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NNoottaass  ddaa  EEddiittoorriiaa  
 
1) Convocação de artigos para Edição Especial II 

 
A equipe editorial d’ O Debatedouro faz uso da ocasião para convidar todos seus leitores 

e entusiastas a contribuírem com artigos científicos para a nossa 2ª edição especial. O eixo 
temático abordado na mesma será Focos de Tensão. Serão discutidos aspectos políticos, 
diplomáticos, econômicos, sociológicos, do ponto de vista da paz e segurança internacionais, de 
pontos do globo onde estejam presentes elementos de conflito armado, guerra civil e/ou ameaça 
às seguranças nacional, regional e internacional. O discurso dos artigos deve estar amparado 
por critérios de validação científica e de iniciação científica. Serão publicados os melhores textos 
que não tenham sido veiculados anteriormente em outras publicações e que atendam aos 
parâmetros elencados abaixo: 
 

 Consistência histórica e teórico-conceitual; 
 Desenvolvimento de problema/hipótese; 
 Cumprimento das regras da ABNT e da norma culta da língua portuguesa. 

 
Os artigos devem ser enviados para o e-mail odebatedouro@odebatedouro.com.br 

no seguinte formato: 
 

 Documento de Microsoft Word 
 10 a 20 páginas, incluindo biliografia e notas. 
 Times New Roman 12, espaçamento 1,5 

 
Data final de envio: 22 de junho 
Data de publicação da edição: 10 de julho 
 

A equipe editorial selecionará os melhores textos e entrará em contato com seus autores 
para confirmação da publicação e para que sejam operadas eventuais correções formais. Caso 
dois artigos apresentem aspectos semelhantes de um mesmo foco de tensão, caberá à equipe 
selecionar aquele que melhor se enquadrar nos parâmetros acima delimitados. Os autores que 
tiverem seus artigos publicados poderão incluir seus textos em sua produção científica, 
referindo-se ao ISSN d’ O Debatedouro. Qualquer dúvida, sugestão ou consulta sobre os temas 
possíveis, favor não hesitar entrar em contato através do e-mail 
odebatedouro@odebatedouro.com.br 
  
 

2) Novidades em O Debatedouro 
  
  

Por meio deste informativo, trazemos ao conhecimento do leitor as últimas inovações 
incorporadas à publicação O Debatedouro, semanário digital em temas internacionais: 
  
 1) Aquisição de ISSN 
  

Subsidiária da organização internacional ISO, a ISSN (International Standard Serial 
Number) corresponde à rede internacional, coordenada por UNESCO e Governo Francês, 
responsável pela catalogação de publicações periódicas ao redor de 75 países em todo o mundo. 
Atinge, hoje, a impressionante marca de mais de 1 milhão de publicações sob o seu crivo, 
transformando-se na referência mais amplamente difundida e reconhecida no meio editorial de 
periódicos. 
  

O Debatedouro é identificado no sistema ISSN através do código 1678-6637. 
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2) Reformulação da webpage 
  

A webpage de O Debatedouro acaba de passar por ampla reformulação estética e 
funcional, tornando-se mais leve, bonita e fácil de se navegar. A subdivisão em seções facilita a 
identificação dos objetivos a serem explorados pelo visitante. Para consultas, está disponível a 
seção "edições anteriores", com a biblioteca completa de O Debatedouro. 
  
  
3) Edições em PDF mais leves 
  

As edições semanais de O Debatedouro também passaram por reformulação, tornando-
se bem mais leves e, portanto, facilitando os downloads. 
  
  
4) Incorporação de novas seções  
  

Três novas seções passarão a ser veiculadas, de forma alternada, em O Debatedouro. São 
elas: 
  

 Efemérides: Resgate de importantes eventos históricos que tenham trazido 
consideráveis impactos às relações internacionais contemporâneas; 

 Resenhas: Promoção de resenhas críticas dos últimos lançamentos nacionais e 
internacionais acerca das Relações Internacionais e de temáticas correlatas; 

 Entrevistas: Entrevistas com personalidades da comunidade brasileira e internacional 
do estudo das Relações Internacionais. 

  
  
  Aproveitamos a oportunidade para reafirmar o convite ao leitor que deseje contribuir 
com artigos de opinião para o periódico. Para tanto, envie seu texto para o e-mail 
odebatedouro@odebatedouro.com.br, apontando o título escolhido, a vinculação institucional 
e/ou acadêmica do autor e delimitando suas áreas de interesse. Um "opinion piece" deve conter 
algo entre 5.000 e 10.000 caracteres e versar sobre os referidos temas internacionais. No ato, 
favor enviar também foto pessoal com boa definição do rosto do autor, para efeito de 
diagramação. A publicação do artigo estará condicionada à sua aprovação pela editoria de O 
Debatedouro. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Os editores 
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Editorial 
UUmm  aaddoorráávveell  ccaannttoo  ddee  sseerreeiiaa  
((oouu  sseerriiaa  ttaannggoo  ddee  sseerreeiiaa??))  
  

BRASÍLIA

  
O que extrair da experiência eleitoral 

argentina, depois do período de provações por 
qual vem sendo submetido o país ao longo dos 
últimos anos? Seguramente, faz-se pertinente 
um balanço do “saldo democrático”, resultante 
das agruras da recessão econômica e da crise 
político-social enfrentadas pela Argentina, 
pronunciado pelas urnas na corrida 
presidencial deste ano.  
 

