham que o vizinho deveria 

pagar mais em seu lugar. Pois 

a Rio+20 foi exatamente isso: 

um chamado para todos os paí-

ses arcarem com seu quinhão de res-

ponsabilidade na implementação do 

desenvolvimento sustentável. Ela veio 

cobrar os meios de execução da obra 

prometida há 20 anos, na Rio-92. E 

coube ao Brasil, presidente da Confe-

rência (o síndico!), buscar o entendi-

mento comum.

Quando o Brasil assumiu a pre-

sidência das negociações, o “fan-

tasma de Copenhague” pairava no 

ar. A três dias do Segmento de Alto 

Nível, quase dois terços do texto que 

deveria ser assinado pelos chefes de 

Estado e de Governo permaneciam 

em aberto. Justificava-se, portanto, 

o temor crescente de que a Rio+20 

chegasse ao fim sem um acordo ou 

com documento fechado por poucos 

países e cuja legitimidade seria inevi-

tavelmente questionada − tal como 

acontecera na conferência sobre 

mudança do clima realizada na capi-

tal da Dinamarca, em 2009. Essa não 

era, obviamente, a vontade brasileira.

Pesava sobre nossos ombros o 

fato de sermos, ao mesmo tempo, 

país anfitrião e grande interes-

sado nos rumos das negociações 

sobre desenvolvimento sustentável. 

Para os diplomatas mais jovens, 

a ansiedade alimentava também 

dúvidas sobre nosso papel. Afinal, 

como fechar, em poucos dias, um 

texto que não chegara nem perto 

de ser concluído em dois anos de 

negociações? E como fazê-lo de 

modo transparente − alcançando 

entendimento sobre seus pontos 

mais sensíveis e mantendo todos 

os países comprometidos com o 

resultado? Como, ainda, atender 

a anseios tão diversos, manifes-

tados por diferentes setores da 

sociedades civis brasileira e inter-

nacional? Essas perguntas foram 

respondidas, uma a uma e em seu 

próprio tempo, à medida que as 

instruções recebidas alcançavam 

o resultado esperado.

Para concluir o documento, era 

preciso explorar os limites de um 

consenso possível. Fundamental 

nessa tarefa era o conhecimento 

das posições de cada país, da rele-

vância atribuída pelas delegações 

a diferentes pontos do texto e suas 

opções de linguagem. O Brasil 

empreendeu consultas abertas e 

transparentes, nas quais os países 

apresentaram emendas à primeira 

versão limpa do texto. Com diálo-

go franco e condução obje-

tiva do processo, foi possí-

vel obter maior flexibilida-

de das delegações. Por fim, 

ajustes precisos de lingua-

gem permitiriam alcançar o 

improvável: fechar o texto em dois 

dias e meio. Levado ao Segmento 

de Alto Nível, o documento O futu-

ro que queremos foi adotado na 

íntegra e por consenso. Para nós − 

os jovens negociadores − encerra-

va-se ali a maior aula de diploma-

cia e multilateralismo que poderí-

amos ter tido, possivelmente, em 

muitos anos de Itamaraty.

Costuma-se dizer que uma 

negociação multilateral é bem-

-sucedida quando todos ficam 

igualmente insatisfeitos com seu 

resultado. Isso demonstraria que 

os países alcançaram documento 

equilibrado, cujos compromissos 

não deixam de refletir aspirações 

e necessidades distintas. Acor-

dos multilaterais decorrentes de 

processos negociadores legítimos 

proporcionam ganhos coletivos, 

mas que só o tempo é capaz de 

revelar. Basta dizer que os mes-

mos jornais que em 1992 anun-

ciavam o “fracasso” da Cúpula da 

Terra hoje se reportam à Rio-92 

como um grande êxito, ao con-

ciliar meio ambiente e desenvol-

vimento em acordos ambiciosos. 

Do mesmo modo, os resultados 

da Rio+20 para a implementação 

do desenvolvimento sustentável 

somente serão sentidos quando 

O futuro que queremos se refletir 

em nossas políticas públicas e em 

nosso dia a dia.

Meio ambiente

Os resultados da 
Rio+20 somente 
serão sentidos 
quando O futuro 
que queremos se 
refletir  em nosso 
dia a dia
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Moçambique e Brasil 
cooperação e desenvolvimento

quais serão suas prioridades 
durante o período em que esti-
ver à frente da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa?

Em primeiro lugar, o grande 

desafio que tenho é fazer com que 

a CPLP desça do pedestal onde 

se encontra para aproximá-la dos 

povos, uma vez que ela foi cria-

da precisamente para interligar a 

cooperação entre os povos. Mas 

hoje a CPLP – apesar dos esforços 

que têm sido feitos em 16 anos de 

existência – ainda não é conheci-

da. Naturalmente as pessoas se 

perguntam: “O que é isso, para 

que serve?” Este será um desafio 

permanente: garantir que as popu-

lações de nossos países saibam 

quais são os objetivos da CPLP, isto 

é, para que ela serve. Enquanto as 

populações não se sentirem ligadas 

por algo concreto, não se vão inte-

ressar pela comunidade. 

Em segundo lugar, o tema central 

da cúpula de Maputo foi a segurança 

alimentar e a nutricional. Nossos 

países estão a fazer um grande esfor-

ço para suprir o déficit alimentar 

que existe. O desafio é deixar claro 

que contribuições os nossos países 

podem dar para mais bem distribuir 

a produção de alimentos no mundo. 

O EMBAIXADOR MURADE ISAAC MIGUIGy MURARGy DEIXA SEU POSTO DE REPRESENTANTE 

DE MOÇAMBIqUE NO BRASIL EM SETEMBRO DE 2012, DEPOIS DE SEIS ANOS. EM ENTRE-

VISTA AO Boletim da adB, ELE FALA SOBRE AS OPORTUNIDADES PARA INVESTIMENTOS 

BRASILEIROS EM SEU PAíS E DESAFIOS qUE MOÇAMBIqUE ENFRENTA PARA DIMINUIR DESI-

GUALDADES E DESENVOLVER SEU POTENCIAL. MURARGy FOI ELEITO EM jULhO SECRETÁ-

RIO EXECUTIVO DA COMUNIDADE DOS PAíSES DE LíNGUA PORTUGUESA (CPLP), E FOI SOBRE 

ESSE ASSUNTO qUE COMEÇAMOS A NOSSA CONVERSA.
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O terceiro desafio é a produ-

ção do conhecimento. Entre nos-

sos países, existe um déficit, uma 

desigualdade enorme. No caso de 

Moçambique, por exemplo, ainda 

temos um grande índice de anal-

fabetismo. Em Angola também. 

Os nossos países não são iguais 

ainda. É preciso fazer um grande 

esforço na área de educação para 

que todos possamos caminhar em 

passos iguais. E, no mesmo nível, 

trabalhar com a saúde. Nossos 

países ainda estão a sofrer grandes 

endemias, como HIV/AIDS e malá-

ria. São problemas que 

precisam ser controla-

dos hoje.

De que manei-
ra Moçambique 
pode cooperar 
para o fortale-
cimento das 
atividades e o  
cumprimen-
tos dos obje-
tivos da CPLP?

Eu não vou 

atuar representando 

Moçambique; vou 

atuar representan-

do a CPLP. Antes 

eu tinha um pre-

sidente, que era 

meu chefe; agora 

terei oito chefes e 

devo prestar con-

tas a todos eles. Tenho que guiar 

minha política visando trabalhar com 

todos os países. É verdade que minha 

experiência vai ser útil, mas preciso 

olhar para todos os países ao mesmo 

tempo e tentar alavancar os que 

estão mais embaixo. Moçambique 

ainda tem muitos problemas, Angola 

tem muitos problemas, mesmo o 

Brasil tem muitos problemas. Temos 

de encontrar formas para que essa 

cooperação seja benéfica para todos 

a partir das experiências de cada um 

dos países.

Entre janeiro e agosto de 
2010, o comércio bilateral 
entre Brasil e Moçambique 
foi de US$ 25 milhões. No 
mesmo período de 2011, 
superou a marca dos US$ 60 
milhões, com destaque para 
os setores de carnes, veícu-
los, caldeiras, máquinas e 
tabaco. A que o senhor credi-
ta esse aumento? quais são 
as previsões para 2012?

Esse aumento é resultado de 

uma maior compreensão, de um 

maior conhecimento mútuo que 

nós temos. O Brasil virou suas 

atenções para a África e conse-

guiu levar empresas brasileiras para 

lá. Elas hoje estão vendo que o 

continente tem grande potencial 

e é um grande mercado. No caso 

concreto de Moçambique, nós par-

ticipamos da Comunidade Para o 

Desenvolvimento dos Países da 

África Austral (SADC), um merca-

do vasto, com quase 300 milhões 

de habitantes. Ao investir em 

Moçambique, o Brasil está a servir 

também à região toda. 

