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mega-poder americano do que a limitar sua ca
coração da Eurásia, possuem uma dimensão de 

tático-reativa. As debilidades internacionais 
decisivamente para taf convergência. E o que 

tiva estratégica de longo prazo na constru

ojogo de barganho com os Estados Unidos não 
lima oposição aberta. Uma aliança mais sólida 

Washington prodllziria mais custos do que 
mais profllnda é representada pefo descompas
is, historicamente, não ocorreram as condiç(}es 

. equilibrada. Durante a Guerra Fria a URSS 
poderosa que a China, e hoje esta supera am

historicamente. evitar ser o aliado me

persiste, apesar das novas condiç(}es vigen


ico pensar que a emergência de um espaço 

acompanhada pela f ormação de um "bloco " 


Moscou e Beijing defendem a formação de um 

, o qual garantiria a alltonomia dos Estados

prohlemática di.~jllntiva sóciopolítica entre 

a Rússia abandonou a referencia sociafista, pos


ionaf e apresenta de instabilidade estrutu

China, por outro fado . apesar de jorte inserção 


mantém sua rejerencia socialista, com 

e invejável grau de go vernahilidade interna. 


Pautasso nos apresenta é de grande relevância 

mundial e sua transformação. cobrindo 


em língua portuguesa e contribuindo para a 

em temas e paises relevantes para a inserção 


G. Fagundes Vise/llini 

/l1lernaciOl1l.1is da UFRCS 
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