Churchill já dissera que a 
democracia é o pior sistema 
político já inventado, 
excetuando-se todos os outros. 
Talvez por isso tenha sido 
almejado, a custo de ferro e 
sangue, por tantas sociedades 
desde os gregos clássicos. Talvez 
seja em função da hegemonia do 
pensamento ocidental, catalisado 
nos rincões da filosofia anglo-
saxã e francesa, que tenha 
espraiado por todos os 
continentes a percepção sobre a 
superioridade moral e axiológica 
de um sistema político 
representativo-eleitoral. Mas 
talvez seja simplesmente em 
função de na democracia 
estarem depositadas as 
esperanças de respeito pelas 
liberdades individuais, da gestão 
responsável dos recursos do 
Estado e do exercício, através do 
voto, da cidadania política.  

 
Na nossa América 

Latina, a luta pela democracia 
possui um significado particular no tangente à 
construção das identidades nacionais, i) uma 
vez que os processos de independência política 
do século XIX foram em geral associados ao 
republicanismo democrático e ii) em virtude 
dos anos de ditadura militar experimentados 
durante um vasto período da Guerra Fria. Não 
é de se estranhar que a renascença 
democrática nos países do continente nos anos 
1980/90 tenha sido acompanhada, a um só 
tempo, de júbilo e turbulência e que  triunfos e 

fracassos sucederam-se sem 
linearidade desde a onda da 
(re)democratização. A ver, 
eleições foram conduzidas em 
todos os países latino-
americanos ao menos duas 
vezes desde então, à exceção 
de Cuba. Exemplos de 
florescimento de uma cultura 
democrática em vias de 

consolidação ora não carecem na 
América Ibérica: a suave transição 
de poder entre partidos 
concorrentes no Brasil de FHC e 
Lula, a vitória de Vicente Fox no 
México regido durante mais de 70 
anos pelo mesmo PRI, o baluarte 
costa-ricense de liberdades civis e 
direitos humanos e processos 
eleitorais bem-sucedidos em terras 
uruguaias, chilenas, equatorianas... 
Por outro lado, os golpes de estado 
do Haiti e do Paraguai, as 
insurreições na Venezuela de 
Chávez, a crise de legitimidade da 
figura estatal na Colômbia e os 
sucessivos golpes institucionais no 
Peru de Fujimori emblematizam a 
persistência de fragilidades - 
jurídico-institucionais ou no tecido 
social - do aprofundamento da 
prática democrática no seio das 
sociedades deste continente. As 
causas atribuídas são variadas e 
interligadas: desde o tamanho 
exagerado das burocracias 
governamentais e a força do 
poderio tradicional-oligarca até os 

baixos níveis de educação formal das 
populações. Entre percalços e conquistas, há 
um caminho longo para compatibilizar 
ordenamentos jurídicos, práticas políticas e 
respostas sociais. 

 
Enquanto assistimos ao debate sobre 

a transição de poder no Iraque e sobre uma 
alegada impossibilidade de “injeção 
democrática” naquele país, observamos dois 
processos eleitorais tomarem lugar no Cone 

 

 
 

FILIPE NASSER,  
é editor-executivo de 

O Debatedouro 
 
 

filipenasser@ 
odebatedouro.com.br  

“Se o resultado 
das urnas 

proclama a 
vontade do povo 
pela manutenção 
da elite política 

no poder, 
representa a fé 
na capacidade 
administrativa 
dos candidatos 
em questão ou 

indica que o 
sistema eleitoral 

é viciado, 
somente o 

caminhar dos 
quatro anos de 
mandato nos 

dirá.” 
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Sul. Um paralelo com a avaliação do escritor 
Mário Vargas Llosa ajuda-nos a ir contra a 
maré de grande parte do cético establishment 
internacional, no que toca à descrença quanto 
à democracia no Iraque e em outras 
sociedades sem prévia “tradição democrática”. 
Vargas Llosa nos conta que  
 

é precisamente a atitude 
valentona, arrogante, 
etnocentrista e racista daqueles 
que acreditam que a democracia 
é um patrimônio exclusivo dos 
ocidentais – a liberdade, um 
monopólio dos livres -, e vêem 
com infinito desdém os esforços 
dos países do Terceiro Mundo 
para alcançá-la. Esta forma 
dissimulada de colonialismo 
mental é o primeiro ponto a ser 
imprescindivelmente derrotado 
para que a humanidade 
finalmente viva1.  

 
O caso do Iraque é, em essência, 

natureza e localização cronológica, distinto 
daquele dos países da América Latina. Para 
nós, fica a lição que há um vivo componente 
axiológico-normativo na aspiração que 
nutrimos pela materialização de premissas 
democráticas. Com efeito, tal qual fora logrado 
na Alemanha e no Japão, antes um sub-
continente associado a um modelo de 
autoritarismo clientelista oriundo da herança 
colonial, a América Latina aceitou os esforços 
empreendidos por sua intelectualidade, por 
seus movimentos sociais, pelos organismos 
internacionais e pela própria força-motriz da 
história para alavancar a implementação da 
democracia em suas diversas culturas 
políticas.  