Mas US$ 60 milhões são 

insignificantes; é muito pouco 

para a dimensão de Brasil e de 

Moçambique. De fato, os presiden-

tes do Brasil e de Moçambique se 

encontraram há seis anos e defini-

ram que era necessário encontrar 

mecanismos para fazer com que 

essa balança não só cresça, mas 

também se equilibre. Isso se tornou 

uma prioridade dos governos, por 

isso os números aumentaram. 

Nós queremos que o Brasil vá 

produzir no nosso país, não ape-

nas para o mercado interno, mas 

também para o mundo, porque 

Moçambique está a meio caminho 

da América do Sul, da África e do 

Oriente Médio.

Essa balança de pagamentos 

será superada este ano, com a 

produção do carvão. O carvão 

que a Vale está explorando e que 

vai exportar para o Brasil e outras 

partes do mundo vai alterar a 

balança, que se tornará favorável 

a Moçambique. Espera-se que o 

comércio se intensifique cada vez 

mais; que o Brasil passe a exportar 

mais para Moçambique, a fim de 

equilibrar a balança; que o Brasil 

facilite os financiamentos para o 

país, porque há muitos projetos 

entre as duas nações que necessi-

tam de financiamentos.

Nos últimos anos, os inves-
timentos brasileiros em 
Moçambique cresceram de 

O Brasil virou 
suas atenções 
para a África 
e conseguiu 
levar empresas 
brasileiras para lá 
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modo significativo na explora-
ção mineral e nos setores de 
logística e energia. Petrobras e 

Vale já estão trabalhando no país. 

que outros setores da econo-
mia podem ser explorados por 
empreendedores brasileiros?

Os investimentos da Vale em 

Moçambique vão atingir cerca de 

US$ 8 bilhões. A empresa está 

explorando carvão, estudando a 

viabilidade de uma mina de fosfatos 

e também de uma reserva de ferro. 

A Vale pretende ainda construir 

uma via férrea que sairá de onde o 

carvão é produzido e atravessará o 

[lago] Malau até que o carvão che-

gue a um porto de águas profundas 

em Macau. A Vale é o maior inves-

tidor estrangeiro em Moçambique. 

Estamos trabalhando também 

em um grande projeto agrícola, o 

Pró-Savana. É um projeto que pre-

tende alterar o cenário agrícola de 

Moçambique, aplicando a experiência 

do cerrado brasileiro. É um projeto 

triangular entre Moçambique, Japão e 

Brasil. O Brasil entra com a tecnologia 

e com financiamentos. Nós convida-

mos empresários brasileiros a inves-

tir no agronegócio em Moçambique. 

Nós damos muita importância ao 

agronegócio, à produção de alimen-

tos e aos biocombustíveis. 

Outra área em que se pode 

investir é a da infraestrutura: por-

tos, aeroportos, linhas de transmis-

são de energia. O Brasil também 

está intervindo nessas áreas. Há 

ainda as pequenas indústrias. Em 

Moçambique produzimos muita 

fruta, muitos legumes, mas não 

temos utilização industrial para 

esses alimentos. Queremos indus-

trializá-los, e essa é mais uma área 

em que o Brasil pode investir. 

que outros aspectos das rela-
ções bilaterais entre Brasil e 
Moçambique podem ser for-
talecidos, além dos econômi-
cos e comerciais?

Na área da segurança, da defesa, 

da polícia, da justiça e no reforço 

das instituições. Estamos trabalhan-

do nisso no nível da administração 

pública. Nesse momento nossos 

países têm uma grande coopera-

ção nas áreas de administração 

pública e de formação dos agen-

tes de Estado. A Escola Nacional 

de Administração Pública (Enap) e 

o nosso Instituto de Administração 

Pública de Moçambique têm coope-

rado fortemente. 

Na área da saúde, a Fiocruz 

está muito bem presente em 

Moçambique. Dentro em breve 

será inaugurada uma fábrica de 

antirretrovirais. Em julho deste ano 

o vice-presidente Michel Temer 

esteve no país e visitou a fábrica 

que será inaugurada em dezembro 

e está quase pronta.

No que se refere à educação, 

temos programas com o Brasil 

dedicados à alfabetização de 

adultos. São muitas as áreas de 

cooperação, inclusive no meio 

ambiente, que ainda é uma área 

nova, mas importante.

De acordo com estudos do 
Fórum Econômico Mundial, 
a formação e a capacitação 
de mão de obra são algu-

mas das prioridades do gover-
no moçambicano, e a capaci-
dade de inovação e o uso de 
novas tecnologias estão entre 
as melhores do mundo. O que 
Moçambique tem feito a esse 
respeito e o que o Brasil pode 
aprender com vocês?

Realmente podemos aprender 

muito uns com os outros, isso 

é verdade. Nosso grande desa-

fio é fazer com que todo mundo 

saiba pelo menos ler e escrever, 

No que se refere 
à educação, 
temos programas 
com o Brasil 
dedicados à 
alfabetização 
de adultos. São 
muitas as áreas 
de cooperação
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o que não é ainda o caso em 

Moçambique. Ainda temos cerca 

de 40% de analfabetismo em 

nosso país. Há grandes avanços, é 

verdade; mas ainda há esse desní-

vel, que é preciso superar. Nosso 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

fez grandes avanços na procura de 

pequenos inovadores. 

Está sendo instalado um centro 

de formação profissional do SENAI 

para a formação de mão de obra e 

técnicos de nível médio para suprir 

nossas necessidades na área de 

pequenos operários. Esse é um 

desafio que sempre se colocou 

em Moçambique, desde a indepen-

dência do país: é preciso formar, 

formar, formar. Vemos o homem 

como motor do desenvolvimento, 

de modo que ele tem que estar pre-

parado para enfrentar os desafios 

de nosso país. 

Por isso, em Moçambique, não 

estamos fazendo nada de novo 

senão preparar o homem para os 

desafios de amanhã. Não pode-

mos depender de mão de obra 

estrangeira em todas as áreas. Ela 

sempre será necessária, mas é 

preciso que o moçambicano esteja 

preparado para participar desse 

processo. É isso o que posso dizer 

neste momento.

Tanto Brasil quanto Moçambique 
sofrem com infraestruturas 
deficientes e, nos dois países, 
índices de saúde e educação 
primária deixam a desejar. 
Em sua escala de prioridades, 
o que cada um dos países 
poderia fazer para começar a 
superar essas deficiências?

Nossos países não são iguais. 

É verdade que o Brasil tem mui-

tos desses problemas que você 

falou, mas acreditamos que ele 

pode ser um grande aliado de 

nosso desenvolvimento, levando 

em conta que temos um passado 

comum, a mesma língua, quase a 

mesma cultura. Tudo isso são as 

condições sine qua non para uma 

cooperação mais eficiente. 

Nós temos programas com o 

CNPq, com a Capes, que permitem 

o envio de 75 estudantes moçam-

bicanos por ano só para o doutora-

mento. A cooperação se torna mais 

dinâmica. A compreensão e con-

fiança mútuas que desenvolvemos 

é que vão permitir suprir as grandes 

carências que temos. 

Na infraestrutura existem gran-

des carências também, mas, infe-

lizmente, no caso de Moçambique, 

nós procuramos financiamento 

para poder ultrapassá-las. Entre as 

empresas brasileiras presentes em 

nosso país, estão as construtoras. 

E ainda existem muitos projetos 

que procuram financiamento.

Embaixador, como o seu 
período no Brasil já está ter-
minando, o senhor teria algo 
para falar sobre o tempo em 
que serviu no país? Gostaria 
de fazer um balanço de sua 
atuação?

O que eu teria a dizer é que a 

minha passagem pelo Brasil foi uma 

grande escola. Vosso país é muito 

vasto e diversificado. Em cada 

canto do Brasil fui aprendendo, 

porque para mim não foi difícil me 

integrar; foi muito fácil. Fiz muitos 

amigos aqui no Brasil e penso que 

quando cheguei aqui – aliás, antes 

mesmo de vir para cá – as relações 

políticas entre os países eram boas 

(sempre foram), mas em termos 

econômicos elas não haviam atingi-

do o nível em que estão hoje. 

Eu parto satisfeito, bastante satis-

feito mesmo, com o que se fez e com 

o que está a se fazer. Penso que em 

um período de cinco a dez anos nós 

estaremos – Brasil e Moçambique – 

em outro patamar de cooperação, se 

os povos brasileiro e moçambicano 

continuarem a se aceitar mutuamen-

te, como irmãos que sempre foram. 

É verdade que as distâncias 

são longas, mas hoje há muitos 

brasileiros que, quando vão para 

Moçambique, não querem mais vol-

tar. O que tenho a dizer é: adeus 

ao Brasil, adeus aos brasileiros, 

foi um prazer estar com vocês. 

Esperamos nos encontrar um dia. 

Aliás, na CPLP vou continuar em 

contato com vocês, terei que vir 

várias vezes ao Brasil nessa nova 

função e espero desenvolver mais 

essas relações.

Em cinco ou 
dez anos Brasil 
e Moçambique 
estarão em outro 
patamar de 
cooperação, se 
continuarmos a nos 
aceitar mutuamente

Entrev ista
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Duvido que você saiba quem 

foi Von Hacklander. Não 

se preocupe se tiver que 

confirmar minha suspeita. Mesmo 

entre os alemães (como Frederico 

Guilherme de Hacklander), uma 

minoria insignificante responderia 

afirmativamente a  a minha pergunta.

Hacklander foi um escritor nascido 

em um subúrbio de Aachen, em 1816, 

que marcou sua presença na litera-

tura alemã 

do século XIX com 60 

volumes de romance e tea-

tro, embora tenha morrido jovem, 

aos 61 anos. Em 1881 foi publicada 

em Stuttgart uma “seleção” de 

suas obras, em 20 volumes! 

Ele não chegou, naturalmen-

te, à altura do francês Réstif de La 

Bretonne, que 

legou a uma fria 

posteridade 250 volu-

mes. Vale lembrar que, além de muito 

escrever, a certa altura Réstif registrou 

já ter conhecido, no sentido bíblico, 

700 mulheres. Prodigioso produtor de 

livros, quem sabe tinha também uma 

imaginação prodigiosa... 

Voltando a Hacklander, não duvi-

do de que o nosso autor teve seus 

mas com 
brevidade

Escrever,

A arte de 
escrever pouco e 
se fazer entender

Sergio Bath, 
Embaixador

Art igo
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momentos de fama e imagino-o 

preenchendo alegremente páginas 

e páginas com a caprichosa caligra-

fia germânica. Mas, por que estou 

pedindo sua atenção para esse escri-

tor? Porque Frederico Guilherme não 

só produziu muitos livros, em relati-

vamente pouco tempo (órfão, teve 

um começo de vida difícil e passou 

alguns anos no exército), como tam-

bém preferia romances bem longos, 

em três, quatro e até cinco volumes. 

Tomo-o, portanto, como um símbolo, 

já que pretendo defender a brevidade 

na escrita.

Na verdade, escrever não dife-

re muito das outras atividades 

humanas condenadas à exaustão 

− fazemos o possível para sobre-

viver (é por isso que esquece-

mos a morte), se não em corpo, 

quiçá como alma ou como repu-

tação literária, e ser lido durante 

alguns anos, décadas ou mesmo 

centenas de anos. Basta lem-

brar que Shakespeare morreu em 

1616 − dentro de quatro anos 

vamos comemorar seu quarto 

centenário − e ainda o lemos e 

entendemos, embora precisemos 

por vezes recorrer ao dicionário. 

Note-se, porém, que o Grande 

Vate não prolongava sua escrita 

mais do que o necessário. Dizia 

logo a que vinha, para que o leitor 

acompanhasse suas reflexões ou 

o desenrolar de uma ação compli-

cada. Ao lado dos 60 volumes de 

Hacklander a obra shakespearia-

na empalidece − e tenho todo o 

Hamlet em uma edição de bolso. 

Um querido amigo me reco-

mendou a leitura de La vie, mode 

d’emploi, do francês Georges Perec, 

prevenindo-me que o livro tem mais 

de 400 páginas. Confessei-lhe que 

não só me faltava ânimo para subir 

essa montanha de letras, como 

também duvidava da vantagem que 

me traria tal viagem. Acho que, se é 

possível dizer em 50 palavras, pou-

pemos 5.000. E estou convencido 

de que quase tudo o que queremos 

dizer pode ser dito em relativamen-

te pouco tempo (embora exista 

também o totalmente indizível). 

A propósito, o computador me 

informa que já ultrapassei 400 pala-

vras, e me aproximo perigosamen-

te do fim da página. Será melhor 

concluir, e faço-o com Borges, o 

extraordinário escritor argentino 

que escrevia curto. No prólogo de 

Ficciones ele se referiu ao “desva-

rio laborioso y empobrecedor [...] 

de componer vastos libros; [...] de 

explayar en quinientas páginas una 

idea cuya perfecta exposición oral 

cabe en pocos minutos [...]”. E con-

clui: “Mejor procedimiento es simu-

lar que esos libros ya existen y ofre-

cer un resumen, un comentario”.

ht
tp

:/
/

w
w

w
.s

xc
.h

u

22  |  B O L E T I M  DA  A D B



Educação

da educação no Brasil1

Demografia e melhoria

O Brasil encontra-se em um 

momento especialmente 

favorável para promover 

um grande salto na qualidade da 

educação e aumentar a abrangên-

cia dos programas educacionais. 

O motivo disso é o crescimento 

econômico e o bônus demográfico, 

que permitem maior alocação de 

recursos para a educação.

A queda da população de 

crianças e jovens em razão da 

transformação demográfica facili-

tará ainda mais a tarefa de melho-

rar a educação. De fato, em 2010, 

havia 47,1 milhões de pessoas 

em idade escolar, mas, em 2020, 

haverá 41,5 milhões – uma redu-

ção de 5,6 milhões. Apenas entre 

2009 e 2011 houve uma queda de 

1,8 milhão de matrículas na rede 

pública de ensino fundamental, 

o que decorreu, em parte, da 

mudança demográfica.

Se os mesmos 5,08% do PIB 

continuarem sendo destinados 

para a educação pública e se 

a economia continuar crescen-

do no mesmo ritmo médio dos 

últimos oito anos, será possível 

elevar os investimentos por aluno 

em 45% entre 2010 e 2020, já 

descontada a inflação. Juntas, a 

economia e a demografia farão 

os investimentos públicos em 

educação por aluno saltarem de 

20% para 25% do PIB per capita 

no mesmo período, taxa elevada 

para os padrões internacionais.

Jorge Arbache, 
Assessor da Presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e  

Social e professor de Economia da Universidade de Brasília.
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Embora os investimentos públi-

cos em educação por aluno já 

estejam crescendo em decorrên-

cia de fatores como a vinculação 

direta desses investimentos com a 

receita do governo federal (18% da 

arrecadação de impostos) e com 

a receita dos estados e municí-

pios (25% da receita de impostos 

e transferências), o Brasil precisa 

aproveitar as condições econômi-

cas e demográficas favoráveis para 

fortalecer ainda mais o orçamento 

da educação nos próximos anos, a 

fim de diminuir o hiato que separa 

a educação pública daquela neces-

sária para fomentar o crescimento 

econômico e alavancar a competi-

tividade internacional da economia.

Com o objetivo de superar esse 

hiato educacional, tem-se argumen-

tado, no âmbito do Plano Nacional 

da Educação, ora em discussão no 

Congresso Nacional, em favor da 

destinação de 10% do PIB para a edu-

cação até 2020. A fixação de uma 

parcela do PIB para o financiamento 

da educação pode não ser o caminho 

mais adequado em um contexto de 

rápida transformação demográfica 

e crescimento econômico, já que, 

de um lado, a população em idade 

escolar continuará caindo e, de outro 

lado, os investimentos por aluno con-

tinuarão crescendo.

Outro aspecto a se considerar é 

que a destinação de um percentual 

elevado do PIB para a educação 

tende a conflitar com as necessida-

des fiscais futuras decorrentes do 

contínuo aumento da população de 

idosos, que vai requerer crescente 

alocação de recursos para a saúde 

pública e para as aposentadorias e 

pensões − já em 2026, a população 

em idade escolar, na faixa etária de 

4 a 17 anos, será ultrapassada pela 

população acima de 60 anos.