 
Sem embargo, algumas das 

deficiências da dificuldade de sua 
implementação mostram-se evidentes, em 
casos como os das recém-realizadas eleições 
da Argentina e do Paraguai. Tomemos o caso 
da Argentina para exame. Após um longo 
período de total descrédito das instituições 
políticas em virtude da má gestão econômica e 
da associação das classes políticas com a 
corrupção e com as mazelas de uma sociedade 
em recessão, um processo eleitoral baseado 
nas disposições da lei e da ordem conduzirá o 
ex-presidente Carlos Menem ou o ex-
governador Nestor Kischner à Casa Rosada. O 
presidente Eduardo Duhalde, embora tenha 

                                                 
1 VARGAS LLOSA, Mário Democracia sobre as ruínas in 
Estado de S. Paulo 27/04/2003. 

gerido o país durante a pior crise de sua 
história, obteve sucesso em administrar o caos 
social e em atingir o fim de seu conturbado 
mandato. Contudo, a despeito de estarem 
melhores os argentinos hoje do que ontem, os 
trâmites da democracia na pátria de Borges e 
Maradona carecem de robustez e de 
sofisticação jurídico-institucionais: não há 
legislação reguladora de propaganda política; 
de exposição televisiva; de financiamento dos 
custos de campanha; e de pesquisas 
eleitorais2; e a estrutura partidária nacional é 
frágil, permitindo que mais de um candidato 
represente a mesma legenda. Notamos que 
dentre os 19 candidatos concorrentes, os dois 
primeiros que avançaram para o inédito 
segundo turno argentino pertencem ao Partido 
Justicialista - o situacionista, peronista, do 
Presidente Eduardo Duhalde -, comumente 
associado com o populismo. Meném, mãe e pai 
da política econômica de paridade cambial que 
extinguiu artificialmente a inflação e é avaliada 
como a causa-fundante do colapso econômico, 
foi acusado de corrupção e detido pela 
participação em um esquema de tráfico de 
armas para o Equador e para a Croácia. 
Kischner, o escolhido de Duhalde, é tido como 
um títere da atual gestão, que tenderá a dar 
continuidade ao “legado” do atual presidente, 
especialmente no que tange à manutenção do 
Ministro da Economia, Roberto Lavagna, no 
cargo. Se o resultado das urnas proclama a 
vontade do povo pela manutenção da elite 
política no poder, representa a fé na 
capacidade administrativa dos candidatos em 
questão ou indica que o sistema eleitoral é 
viciado, somente o caminhar dos quatro anos 
de mandato nos dirá. Por curiosidade, à luz 
dos resultados do primeiro turno, o escritor 
português José Saramago pronunciou-se: "no 
caso da Argentina, eu digo, e todos sabemos, 
que a memória dos povos é fraca e as pessoas 
se esquecem". 

 
A Organização dos Estados 

Americanos esteve observando as eleições 
argentinas e, até este momento, não se 
manifestou no sentido de contestar a 
legitimidade do processo. Hesitaria afirmar que 
a Argentina encontra-se no patamar 
qualitativo das experiências democráticas 
brasileira ou chilena, mas certamente constitui 
um exemplo de manifestação de fé – 
pragmática, mais que meramente valorativa – 
na democracia. Mesmo sujeita ao colapso 
econômico, a Argentina não fora seduzida 

                                                 
2 RODRIGUES, Fernando As mazelas da Argentina in Folha 
de São Paulo 23/04/2003. 
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pelas tentações de lideranças autoritárias ou à 
supressão continuada do Estado de Direito.  

 
Para retomar as alusões ao canto da 

sereia e a Winston Churchill, na esfera 
acadêmica, dois modelos clássicos de 
democracia são concomitantemente 
concorrentes e complementares: 1) a 
schumpeteriana ou representativa, que advoga 
que a democracia está circunspecta ao seu 
método, ao processo eleitoral e 2) a 
rousseauniana ou participativa, em que é vital 
para o processo político-democrático a 
participação das sociedades no policy-making. 
No mundo real do poder e do direito, com 
exceção da Venezuela chavista, todos os 

países da América Latina afirmam-se 
democracias representativas, por efeito de 
seus dispositivos constitucionais. Entretanto, 
ora faz-se interessante notar que a maturidade 
dessas democracias só se verificará quando 
elementos de accountability, de transparência 
e de diálogo intersetorial nesse policy-making 
façam parte das engrenagens auto-
sustentáveis dessas sociedades e de seus 
sistemas legais. Churchill não estava enganado 
quando proferiu a famigerada sentença 
supracitada e, concluímos por entender que, 
embora onerosa e sujeita a intempéries 
múltiplas, a democracia para nós latino-
americanos é um adorável e desejável canto 
de sereia. 
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OO  ddeessaaffiioo  ddee  rreeccoonnssttrruuççããoo  
ddee  uumm  ppaaííss::  IIrraaqquuee  

 
 

BRASÍLIA 

 
Ao contrário do que se esperava, a 

incursão militar estadunidense a Bagdá foi 
rápida e, do ponto de vista ianque, quase 
inodora. De fato, tal acontecimento deveu-se 
muito mais à clara falta de resistência do lado 
iraquiano. A guarda republicana conseguiu 
fazer sua propaganda, mas não vendeu seu 
produto. Pelo menos enganou a muitos, 
inclusive a mim, que em meu último texto 
para O Debatedouro (19ª 
edição) flertava sobre os 
cuidados necessários às portas 
de Bagdá. O que parecia ser 
explosivo não chegou a 
representar um estalo em 
plena capital iraquiana. Talvez, 
em muitos casos, a análise 
equivocada deveu-se a uma 
mistura de confiança 
demasiada em informações 
soltas, com uma boa dosagem 
de precipitação ao atribuir 
extrema importância a dados 
questionáveis em meio à 
guerra de propaganda travada 
pelos dois lados e, por fim, a 
uma pitada de “birra” contra a 
atividade militar 
estadunidense.  