Uma alternativa a ser levada em 

conta é definir o orçamento público 

para a educação de acordo com os 

recursos necessários para atingir 

metas educacionais. Essa política 

teria de vir acompanhada do aper-

feiçoamento da gestão do sistema 

educacional. Aumentar gastos não 

significa, necessariamente, melho-

rar a qualidade da educação. Será 

preciso, antes, introduzir e melho-

rar os mecanismos de monitora-

mento e de avaliação da educação 

para saber como os recursos são 

gastos e seus impactos, solucio-

nar grandes gargalos de gestão 

educacional nos níveis estadual e 

municipal, melhorar a formação 

dos professores e a seleção dos 

diretores, assim como recrutar e 

reter apenas profissionais talento-

sos para ensinar e trabalhar com 

crianças e jovens − isso implicaria 

dispensar os professores menos 

talentosos ainda na fase do estágio 

probatório. Do contrário, poderá 

haver apenas maior transferência 

de recursos para professores e 

outros grupos.

Além disso, tão ou mais impor-

tante que aumentar os desembol-

sos é eleger prioridades para os 

investimentos em educação. Se 

a definição das prioridades fosse 

governada pelo princípio da maxi-

mização dos benefícios sociais, 

então os recursos deveriam ser 

alocados, majoritariamente, para 

a universalização da pré-escola e 

para o fortalecimento da qualidade 

do ensino básico.

Num primeiro momento, será 

preciso elevar significativamente a 

parcela do PIB destinada à edu-

cação, mas, numa fase seguinte, 

quando as metas forem sendo 

alcançadas, o orçamento da edu-

cação poderá se estabilizar e até 

diminuir, como ocorreu décadas 

atrás nos tigres asiáticos, quando 

promoveram grandes avanços na 

educação.

A educação deve ser prioridade 

de política pública, mas a aloca-

ção de recursos para a área deve 

ser compatível com a realidade 

demográfica do país. Do contrário, 

poder-se-á criar compromissos e 

pressões fiscais futuras com efei-

tos deletérios para o crescimento 

econômico sustentável.

Nota

1 Este artigo não necessariamente representa 
as visões e opiniões do BNDES e de sua 
diretoria.

A educação deve 
ser prioridade de 
política pública, 
mas a alocação 
de recursos 
para a área deve 
ser compatível 
com a realidade 
demográfica  
do país
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Em março de 2011, foi anun-

ciada a doação ao Museu 

de Arte de São Paulo 

(Masp) de cerca de duas mil peças 

de arte asiática que pertenciam 

à coleção do diplomata Fausto 

Godoy. Ainda em fase de cataloga-

ção e aguardando o momento em 

que poderá ser vista pelo público, 

a coleção representa o interesse 

do dedicado diplomata pelo estudo 

da cultura de um dos mais intrigan-

tes continentes do mundo.

Fruto da busca constante e de 

muito estudo, a reunião de peças 

conta com itens tão diversos quan-

to burcas do Oriente Médio, man-

gás japoneses e esculturas india-

nas, estendendo-se por séculos de 

civilização e englobando diversas 

culturas. O acervo foi cedido ao 

Masp por meio de um comodato 

de 50 anos, acoplado a um testa-

mento que Godoy firmou perante 

um tabelião, em cerimônia pública 

no museu. Segundo ele, o acordo é 

irreversível, ainda que condicionado 

ao bom uso da coleção. 

O embaixador Fausto Godoy 

respondeu nossas perguntas por 

e-mail, diretamente de Bangladesh, 

onde serve atualmente. Se você 

também tem curiosidade acerca do 

assunto, não deixe de ler a entrevista 

a seguir.

As peças foram doadas 
em março de 2011. Já 
foram expostas? 

As peças não foram mostradas 

ao grande público até agora, à 

exceção de algumas que foram 

expostas no Brasil, como a 

coleção dos meus ningyos 

(bonecos rituais), no Centro 

Cultural do Banco do Brasil 

(CCBB) de Brasília, em 2010, 

e de outras que compuseram a 

exposição Índia!, que se encer-

rou recentemente nos quatro 

CCBB, da qual fui o consultor.

Quantas peças compõem a 
coleção? O senhor a doou inte-
gralmente para o Masp ou 
ainda guardou algo para si? 

Não saberia dizer, porque 

até agora a minha preocupa-

ção foi colecionar. A partir da 

entrega ao Masp, o museu 

Duas mil peças de
conhecimento
Entrevistamos o diplomata Fausto 
Godoy sobre a doação de sua valiosa 
coleção de arte asiática ao Masp 

Arquivo
 pesso

al
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se encarregará de toda a parte 

técnico-museológica (restaura-

ção – se necessário – cataloga-

ção, conservação etc.). Este é 

um ponto do qual não tenho 

conhecimento aprofundado. 

Por isso, deixei ao museu 

a tarefa de “completar” a 

coleção, inclusive com 

doações de outras pes-

soas no futuro (assim 

espero, e muito!). Mas 

acredito que o número 

esteja em torno de 

duas mil. O impor-

tante a ressaltar é que não 

se trata propriamente de uma cole-

ção de “arte” asiática, mas de um 

compilado etnológico-etnográfi-

co: diferentemente do Ocidente, 

na Ásia não existe hierarquia 

entre “artes nobres” (pintura, 

desenho etc.) e artes apli-

cadas (mobiliário, objetos 

do cotidiano, têxteis etc.). 

Assim, a coleção com-

porta de tudo, sem um 

corte temporal: ela vai 

de 3.000 a.C. até a 

contemporaneidade. 

O meu empenho é 

mostrar que a cria-

ção humana não 

tem hierarquia nem 

prazo de validade. Ela é a 

história da minha vida nos últimos 

30 anos, que dôo para o Masp (ou 

seja, para o Brasil), mas guardo 

apenas umas pouquíssimas peças 

para lembrar minha trajetória.

O senhor as cedeu ao Masp 
em comodato por 50 anos. 

Depois desse período, o que 
vai acontecer com a coleção? 
O senhor já previu?

Foi um comodato por 50 anos, 

acoplado a um testamento que fir-

mei junto às autoridades do museu, 

perante um tabelião, em cerimônia 

pública no Masp. Isso torna o pro-

cesso irreversível, ainda que con-

dicionado ao bom uso da coleção. 

Assim que ocorrer o primeiro fato 

(a minha morte, com certeza), a 

transferência definitiva se concre-

tizará. A minha família participou 

de todo o processo e concordou 

com a decisão. Desse modo, a 

coleção foi, na prática, doada e 

somente retornaria para mim caso 

o Masp não cumprisse o acordado 

no comodato/doação.

Reportagem de O Estado de 
S. Paulo sobre o assunto afir-
mava que a cessão das peças 
representava o marco zero para 
o estabelecimento de um futu-
ro centro de estudos asiáticos. 
Esse é um dos seus objetivos? 

Meu objetivo principal – que 

também orientou a minha carreira 

– foi criar massa crítica no Brasil 

sobre a Ásia e o papel definitório 

que o continente já está desem-

penhando neste século, tanto em 

termos internacionais quanto no 

comércio com o Brasil. Por ter 

percebido isso, já em 1984, decidi 

focalizar minha carreira inteiramen-

te nesse continente. No que respei-

ta à coleção, minha primeira ideia 

havia sido a de transformar minha 

residência em Brasília na sede do 

Centro de Estudos Asiáticos da 
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Universidade de Brasília (UnB), e 

cheguei a negociar com a uni-

versidade. Não deu certo, por 

vários motivos. Como sou membro 

do conselho curatorial do Masp, 

decidi, juntamente com o curador 

chefe, o professor doutor Teixeira 

Coelho, transferir o acervo para o 

museu. Sou de São Paulo, e toda a 

minha família reside lá.

A coleção inclui ainda quase dois 

mil livros sobre vários aspectos da 

Ásia, que adquiri ao longo desses 

anos, além de uma série de CDs e 

DVDs de música e filmes da Ásia, 

basicamente dos países em que vivi 

por quase 15 anos: Índia, China, 

Japão, Paquistão, Vietnã, Taiwan, 

Amã/Bagdá (para mim também Ásia, 

no sentido amplo de Ásia Menor) e 

agora Bangladesh, onde estou há 

quatro meses e ficarei por mais dois.

Meu objetivo – ambicioso, con-

fesso... – é transformar o Masp em 

um núcleo pensante sobre a Ásia por 

meio de elementos concretos (artes 

visuais, biblioteca, filmoteca.), pro-

movendo seminários, exposições 

temáticas, mostras de cinema 

etc., considerando que o museu 

tem infraestrutura para tanto. Em 

outras palavras, a coleção seria 

um “chamariz” para que a popula-

ção se interesse, a partir do visual, 

por esse continente e depois bus-

que ampliar seu conhecimento. 

Eu havia pensado primeiramente 

na academia como este veículo, 

mas acredito que o museu possa 

desempenhar um papel mais 

democrático, mais aberto ao gran-

de público. A exposição Índia! teve 

um público superior a 1 milhão 

de pessoas nas quatro sedes do 

CCBB, o que demonstra o inte-

resse do brasileiro, cada vez mais 

aberto ao mundo, pela cultura 

desse país asiático.

Uma das condições impostas 
pelo senhor para a cessão das 
peças é a de que haveria um 
curador permanente para a 
coleção. Quem seria esse cura-
dor? Seria uma indicação sua?

Ainda não conheci alguém que 

tenha conhecimento “holístico” 

sobre o continente. Uns entendem 

de China; outros, de Japão; outros 

agora, um pouco mais sobre Índia. 

Mas ninguém que eu conheça 

ainda tem o perfil para ser o 

curador chefe da ala asiática (a 

primeira que é permanente, aliás, 

na América Latina, pelo que sei). O 

que ficou acertado é que eu serei 

o diretor da ala asiática e iria bus-

car pessoas interessadas em se 

juntar a esse esforço enorme de 

catalogar e conservar um acervo 

tão eclético. Em outras palavras, 

serei assistido por um staff. Sim, 

acredito que participarei da indi-

cação do curador.

Qual é sua metodologia de aqui-
sição? Como se dava o encontro 
com cada uma das peças?

É uma história de vida e de 30 

anos de colecionismo, similar a de 

tantos outros expatriados: feiri-

nhas de antiguidades, antiquários, 

colecionadores, lojas de beira de 

estrada, artesãos, artistas etc. Cada 

peça tem sua história, que coincide 

com a minha. Foi uma viagem em 

busca do conhecimento, perpassa-

da por uma paixão crescente pelas 

descobertas no caminho. Para res-

ponder, teria de recapitular os últi-

mos 30 anos da minha vida. 

Que peças o senhor destacaria 
como as mais interessantes e 
por quê?

Para mim, todas elas têm inte-

resse, é claro. Umas pelo aspecto 

estético, outras pelo aspecto his-

tórico, outras ainda pelo aspecto 

curioso. Por exemplo, comprei 

em Peshawar duas burcas, o que 

foi quase uma epopeia, porque o 

dono da loja não queria me ven-

dê-las, pensando que eu iria fazer 

troça da peça (e acho que tinha 

razão de duvidar, à luz da forma 

pela qual nós, ocidentais, julga-

mos o islã). Tive de lançar mão do 

meu chauffeur para comprá-las, 

a fim de que o vendedor não se 

desse conta de que eram para um 

estrangeiro. Elas não têm nenhum 

valor artístico, mas uma carga 

Gostaria de transformar o Masp em um 
núcleo pensante sobre a Ásia por meio 
de elementos concretos, promovendo 
seminários, exposições temáticas, 
mostras de cinema etc.
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religioso-sociológica impressio-

nante. E por aí vamos. As burcas 

são apenas um exemplo da ampli-

tude temática do acervo e das 

histórias subjacentes.

O senhor contou com a ajuda 
de especialistas na escolha ou 
para o estudo de alguma peça 
em particular?

Contei muito com o conheci-

mento e os ensinamentos de várias 

pessoas que encontrei ao longo da 

minha vida. Além disso, li muito, 

conversei muito, pesquisei muito, 

errei muito na escolha e apurei 

meu olhar e meu conhecimento. 

Foi pela arte que eu me encontrei 

na Ásia; foi a arte o meu roteiro 

para tentar entendê-la. Acredito 

piamente que, quanto maior o con-

tato com o continente, mais se tem 

a certeza de que não saberemos 

nunca o suficiente. É demasiado 

denso, antigo, peculiar, plural. Essa 

jornada tem sido para mim uma 

lição de humildade.

O senhor estudou a história da 
arte asiática em alguma insti-
tuição ou é um autodidata no 
assunto?

Cursei a École du Louvre, em 

Paris, nos anos 1970, antes de 

ingressar na carreira diplomática, 

e foi lá que despertou meu inte-

resse pela Ásia. Tive excelentes 

professores, que me transmitiram 

sua paixão. Visitei muitos museus 

de arte asiática em todo o mundo 

(o Guimet e o antigo Musée de 

l’Homme, em Paris, foram uma 

grande introdução). Depois, foi 

minha carreira que me propiciou a 

oportunidade de viver e aprofundar 

o que havia aprendido.

Onde essas peças ficavam 
guardadas antes que o senhor 
decidisse cedê-las ao Masp?

Elas estão todas guardadas em 

lugar seguro, à espera de que se 

concluam os trabalhos do anexo 

que o Masp comprou na Avenida 

Paulista ao lado do prédio principal 

e se libere espaço para que a cole-

ção se instale.

Que conselhos o senhor daria 
a um diplomata em início de 
carreira com interesse em 
construir um acervo de obras 
artísticas como o seu?

Acho conselho uma coisa 

muito paternal. Cada um é cada 

um, e cada roteiro de vida é 

próprio de quem o escolhe. Eu 

escolhi o meu e dediquei minha 

vida àquilo em que realmente 

acredito: estou convicto de que 

a Ásia é fundamental, e estudá-

-la não é para afoitos. É preciso 

muita humildade para vê-la de 

todos os ângulos – econômicos, 

sociais, históricos, culturais. – e 

não julgá-la de forma estereo-

tipada, a partir dos conceitos e 

preconceitos próprios dos oci-

dentais e principalmente a partir 

da arrogância com que eles afas-

tam a alteridade. Globalizamos, 

ou não? Se o jovem colega da 

carreira diplomática decidir que 

teria interesse em desvendar ter-

ras não tão conhecidas, mas tão 

ou mais fascinantes que as do 

roteiro habitual – penso na África, 

na América Latina, e no próprio 

Oriente Médio, por exemplo – 

e contribuir para que o nosso 

país se acerque mais nestes tem-

pos globalizados da nova rota 

das relações internacionais, seu 

esforço seria certamente recom-

pensado. O meu foi!

Com base em sua experiência, 
que tipo de estímulo poderia ser 
dado a iniciativas como a sua, 
em termos de políticas públicas 
(MinC, MRE, SRF, IPHAN)?

Há muito a ser feito, nas mais 

variadas esferas, começando pela 

educação e pela consolidação da 

cidadania, em todos os seus aspec-

tos, mas muito já se concretizou 

também. É fundamental o papel 

dos órgãos públicos na escolha 

das prioridades civilizacionais: todo 

país tem a cara do povo que o habi-

ta e do governo que o guia. 
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A festa

Os tiros me causaram um 

sobressalto que logo virou 

susto. A barulheira podia 

ser de fogos de artifício ou de uma 

“fantasia”, aquela salva de fuzis 

com que as tribos berberes home-

nageiam os grandes chefes no bled 

marroquino. O susto virou medo 

quando os grandes janelões e as 

portas de vidro do palácio de praia 

começaram a estilhaçar; pontas e 

lâminas de vidro voando por toda 

parte. Quando garçons e convida-

dos começaram a cair, ensanguen-

tados, por cima das mesas, o pavor 

se instalou na festa do rei.

(...) Copos, garrafas, pratos e 

talheres voavam, acrescentando-se 

ao pandemônio. Os quase mil con-

vidados corriam a esmo, virando 

mais mesas, pisoteando quem já 

estava caído. O pânico espalhava-

-se e era quase palpável, oleoso. 

Alguns dos ombrellones das mesi-

nhas foram derrubados e rolavam 

pelo chão entre cadáveres.

“METRALhADORA NÃO 
ESCOLhE”

(...) Eu não sabia o que fazer: 

atravessar correndo o pátio da 

piscina para passar por cima do 

corta-vento de vidro e ganhar 

a praia? Ou ficar imóvel 

no meio do fogo cruzado? 

(...) Quem decidiu por mim 

foi o “Tote” Soto Mayor, 

Encarregado de Negócios 

da Espanha, que me 

empurrou para uma parede 

do palácio, entre dois jane-

lões já destruídos. “No te 

muevas, chico! Metralladora!” 

Nada como a experiência: de 

costas para a parede, eu já 

tinha metade do meu universo 

protegido e só me preocupava 

com a outra metade. Sentia-

me seguro, embora fosse óbvio 

que muitos ainda morreriam, por 

exemplo, atravessando o pátio sem 

ligar para o fogo cruzado de metra-

lhadora. Vários tentaram e morre-

ram, e eu certamente estaria entre 

eles, não fosse o Tote. Dei graças a 

Deus e passei adiante os conselhos 

de “no te muevas, de espaldas con-

tra la pared”.