 
O ponto focal deste 

último texto foi, no entanto, a 
questão relativa aos erros 
históricos de interpretação da 
administração norte-
americana. Argumentou-se 
acerca das percepções 
distorcidas à época do 11 de 
Setembro, quando a “cruzada” 
internacional pela construção 
do escudo antimísseis virou 
piada diante dos ataques 
terroristas. Agora, a “veia” 
belicosa dos falcões do pentágono levava, 
pelo andamento da crise iraquiana, a um 
novo erro de interpretação advindo da idéia 
de uso ostensivo do poderio bélico para a 
derrubada do regime de Saddam, sem uma 
contrapartida clara das “cabeças pensantes” 
de Washington em termos de uma 
observação dos desafios não-militares; o que 

exigiria pensamento e atitudes 
voltadas essencialmente à 
realidade civil local. Em nosso 
ponto de vista, este caminho 
ainda não foi abandonado. 
Segundo referia-me naquela 
ocasião: “Mais uma vez, 
porém, não só as milícias 
iraquianas, mas todo o 

desafio de 
desmoronam
ento do regime de 
Saddam, expõe o grande 
erro de aprendizado da elite 
decisória do Pentágono: 
armas, por si só, não 
sustentam nenhum plano de 
combate às ameaças 
características do pós-Guerra 
Fria”. Em termos práticos, 
que ameaças seriam essas?  

 
Após a Guerra Fria, 

paz e segurança 
internacionais sofreram 
diversas mudanças em 
relação aos seus conceitos e 
naturezas. Isso foi uma clara 
consequência das mudanças 
no concernente às relações 
políticas internacionais entre 
os países.  

 
Houve uma clara 

mudança de rumos e de 
concepções acerca dos 
elementos que compõem o 
estudo de temas como 
segurança e paz.  O fim da 
bipolarização demarcou 
novas preocupações e 
extinguiu muitas das antigas 
abordagens existentes. Na 

verdade, muitas dessas novas concepções e 
realidades foram gestadas já no período da 
Guerra Fria, mas devido à estreiteza da 
política internacional do período, estiveram 
encobertas e apenas ganharam força com o 
fim do bloco socialista. Segundo Luciano 
Martins,  

 

 

 
JOELSON 

VELLOZO JR., 
é colunista de 

O Debatedouro 
 
 
 

joelsonvellozo@ 
odebatedouro.com.br 

“(...) apesar de a 
bandeira da ONU ter o 

real poder de 
amenizar problemas 

imediatos e 
conformar percepções 
ainda difusas dentro e 

fora do Iraque, as 
consternações de 

longo prazo pedem 
uma visão mais 

cautelosa do 
‘maquinário’ de 

reconstrução, isto é, 
da estrutura que terá 
a missão de construir 

um aparato estatal 
representativo que 

responderá, 
futuramente, pela 

formulação da agenda 
e execução de 

políticas públicas no 
Iraque.” 
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[...] as novas realidades que se 
foram criando à sombra da 
Guerra Fria, e cuja progressão 
foi de alguma forma encoberta 
pelo jogo de poder entre os 
Estados nacionais que 
dominavam a cena 
internacional, agora se 
revelam em toda a sua 
importância. Refiro-me à 
extraordinária expansão dos 
agora simultâneos processos 
de internacionalização de 
mercados, de produção e dos 
circuitos financeiros e à 
desenvoltura da nova categoria 
de atores internacionais 
oriundos desses processos.3 

 
Neste novo cenário, o Estado-nação 

deixa de ser o ator exclusivo e central dentro 
do âmbito da segurança internacional. Novos 
atores surgem dentro de novas realidades 
sociais nacionais e de distensão internacional.  

 
Tendo o cenário político-social 

interno como pano de fundo, a nova “cara” 
do conflito na década de 90 forçou um 
realinhamento do eixo de interpretação, 
formulação e prática em matéria de 
segurança internacional. Não só as operações 
de paz das Nações Unidas (PKOs), como a 
execução da atividade militar em nossos 
tempos, assumiram novos elementos 
constitutivos. Em meio a este “admirável 
mundo novo”, a tarefa de reconstruir países 
afetados pelas conseqüências da guerra é um 
dos mais importantes e polêmicos temas.  

 
O modus operandi “onusiano” de 

administração de conflitos e reconstrução 
nacional ainda não se apresentou como opção 
razoável para as consternações intrínsecas 
aos tempos de pós-guerra. Na prática, 
nenhum país ou coalizão de países – atuando 
dentro ou fora das Nações Unidas – parece 
possuir capacidade prática para atuar neste 
campo. A histórica corrobora com esta 
afirmação. Dificilmente, em anos, houve 
sucessos consideráveis na atividade de 
reorganização nacional por intermédio de 
novas instituições governamentais, sistemas 
políticos, sociais e judiciários em países 
devastados pela guerra. Ao contrário, 
percebemos a via oposta: muitos fracassos e 
a certeza de que o “quebra-cabeça” próprio 

                                                 
3 DUPAS, Gilberto e Vigevani, Tullo (org.). O Brasil e as 
Novas Dimensões da Segurança Internacional. São Paulo: 
Alfa-Omega, 1999, p 45. 
 

ao “nation-building” é o desafio que se tem a 
enfrentar no campo da paz e segurança 
internacionais no século XXI. 

 
Em recente artigo publicado pelo 

Carnegie Endowment for International Peace, 
Minxin Pei e Sara Kasper4 traçam a história 
de intervenção “democrática” estadunidense 
no último século. Segundo os autores, em 
dezesseis casos de intervenção no último 
século, a democracia “aplicada” localmente 
foi sustentada em apenas quatro países, 
depois de dez anos da retirada das tropas 
estadunidenses.   