Um compromisso na agenda de um 
Encarregado de Negócios, a.i. – 12 de 
junho de 1971 – Aniversário do Rei 
Hassan II

Texto de João Tabajara de Oliveira

O texto que você lerá 
a seguir é composto por 
alguns dos trechos mais 
impactantes do rela-
to feito pelo diplomata 
João Tabajara de Oliveira. 
para um livro de memó-
rias ainda não publicado. 
O episódio narrado trata 
do massacre cometido por 
militares marroquinos em 
uma festa oferecida pelo 
rei Hassan II para come-
morar o próprio aniver-
sário. Quase 600 pessoas 
foram brutalmente mortas. 
O diplomata brasileiro pre-
senciou tudo e teve a sorte 
de sair com vida e poder 
contar essa história
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“GEttinG thErE iS half 
thE fun”

Na manhã daquele dia, 10 de 

junho de 1971, (…) tomei mais uma 

xícara de café e reli o convite gravado 

em ouro com as armas reais para 

“une journée sportive” no Palácio de 

Skhirat, a residência real de praia, 

para celebrar o aniversário de Sua 

Majestade Cherifiana Hassan II com 

um almoço/buffet e jogos. Era um 

belo dia de sol, com temperatura 

de 24 graus às nove da manhã. O 

Embaixador do Brasil em Marrocos, 

João Navarro da Costa, estava de 

férias no Brasil; portanto, fui eu, 

como Encarregado de Negócios, a.i., 

que recebi o convite do governo local 

para a festa do rei. (...) Por causa de 

uma discussão à última hora, esqueci 

em casa a carteira de identidade.

Quando cheguei ao palácio, um 

pouco antes das dez, o corpo diplo-

mático já se estava reunindo numa 

sala reservada e aguardava que SM 

viesse receber nossos parabéns e 

de nossos governantes. (...) O rei 

estava muito bem-disposto, alegre 

mesmo, e trajava esporte, roupa de 

golfista. Antes e depois do almoço os 

convidados praticariam seu esporte 

preferido: golfe, o favorito do corpo 

diplomático e dos muitos franceses e 

outros estrangeiros convidados. Mas 

havia também quadras de tênis e 

de basquete, rede de vôlei, tiro aos 

pratos, arco e flecha, boliche; para os 

sedentários havia esportes de mesa: 

bilhar, bridge e pôquer e ainda tabu-

leiros de xadrez e de gamão.

Eu e alguns outros sedentários 

– o Encarregado de Negócios de 

Portugal Carlos Calder, o Embaixador 

da Bélgica Basson Pierre e o italiano 

cujo nome infelizmente ainda me 

escapa – preferimos aproveitar aque-

la ótima ocasião para conversar com 

os marroquinos que fossem pouco 

afeitos a esportes. Entre esses havia 

políticos, autoridades e jornalistas 

que normalmente não frequentavam 

ambientes diplomáticos e eram, por 

isso mesmo, boas fontes de informa-

ções originais e inexploradas.

“lE déjEunEr ESt SErvi”

À uma hora anunciaram que 

o almoço estava servido, que os 

convidados se sentariam à vonta-

de em quaisquer uma das muitas 

mesas em torno da piscina e 

se serviriam nos vários buffets 

dispostos naquele pátio. Fez-se 

saber discretamente que os convi-

dados para a mesa real já tinham 

recebido um convite especial. 

Eu procurei Calder e o Embaixador 

da Bélgica e, depois de nos servirmos 

num fartíssimo buffet, nos sentamos 

com três convidados marroquinos 

numa mesa na ponta do pátio oposta 

à tenda do rei, em frente de um gran-

de portão que ligava o pátio da piscina 

ao jardim e, mais além, ao campo de 

golfe. Na outra extremidade do pátio, 

a do rei, havia outro portão localizado 

simetricamente ao nosso. Depois do 

almoço, o belga começou a tratar de 

assuntos bilaterais com marroquinos 

que eram do Ministério do Trabalho, 

e eu e Carlos Calder discretamente 

saímos caminhando na direção da 

tenda real. E foi quase chegando lá 

que os tiros e as explosões distantes 

começaram a se fazer ouvir, como se 

fossem fogos de artifício ou fantasias, 

porque a ninguém podia ocorrer que 

fosse um golpe de estado, uma revo-

lução, um levante popular. A tranqui-

lidade reinante em Rabat nos meses 

e semanas anteriores não justificava 

suspeitar de golpe de estado.

ESPETÁCULO DANTESCO

Quando o espanhol Soto Mayor 

me empurrou contra a parede do 

palácio, logo depois de me impedir de 

tentar correr para a praia, a confusão 

era total e o pânico já se espalhara, 

infectando todos os convidados e 

empregados palacianos. Tristemente, 

as fraquezas humanas começaram a 

revelar-se: um embaixador, acreditan-

do que o golpe só podia ser republi-

cano, passou por mim lembrando a 

quem quisesse ouvir que era repre-

sentante de uma república socia-

lista; figuras da Corte, disfarçadas 

de empregados, procuravam escapar 

por portas de serviço; convidados 

notáveis de repente se proclamavam 

antimonarquistas históricos. Os fogos 

de morteiros já tinham aberto os por-

tões que foram rapidamente fecha-

dos e barrados com toras de madei-

ra. Mas os morteiros continuavam 

a cair e agora perto das instalações 

da cozinha e da ucharia do Palácio. 

As metralhadoras varriam o pátio de 

ponta a ponta. Havia garçons mortos, 

dobrados sobre os espaldares de 

Durante a fuga, 
convidados 
notáveis de repente 
se proclamavam 
antimonarquistas
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cadeiras ou esparramados sobre os 

buffets. O churrasqueiro, o simpático 

chef francês do hotel Tour Hassan, 

conhecido de todos nós, já estava 

morto, caído sobre as brasas.

PRISIONEIROS OU REFéNS?

O bombardeio do pátio e a fuzi-

laria geral amainaram-se. E nós, 

ainda duros contra a parede, ficamos 

aguardando. Um silêncio estranho, 

sólido, caiu sobre o palácio. Na súbita 

falta de ruídos e barulhos, ouviam-

-se ao longe as ondas do mar que-

brando na praia. Mas aí vimos os 

amotinados irrompendo pelos dois 

grandes portões, agora cambaios, 

escancarados e desengonçados. 

Para meu desaponto, os rebeldes 

eram muito jovens, recrutas de 18 

ou 19 anos, imberbes muitos deles, 

alguns com olhar febril de adrenalina 

ou de drogas. Era difícil aceitar que 

aqueles adolescentes, provavelmente 

fazendo serviço militar, pertences-

sem a um batalhão da escola de 

suboficiais. Seu comandante era um 

certo Coronel Ababou, gordo, fora de 

forma e ofegante, desconhecido da 

maioria do corpo diplomático.

Fomos arrebanhados e manda-

dos marchar para os jardins adja-

centes ao campo de golfe. Tivemos 

de passar por cima de cadáveres, 

procurando evitar as poças de san-

gue derramado e ainda pastoso. 

Uns 14 corpos flutuavam na pis-

cina, com a cabeça e os ombros 

acima da superfície, os torsos sub-

mersos. A tropa rebelde nos fez 

marchar e, em colunas de quatro, 

fomos levados ao muro externo do 

palácio. Éramos uns setenta em 

meu grupo e fomos dispostos em 

três filas paralelas à parede do 

palácio. Vimos que outros prisio-

neiros já tinham sido levados para 

fora pelo outro portão e, como nós, 

também estavam agrupados, 70 

a 80 em cada grupo, em filas de 

15 a 20 prisioneiros. Ou seríamos 

reféns? Nossa situação ainda não 

estava clara.

Recebemos a ordem de ficar de 

joelhos, mãos ao alto, e cada um 

apoiado sobre o vizinho da direita. À 

minha esquerda estava um marroqui-

no silencioso e quase imóvel, mais 

caído que apoiado e que parecia estar 

sangrando. Mais tarde soube que 

era um jornalista de Casablanca de 

nome Ghetta. Soldados e suboficiais 

ficavam andando provocadoramente 

para cima e para baixo diante de nós 

e quando se cruzavam reclamavam, 

em francês, que os chefes estavam 

sendo muito tolerantes, que se não 

fosse pelo “Gros bonnets” as coisas 

andariam muito mais depressa. No 

meu grupo, a grande maioria era de 

marroquinos, uns poucos franceses 

atrás de mim, talvez quatro ou cinco 

– um pai trocando desculpas com o 

filho, pensando que talvez fosse sua 

última conversa – e quase ninguém 

do corpo diplomático que eu conhe-

cesse. Depois de uns 20 minutos 

apareceu um tenente que trazia na 

mão um papel escrito em francês que 

continha nomes.

O tenente passou a ler os 

nomes da lista, todos marroqui-

nos, e do grupo alguns levantaram 

a mão dizendo “presente”. Eles 

foram mandados para a frente e um 

pouco para a direita e em seguida 

fuzilados. Um a um, sem aviso pré-

vio e sem mesmo uma acusação 

formal de traidor, ladrão, infiel, obs-

curantista, monarquista. Morreram 

assassinados sem saber por quê. 

Também não foi preciso um muro 

de fuzilamento, como sempre achei 

necessário. No meu grupo só qua-

tro foram executados, a tiros de 

revólver ou pistola, dados a pouco 

mais de um metro de distância. 

Levaram um tiro só e caíram onde 

estavam, como o proverbial saco 

de batatas. Não foram dramatica-

mente jogados para trás, como nos 

filmes. Nem os tiros produziram 

aquele assobio de trilha sonora.

(...) Marcou minha lembrança dos 

fuzilados sua expressão de incredu-

lidade, como de quem pensa que 

aquilo não era com ele. Consegui 

esquecer os pormenores dos fuzi-

lamentos, se os fuzilados resistiam 

a sua execução, se alguns foram 

à força, se faziam expressões de 

medo, se houve súplicas por um per-

dão ou tentativas patéticas de tentar 

explicar racionalmente que aquilo era 

um grande engano: “Deve ser fula-

no de Marrakesh, eu sou de Fez.” 

Felizmente ficou tudo meio turvo na 

lembrança. Mas não esqueci, não, o 

filho do francês, atrás de mim, pedin-

do perdão por uma bobagem qual-

quer, tão comum entre pais e filhos, e 

Tivemos de passar por 
cima de cadáveres, 
procurando evitar 
as poças de sangue 
derramado
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o pai dizendo: “Bien sur, mon enfant, 

bien sur.” Esta recordação até hoje 

me toca mais que a lembrança do 

sangue e dos cadáveres que vi de 

perto e cheguei a tocar.

FUI LEMBRADO!

O sol estava forte, estivera o dia 

todo brilhando sobre o aniversário e 

agora batendo sobre a carnificina. 

Ajoelhado em frente ao golfe naque-

le belo jardim, sentia que estava 

quase a salvo e já me dava o luxo 

de prestar mais atenção ao sol e ao 

calor que começavam a incomodar. 

Finalmente, um capitão apareceu e 

mandou que “les diplomates étran-

gers” se levantassem e fossem para 

debaixo de umas árvores que ele 

indicou com a metralhadora. Algo 

temeroso, levantei-me, bem deva-

gar para não ter uma tonteira. Foi 

então que vi o sangue que cobria 

metade do meu corpo, o sangue de 

meu vizinho da esquerda, Ghetta, 

já morto fazia talvez uma ou duas 

horas. Naquele tempo todo, de joe-

lhos, com as mãos ao alto, Ghetta 

teve uma severa hemorragia causada 

por um tiro e morreu em cima de 

mim, sem ter dado sequer um gemi-

do nem um suspiro. 

Naquele instante, um tenente 

e um sargento burocraticamente 

me pediram uma identidade diplo-

mática, e eu a esquecera em casa! 

Mas o tenente foi abordado por 

dois árabes, prisioneiros como eu, 

e depois de ouvi-los fez cara de 

quem concorda. Olhando para mim, 

disse: “Ça va, Monsieur. Allez-y.” Os 

árabes deviam ser diplomatas que 

tinham se lembrado de mim de 

outra função diplomática qualquer.

ALíVIO E REPOUSO

Quase cinco horas da tarde, 

os tenentes e soldados já não 

reclamavam da indulgência de 

seus superiores. Já não se ouviam 

tiros; nós, diplomatas, estávamos 

protegidos por nosso estatuto e 

pelo bom senso dos razoáveis. À 

sombra das árvores, como numa 

academia grega, trocávamos ideias 

sobre o que ainda estava aconte-

cendo e poderia acontecer. Eu só 

ouvia, pois os outros tinham mais 

tempo de posto e falavam árabe. 

Apesar de todo marroquino falar 

perfeitamente o francês e muitos 

o espanhol, o árabe facilita a infor-

mação política em Rabat. Parecia 

que já estava afastado o perigo de 

sermos confundidos com alguém 

da lista negra.

(...) De repente, ouvimos um 

grande vozerio vindo de dentro dos 

muros do palácio e pouco depois 

o ruído de veículos arrancando, 

levando a tropa amotinada. Um 

oficial mais graduado, um major, 

Bloco das 
mulheres

Trailers da casa 
de campo Campo 

de golfe
Pavilhão 
do rei

Piscina

Casas de 
banho

10 de julho de 1971. O Palácio de Skhirat visto do mar (Atlântico). Vemos os soldados vindo do norte, 
do sul e do leste e os convidados indo para o oeste.

Vestíbulo onde o rei 
se refugiou

Pavilhão das crianças 
reais e dos hóspedes

Tenda reservada aos 
convidados do rei

Infografia do ataque ao palácio de Skhirat
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passou correndo por nós gritando: 

“Vive Le Roi! Vive Le Roi! Que Le 

Roi!” Os soldados que nos guarda-

vam foram retirados, reagrupados 

em filas duplas e subiram nos cami-

nhões que em seguida deixaram 

os jardins de Skhirat. Mais tarde 

soube-se que iam para Rabat a fim 

de ocupar o prédio do Estado Maior 

e a Rádio-Televisão Marroquina, 

numa tentativa de recuperar no 

combate de cidade o que tinham 

facilmente ganho na ocupação do 

palácio, mas que deixaram inge-

nuamente escapar. Eu e os cole-

gas diplomatas fomos percorrer o 

caminho entre os dois portões do 

palácio e depois entramos no pátio 

da piscina. Aí pudemos ver a mag-

nitude do massacre insano que se 

cometera em Skhirat.

RESUMO DA óPERA

Ao que se soube depois, não 

se tratava se um golpe repu-

blicano incentivado por países 

vizinhos, mas de um pronuncia-

mento militar em favor de uma 

ampla reforma moralizadora que 

preservaria o rei. Mas, de alguma 

maneira perversa, o pronuncia-

mento foi grosseiramente inter-

ceptado e deturpado por oficiais 

radicais e oportunistas que resol-

veram ir até o fim e eliminar o 

monarca. Hassan só não morreu 

porque ninguém queria de ver-

dade eliminá-lo. A ordem para 

sua execução fora passada, como 

uma batata quente, de general 

para coronel, para tenente, para 

subtenente, que, por sua vez, não 

quis fazê-lo em público e levou 

o rei para um banheiro. Isolado 

da sanha das tropas, Hassan 

teve o sangue-frio de voltar-se 

rapidamente para seu súdito e, 

com a autoridade de rei e chefe 

religioso, perguntou-lhe por que 

não estava de joelhos beijando a 

mão de seu rei. O rapaz abaixou 

a arma e fez como o rei queria, 

como seus antepassados tinham 

feito durante séculos antes dele, 

e ajoelhou beijando os dois lados 

da mão real. Hassan então o 

tomou pelo braço e o levou para 

fora, rezando os primeiros ver-

sos do Corão. Vendo como o rei 

tinha persuadido seu súdito, o 

subtenente e as tropas que ainda 

estavam no palácio abriram-lhe 

passo, alguns se colando às pare-

des, outros guardando a distância 

devida; todos felicitando o sobe-

rano. As armas foram depostas, 

e a intentona contra o rei alauíta 

estava debelada.

“hOmE SwEEt hOmE”

Omar, chofer da Embaixada, 

tinha passado todo o tiroteio 

escondido embaixo do Mercedes, 

mas aparentava estar calmo e 

tranquilo. Eu só queria que minha 

mulher, Anna Maria, soubesse que 

eu estava são e salvo, e garantir 

que ela e as crianças estivessem 

bem; queria tomar um banho para 

tirar todo aquele sangue e trocar 

de roupa; e só então tomar provi-

dências práticas. Voltei para casa 

em torno das sete sem percalços, a 

estrada e a cidade não mostravam 

nenhum sinal de que quase 600 

pessoas tinham acabado de mor-

rer numa tentativa fracassada de 

golpe de estado. Entrei chamando 

a cozinheira Celeste e pedi-lhe um 

uísque triplo, só com gelo.