 
De acordo com o que se pode 

abstrair deste texto para a realidade atual, o 
ponto alto de sua linha argumentativa 
concentra-se na análise dos sucessos e 
fracassos dos EUA segundo sua atuação 
unilateral ou multilateral neste tipo de 
atividade intervencionista. Dos já referidos 
dezesseis casos estudados por Pei e Kasper, 
os EUA atuaram doze vezes unilateralmente. 
Apesar da falta de legitimidade que ações 
tomadas dessa forma engendram, elas só 
puderam ser sustentadas devido ao poder 
militar estadunidense. 

 
Nestes termos, a história mostra que 

a ação unilateral dos EUA na tarefa de 
reconstrução nacional apresenta ainda menos 
sucesso. Para os autores, este resultado 
advém do fato de que, provavelmente, a ação 
unilateral leve à criação de regimes 
substitutos fortemente marcados por uma 
administração interina essencialmente 
estadunidense no período pós-conflito.    

 
Mais do que isso, Pei e Kasper 

afirmam: nenhum regime substituto ao 
anteriormente estabelecido e apoiado pelos 
Estados Unidos logrou fazer a transição para 
a democracia e, em apenas um caso de 
administração direta norte-americana 
(Japão), houve uma real condução a ela. 

 
Neste momento, podemos - sob os 

argumentos dos autores - vislumbrar ainda 
uma interconexão importante para entender 
a própria lógica da situação iraquiana. 
Historicamente, a forma como os EUA 
atuaram na reconstrução de uma nação 
moldou a forma pela qual esta nação foi 
governada imediatamente depois da 
intervenção militar estadunidense. A 
dependência que passa a vincular o “país-

                                                 
4 Lessons from the Past: The American Record in Nation-
Building: http://www.ceip.org/files/print/2003-04-11-
peipolicybrief.htm  
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alvo” a Washington torna predatório todo o 
desenrolar da atividade de reconstrução.  O 
próprio aparato militar estadunidense, 
inicialmente “guardião” da ordem local, passa 
a ser objeto indispensável para a manutenção 
do novo regime. 

 
O fracasso de reconstrução nacional 

pode ser finalmente compreendido na medida 
em que se observa que a dependência alia-se 
a outros tantos fatores que levam ao fim da 
ordem estabelecida.  

 
Primeiramente, na maioria das vezes, 

os regimes que dão lugar ao governo 
destituído sofrem de uma grande falta de 
legitimidade perante a população nativa. 
Soma-se a isso o problema circunscrito às 
características internas do “país-alvo”. Em 
outras palavras, muitos países podem 
apresentar, internamente, características que 
desvinculam seu “destino manifesto” da 
ingerência e controle de atores externos.  
Isso porque apresentam graves fissuras 
sociais, desigualdades econômicas etc.  

 
No caso do Iraque, em especial, a 

falta de uma identidade nacional comum – 
agravada pela existência de inúmeros e 
oprimidos grupos étnicos – torna a tarefa de 
soerguimento nacional bastante mais 
complicada. A relação do novo governo 
iraquiano com Sunitas, Xiitas e Curdos 
apresenta-se como o primeiro grande desafio. 
Neste momento, pesará contra ou a favor dos 
EUA a sua capacidade de entender a 
realidade nacional iraquiana e empreender 
ações que convirjam segundo esta realidade. 
Mais do que isso, os EUA precisarão acabar 
com as suspeitas que ainda grande parte da 
população possui em relação aos seus reais 
objetivos no Iraque. A opção por uma ação 
multilateral sob os auspícios das Nações 
Unidas seria útil nesse sentido, portanto.  

 

De qualquer forma, apesar de a 
bandeira da ONU ter o real poder de 
amenizar problemas imediatos e conformar 
percepções ainda difusas dentro (população) 
e fora (comunidade internacional) do Iraque, 
as consternações de longo prazo pedem uma 
visão mais cautelosa do “maquinário” de 
reconstrução, isto é,  da estrutura que terá a 
missão de construir um aparato estatal 
representativo que responderá, futuramente, 
pela formulação da agenda e execução de 
políticas públicas no Iraque. 

 
É importante dizer isso, porque a 

presença estadunidense no Afeganistão, 
ainda hoje, é assunto mal resolvido, apesar 
do esquecimento da mídia internacional. 
Apesar das mudanças engendradas e do 
esforço (agora limitado) para uma 
reorientação do país, conflitos localizados são 
vivenciados diariamente em território afegão, 
devido à própria influência que  inúmeros 
warlords exercem na região. Apesar dos 
interesses estadunidenses no Iraque serem 
distintos (e mais atrativos) do que no 
Afeganistão, a intervenção deverá se 
justificar e não se invalidar com o tempo.  

 
No bojo desta argumentação e para 

concluir, o histórico de intervenções dos EUA 
faz-nos crer na real dificuldade que se deve 
esperar dos próximos eventos em território 
iraquiano. Entretanto, diferentemente do 
desafio que se imaginava à época das 
primeiras incursões militares às portas de 
Bagdá, a questão atual pertence a um plano 
de resultados pouco imediato, que se vincula 
a considerações de longo prazo (leia-se 
longuíssimo prazo).  Portanto, mais do que 
historicamente fincado na realidade da 
construção de qualquer país, esse árduo 
desafio permanecerá como uma constante 
desde os primeiros movimentos em busca de 
uma reorganização política nacional 
iraquiana. 
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““EEuurrooffoorrccee””  
IImmpplliiccaaççõõeess  ee  ppoossssíívveeiiss  ccoonnsseeqqüüêênncciiaass  
 
 
GOIÂNIA 
 

 
Uma das pautas 

deliberativas em discussão na 
União Européia é concernente 
à criação de uma força militar 
conjunta no continente. Trata-
se, com efeito, de uma 
questão delicada e que 
prerroga análises criteriosas. 
 