(...) Eu estava bem, mas muito 

cansado e machucado das coro-

nhadas nas ancas, ainda sob o 

efeito do cansaço resultante de 

tanto tempo à base de adrena-

lina e de ter escapado de uma 

matança que levou 598 vítimas, 

entre convidados, empregados e 

soldados dos dois lados, além de 

um embaixador. Em seguida, liguei 

para Antônio Cantuária Guimarães, 

colega de posto e amigo de infân-

cia, e fiz-lhe um relato do que 

tinha presenciado e passado e 

adiantei-lhe as primeiras reações 

dos diplomatas com que tinha con-

versado. Marcamos um encontro 

na chancelaria no dia seguinte, 

domingo, quando faríamos um pri-

meiro telegrama para a Secretaria 

de Estado. “Hoje é impossível, pois 

as linhas internacionais estão cor-

tadas.” Pedi também que Cantuária 

telefonasse para saber de todos 

os funcionários da Embaixada e 

dos brasileiros matriculados, para 

poder tranquilizar o Itamaraty, a 

imprensa e os parentes que por 

acaso telefonassem. 

(...) Cantuária também lembrou 

que para passar telegramas no 

dia seguinte era melhor utilizar 

o carro do Embaixador, porque 

nossa bandeira nos permitiria tra-

fegar desimpedidos numa cidade 

que já naquela noite estaria sob 

toque de recolher. Tomei todo o 

uísque triplo a grandes goles antes 

de subir as escadas.
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BARRETO, Fernando de Mello.

A politica externa após a redemocratização

(Brasília, Funag, 2012. tomo 1 (1985-2002), 746 p., ISBN 978-85-7631-

363-2; tomo 2 (2003-2010) 670 p., ISBN 978-85-7631-382-3.)

Continuidade formal e substantiva das duas obras anteriores, Os sucessores 

do Barão (para os períodos 1912-1964, e 1964-1985, respectivamente), os dois 

volumes, agora enfeixados sob o signo da redemocratização, cobrem minu-

ciosamente, gestão por gestão, todos os atos e fatos da diplomacia brasileira, 

segundo uma divisão temática predominantemente geográfica (por regiões e 

países relevantes), mas também referente às áreas de política multilateral e de 

economia externa, culminando com o próprio serviço exterior brasileiro. São 

manuais indispensáveis para seguir – no primeiro período, o de 1985-2002 – o 

itinerário da diplomacia conduzida pelo Itamaraty e – no segundo período, o de 

2003-2010 –, sob influência partidária; mais racionais do que os repertórios 

do MRE (uma simples compilação de pronunciamentos oficiais), os relatos de 

cada gestão seguem, no entanto, o discurso oficial, em todos os seus matizes.

SANTOS, Luís Cláudio Villafañe G.

O evangelho do Barão: Rio Branco e a identidade 
brasileira 

(São Paulo: Unesp, 2012. 176 p. ISBN 978-85-393-0244-4.)

Na sequência de O dia em que adiaram o carnaval (2010), que também se 

interrogava sobre as peculiaridades da identidade brasileira, esta obra analisa 

as ideias e as obras do Barão no que elas têm de relevante para a criação de 

uma nacionalidade brasileira em seus aspectos mais significativos, que são os 

símbolos identitários da nação. O autor recua até a própria formação da diplo-

macia imperial (saquarema) e analisa de modo competente como e com quais 

símbolos o Barão veio a ser identificado com uma nova política externa, com-

pletando, no plano conceitual e na prática, a transição da velha ordem monar-

quista para o novo regime republicano. Pelo fato de ter completado o mapa do 

país e de ser também um historiador, o Barão moldou, até hoje, a interpretação 

que se há de ter sobre a política externa do Brasil. Somos todos prisioneiros do 

Barão, ainda.

Prata da Casa
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HEES, Felipe; VALLE, Marília Castañon Penha (orgs.).

Dumping, subsídios e salvaguardas: Revisitan-
do aspectos técnicos dos instrumentos de defesa 
comercial

(São Paulo: Singular, 2012. 486 p. ISBN: 978-85-86626-62-3.)

Dois diplomatas comparecem neste importante livro sobre a 

defesa comercial no Brasil: o organizador, que assina três densos 

capítulos – sobre o itinerário histórico do dumping e seus efeitos no 

comércio, sobre as negociações antidumping na rodada Doha e sobre 

os aspectos técnicos na definição dos níveis de antidumping – e que 

é também chefe da Defesa Comercial no MDCI; e seu colega Eduardo 

Chikusa, responsável pela mesma área no Itamaraty, que fecha o volu-

me com um estudo sobre a legislação sobre circunvenção no Brasil. 

Os outros quinze capítulos, sobre os demais temas do título, são em 

geral assinados por funcionários do Decom-MDIC ou do setor privado. 

O livro é relevante para os interessados nessa problemática, embora, 

na apresentação, o ministro setorial se orgulhe de que o Brasil tenha 

sido o país que mais iniciou investigações antidumping desde 2010. 

Seria essa uma marca de distinção?

Trindade, Antonio Augusto Cançado.
Repertório da prática brasileira do Direito Internacio-
nal Público

(2a. ed. Brasília: Funag, 2012. vol. I (período 1889-1898) 304 p. ISBN 978-
85-7631-367-0; vol. II (período 1899-1918) 588 p. ISBN 978-85-7631-368-
7; vol. III (período 1919-1940) 392 p. ISBN 978-85-7631-369-4; vol. IV 
(período 1941-1960) 448 p. ISBN 978-85-7631-370-0; vol. V (período 1961-
1981) 428 p. ISBN 978-85-7631-371-7; vol. VI (índice geral analítico) 288 
p. ISBN 978-85-7631-372-4.)

Obra única no gênero, o excepcional trabalho de Cançado Trindade, ex-

-consultor jurídico do MRE e atual juiz da corte da Haia, é instrumento extre-

mamente útil aos pesquisadores que pretendam identificar e reproduzir os 

fundamentos da prática brasileira do direito internacional público,  tendo em 

vista a forte adesão da diplomacia brasileira aos princípios e normas do direito. 

Retirados da “poeira” dos arquivos do Itamaraty e dos outros poderes, foram 

compilados os documentos mais representativos dos seguintes temas: atos 

internacionais, condição dos Estados, regulamentação dos espaços, condição 

das organizações internacionais e dos indivíduos, solução de controvérsias, 

conflitos armados e direito humanitário. Magnífico empreendimento!

Prata da Casa
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RÊGO, André Heráclio do.

Os sertões e os desertos: o combate à desertificação 
e a política externa brasileira

(Brasília: Funag, 2012. 204 p. ISBN 978-85-7631-380-9. )

Autor de várias obras sobre a dimensão da política tradicional no Nor-

deste, com pleno conhecimento de causa – por ser herdeiro de uma das 

oligarquias regionais –, André Heráclio examina agora, nesta tese de CAE, 

as dimensões ecológica e política do processo de desertificação, examinan-

do não só toda a bibliografia relevante (30 páginas de referências) que trata 

do fenômeno no Brasil e no mundo, mas também o tratamento diplomático 

dado ao problema nos foros regionais e multilaterais. A atuação diplomática 

do Brasil e o papel das grandes convenções multilaterais da área climática e 

ambiental são examinados com extrema precisão. A temática oferece, justa-

mente, grandes possibilidades de cooperação bilateral, regional e multilateral, 

tanto no que se refere aos meios de combater o fenômeno, quanto às tarefas 

de gestão dos recursos naturais, especialmente os hídricos. A obra permane-

cerá como referência nessa área, hoje um pouco “deserta”.

SAMPAIO, Maria Feliciana Nunes Ortigão de.

O Tratado de Proibição Completa dos Testes Nuclea-
res (CTBT): perspectivas para sua entrada em vigor e 
para a atuação diplomática brasileira

(Brasília: Funag, 2012. 462 p. ISBN: 978-85-7631-379-3)

Metade desta maciça tese de CAE constitui uma história exemplar da ques-

tão do armamento e do desarmamento nucleares, desde as origens, em 1945, 

até a fase atual, de preparação para a entrada em vigor do CTBT (o que não 

irá ocorrer, por falta de apoio dos EUA), com uma análise paralela dos meca-

nismos e instrumentos que compõem esse instrumento (talvez) relevante da 

não proliferação. A outra metade é composta por documentos técnicos, cuja 

coleta foi facilitada pelo trabalho da autora na comissão de implementação do 

tratado. A análise das políticas dos países mais sensíveis (ou mais complicados) 

é exaustiva, concluindo a tese pelo exame da atitude brasileira: obviamente, o 

Brasil apoia o esforço do CTBT, mas também acredita na eliminação completa 

das armas nucleares. Pena que nem um nem outro vai se realizar, mas isso a 

autora não diz...

Prata da Casa
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