 A resposta lógica 
pertinente à razão pela qual a 
UE  pretende criar uma força 

militar conjunta seria a de que se 
trata de uma “retaliação” à 
decisão norte-americana de 
retomar o projeto Guerra nas 
Estrelas. Bruxelas não vê a 
decisão de George W. Bush com 
odes de apreciação. Teme, não 
obstante, que a desnecessária 
deliberação desencadeie uma 
nova corrida armamentista que 
envolveria, a priori, Estados 
Unidos e China. Tratados e 
Convenções -  tais como os 
acordos SALT I e SALT II 
(Strategic Arms Limitation Talks) 
- assinados em parceria com a 
Rússia (então URSS) – seriam 
violados. Ocorre que, no meio  
da tríade da discórdia – Estados 
Unidos, China e Rússia -, há o 
continente europeu, teatro 
experiente e já malogrado por 
duas guerras mundiais. Pode-se, pois, aferir a 
seguinte conclusão prévia – a de que o Velho 
Mundo  pretende se prevenir, no intuito de 
não permitir que possíveis conflitos em larga 
escala assolem suas vizinhanças. Dir-se-á, 
entretanto, que há motivos para que se 
analisem as implicações e possíveis 
conseqüências inerentes à possível 
constituição de uma “Euroforce”, bem como 
outras razões que podem estar implícitas 
e/ou subentendidas por entre os desvãos 
políticos. 
 
 Não constitui novidade o fato de que 
ambas as guerras mundiais insurgiram, 
dentre outros fatores, engendradas em 
alianças militares ou similares. Nos silvos 

lúgubres que prenunciaram a Primeira 
Guerra, divergiam a Tríplice Entente e a 
Tríplice Aliança. Na magna-catástrofe 
ensejada durante a Segunda Guerra Mundial, 
um malogrado pacto de não-agressão entre 
Hitler e Stálin resvalou oportunidade para que 
o primeiro deflagrasse, ao invadir a Polônia, o 
embate inicial do conflito. Na 
contemporaneidade, entremeada por ensejos 
de grandeza histórica por parte da Rússia e 
por mal justificadas intervenções da OTAN 
nos Bálcãs, diante da criação de uma força 

militar conjunta européia, não 
constituiria surpresa alguma se o 
Gigante do Leste resolvesse 
alfinetar diplomaticamente seu 
vizinhos do Ocidente. Analisemos a 
pauta. 
 
 A debilidade econômico-
financeira russa afigura-se, numa 
primeira análise, como uma 
prerrogativa para sua alienação 
diante das negociações mundiais 
relativas à paz e à segurança. A 
infra-estrutura militar em 
frangalhos coaduna-se com a 
inépcia do governo em deliberar 
acerca do futuro do país no cenário 
geopolítico global. Muito embora a 
Rússia tenha tido níveis de 
crescimento alentadores no ano 
passado, o persistente déficit 
orçamentário não permitiu uma re-
estruturação de suas forças 

armadas. E malgrado o assento permanente 
no Conselho de Segurança da ONU, Moscou 
não demonstra força e/ou soluções 
imprescindíveis cujos propósitos sejam a 
cessão dos conflitos intra-regionais e civis nos 
rincões de tensão. Em outras palavras, 
equivale a dizer que o poder dissuasivo do 
Kremlin tem como frágil alicerce os mísseis 
nucleares cujos projetos foram concebidos 
nos áureos  tempos de despojo da União 
Soviética. 
 
 Tais razões, todavia, não encerram 
uma condição para que a Rússia seja excluída 
dos fóruns de discussão acerca da pauta em 
voga na União Européia. Apesar dos 
desatinos e malogros da potência eslava, ela 
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ainda ocupa posição de primeira grandeza 
nas decisões concernentes ao âmbito militar. 
Está-se, pois, incorrendo em periculosidade 
ao manter os debates restritos ao eixo 
Washington-Londres-Paris-Berlim, uma vez 
que a reação russa pode ser desastrosa para 
a etapa final do processo de integração do 
Velho Mundo como um todo.  
  

Em que pese o empecilho da 
alienação russa, ver-se-ão, não obstante, as 
divergências históricas que envolvem os 
países membros da União Européia. Apesar 
das retratações e da inversão doutrinária de 
cento e oitenta graus que a Alemanha perfez 
após a derrocada nazista na II Guerra, 
britânicos e franceses podem não ver com 
bons olhos a criação de uma força militar 
unitária que, sob os auspícios de uma virtual 
posição de destaque alemã, esteja 
engendrada no esteio da UE. Diferentemente 
da estrutura da OTAN, a constituição de uma 
“EuroForce” implicaria laços mais estreitos e 
de interdependência irrestrita, em que os 
termos “segredos de estado” e “pautas 
confidenciais” teriam de ser riscados do 
vocabulário político-militar das nações 
integrantes. Por óbvio, a virtual liderança da 
Alemanha na União Européia também 
representa um fator de desconfiança em 
relação ao projeto – toda e qualquer força 
militar enseja um comando. Seria a 
Alemanha a nação responsável por exercê-lo? 
Adiante: em questões político-históricas, 
cinqüenta e oito anos não representam um 
ínterim extenso, o que equivale a dizer que a 
Europa ainda não se esqueceu da barbárie 
perpetrada pelos alemães durante a Segunda 
Guerra Mundial.  

 
 As diferenças atinentes à estrutura 
de uma aliança como a OTAN e a de uma 
força militar conjunta e integrada são,  uma 
vez criteriosamente observados os aspectos, 
gritantes. A título de exemplo, mencione-se o 
fato de que há diversos países europeus que 
não são membros da Aliança do Atlântico – 
vede Suécia, Irlanda, Finlândia, Áustria – sem 
que isso implique (ou, nos tempos da 
bipolaridade, implicasse) prejuízos e/ou 
discriminações para suas relações com os 
demais países que fazem parte da 
organização. Numa eventual “Euroforce”, as 
circunstâncias afigurar-se-iam de maneira 
distinta. A não-adesão de um país poderia 
resvalar espaço para argumentações 
perniciosas e veladas retaliações sócio-
econômico-diplomáticas. No caso da OTAN, a 
questão desdobra-se num cerne menos 
integrado e mais independente – observe-se 

que a Aliança é constituída por nações de três 
continentes diferentes: América, Europa e 
Ásia (parte da Turquia). 
 
 Um outro fator preponderante 
concerne à posição norte-americana diante 
da proposta. Os Estados Unidos  teriam, 
dadas as circunstâncias geopolíticas,  poucos 
– ou nenhum - interesse em endossar e 
apoiar a força militar conjunta da União 
Européia, mesmo tendo em vista a 
afrontadora e desnecessária retomada do 
projeto Guerra nas Estrelas, cujo mote 
engendra a estruturação de um sistema de 
defesa anti-mísseis. Poderiam, não obstante, 
argumentar um distanciamento e um 
rompimento político-doutrinário para com as 
relações Estados Unidos - Europa. E, veja 
você, não lograria exagero se Washington 
rotulasse os europeus de ingratos. Sim, 
ingratos. Afinal, quem os salvou da 
ensandecida égide nazista e, posteriormente, 
dos auspícios do totalitarismo comunista? 
 

Numa inferência mais alarmante e 
pessimista, faz-se passível de afirmação o 
fato de que a existência da OTAN seria posta 
em xeque com a eventual criação de uma 
“Euroforce”, visto que uma parcela 
substancial da organização é composta por 
países-membros da UE. Logo, arqueariam os 
EUA a argumentação de que não há razão 
para que se crie um “Exército Europeu”, 
posto que a OTAN – e os EUA, obviamente -  
suprem as necessidades concernentes à 
segurança do Velho Mundo. E, uma vez 
subjugada tal argumentação, a força militar 
européia substituiria a OTAN na “manutenção 
da paz e da segurança” no continente. 

 
 Um último argumento prévio é 
concernente às improváveis – mas não 
impossíveis – conseqüências internas e 
externas na hipótese de surgirem 
divergências incontornáveis entre países 
constituintes da “Euroforce” após a criação da 
mesma. De que maneira seriam contornadas 
as contendas? Quem seria o responsável pelo 
arbitramento e deliberação acerca de 
eventuais divergências?  
 
 Perfazem um número bastante 
extenso as dúvidas e demandas explicativas 
acerca da utilidade e da finalidade de uma 
força militar conjunta na Europa. Afinal, de 
quem o Velho Mundo pretende se defender? 
Estarão os europeus desconfiados do sistema 
de defesa anti-mísseis dos EUA, a ponto de 
não confiarem na OTAN? Quanto à esta, sua 
existência não seria posta em xeque com a 
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criação da “Euroforce”? Qual seria a reação 
de Moscou diante de uma deliberação  da UE  
favorável à constituição de uma força 
conjunta?  
 
 Por óbvio, não se esgotam aqui os 
argumentos, prerrogativas, hipóteses e 
conseqüências advindas da eventual criação 
de uma “Euroforce”. Não obstante, as 
argumentações expostas podem ser laicas ou 
até mesmo exacerbadas, visto que as 
possibilidades reais de um conflito global são 
parcas e escassas. Far-se-á necessária, 

entretanto, uma maior observância do 
desenrolar político acerca da pauta de 
discussão em voga em Bruxelas. E muito 
embora as previsões expostas neste artigo 
possam ser consideradas volúveis e 
momentâneas, não logra sensatez excluí-las 
integralmente de um catálogo de 
possibilidades, pois, em se tratando de 
Europa, não se pode prescindir de quaisquer 
precauções no intuito de evitar o 
recrudescimento de conflitos generalizados no 
eternamente conturbado Velho Mundo. 
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CCoonnvveennççããoo  ee  AAllaarrggaammeennttoo  ddaa  UU..EE..    
UUmmaa  VViissããoo  LLuussiittaannaa  
 

LISBOA 
 
1. Aprofundamento da UE – Um Olhar 

Sobre o Futuro 
 
  Em junho de 2003 serão concluídos 

os trabalhos da Convenção sobre o futuro da 
Europa. Giscard d´Estaing terá a 
responsabilidade de fixar um quadro 
institucional que dure pelo menos meio 
século. 
 

  Conforme defende o Prof. 
Ernâni Lopes (Instituto de Estudos 
Europeus – UCP e representante do 
Governo português nos trabalhos 
da Convenção), “... boa parte dos 
membros da Convenção acham 
que estão no século XVIII, em 
Filadélfia, a escrever um 
documento que começa pela 
expressão ‘We, the people’.” 
 
 A realidade é bem 
diferente. 
 
 Estamos no século XXI, 
Bruxelas não é Filadélfia e não há 
um povo europeu, mas sim um 
conjunto de povos. 
 
 O futuro tratado 
constitucional terá como obrigação, 
em primeiro lugar, simplificar o 
actual quadro jurídico da U.E.. De 
facto, mais que inelegível para o 
leitor comum, as mais de 1400 
páginas dos Tratados da União e das 
Comunidades são hoje intragáveis mesmo 
para especialistas. 
 
 Outro objectivo que não poderá ficar 
arredado será o conferir de visibilidade e 
transparência ao processo de integração 
europeia. Para tal a Convenção deverá 
apresentar uma visão dinâmica da Europa, 
que vença a desconfiança quanto ao “modelo 
final” para que caminhamos. 
 
 Por último, o terceiro desafio será o 
da responsabilização dos protagonistas do 
cenário europeu. 
 
 Contudo, se o Tratado Constitucional 
da Europa, per si, encerra objectivos 
ambiciosos, não menos o poderá ser o 
“projecto europeu”, e desde logo a 

Convenção padece de uma 
falha: a visão estratégica sobre 
o futuro da Europa. 
 
 De relance podemos 
enumerar essa ausência de 
visão estratégica no pontos 
infra: 
 

a. articula
ção do 
binómio 
globaliz

ação 
dos mercados e 

internacionalização 
das economias; 

 
b. Competição global; 

 
c. Trade-off entre 

competitividade e 
solidariedade; 

 
 Associada à falta de visão 
estratégica, estão as condicionantes 
políticas das quais se destacam: 
 

a. sustentabilidade do 
modelo social 
europeu; 

 
b. migração do modelo 

económico europeu 
em direcção ao  

  modelo económico 
  americano; 
 

c. conservadorismo 
economico-social associado a 
relutâncias e contradições 
políticas. 

 
2. Uma Nova Forma de Alargamento – 

Os PECO 
 

 Juntamente com a dinâmica de 
aprofundamento da U.E., expressa na 
Convenção, temos a temática do alargamento 
aos PECO (Países da Europa Central e 
Oriental). 
  
 Este nada tem de semelhante com os 
anteriores, seja pela sua dimensão, seja pelo 
impacto que irá produzir na Europa. 
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 Se é verdade que os processos de 
adesão recentemente outorgados, em 
primeira instância, representam o culminar 
de uma série de conflitos bélicos intra-
europeus (verdadeiras guerras civis 
europeias), não deixa igualmente de ser 
verdade que no início do século XXI se 
vislumbra algo sem precedentes na Europa: a 
paz douradora. 
  
 Porém, esta paz não baseada num 
sistema de conflito preventivo tem um custo: 
as assimetrias sociais e regionais. 
 
 O passado da U.E. ensinou-nos que 
após cada alargamento há um movimento 
financeiro, via fundos estruturais de 
“alisamento de assimetrias”. Vide, a título 
exemplificativo, o caso do FEDER na adesão 
inglesa e dos PIM na adesão dos países 
Mediterrânicos. 
 
 Em bom rigor, os fundos estruturais 
foram a moeda de troca que os países 
aderentes obtiveram por abrir os seus 
mercados à Comunidade. 
 
 A adesão dos PECO não terá esta 
contrapartida. As poucas alterações 
financeiras da Agenda 2000, bem como o 
carácter quase exíguo do Orçamento 
Comunitário, limitado a 1,27% do PIB dos 
membros, deixam antever um cenário de 
escassez de meios financeiros comunitários, a 
prazo. 
 
 Mais assim, tendo os novos 
aderentes um rendimento per capita inferior 
à média comunitária e atendendo à dimensão 
do alargamento, há um fenómeno 
macroeconómico generalizado: o 
empobrecimento relativo da Europa 
comunitária. 
 
 Não é liquido, pois, que o 
alargamento dos mercados consumidores se 
repercuta num incremento do bem-estar 
geral. Antes, este alargamento é em primeira 
instância uma satisfação das necessidades da 
oferta – nomeadamente através da redução 
dos custos de produção, em particular do 
factor trabalho –, do que a satisfação das 
carências sociais, associadas à procura. 
 
 A translação do centro de gravidade 
da U.E. para Oriente é o retorno da Europa à 
sua origem cartesiana, ou seja, onde estava 
antes de 1939. 
 

3. Portugal e o Futuro da Europa 
 
 O regresso do centro europeu ao 
segundo pré-guerra mundial é um facto novo 
e significativo para Portugal. 
 
 A nação lusa absteve-se de participar 
no conflito bélico, contudo o seu regime 
político de então tenderia a conotar-se com 
os vencidos e não com os vencedores. 
 
 A permanência de um império 
colonial e uma ditadura assente no trio dos 3 
F´s (Fado, Futebol e Fátima) relegaria os 
portugueses para uma situação de quase 
Terceiro Mundo no Primeiro Mundo. 
 
 A alternativa europeia foi, antes, o 
acidente, do que a substância da política 
externa portuguesa do Antigo Regime. De 
resto, a adesão portuguesa à EFTA sempre foi 
tida como um golpe de sorte, a que não foi 
estranha a pressão do Reino Unido, de modo 
a ter um parceiro colonial comum na 
“pequena Europa” e uma negociação leonina 
do famoso Anexo J. A adesão de Portugal ao 
Sistema Monetário Internacional (Banco 
Mundial e FMI) e às regras do GATT foram o 
prelúdio do que se seguiria. 
 
 A viragem actual, pós-guerra fria e 
pós-queda do Muro de Berlim, da Europa a 
Leste é o maior desafio que a economia 
portuguesa enfrentará desde o segundo pós-
guerra. 
Nunca Portugal teve como concorrentes 
directos, no mesmo espaço económico, 
países com o mesmo padrão de 
especialização (factor trabalho barato), nem 
com níveis de rendimento igual ou inferior. 
 
 Ao aplicar o princípio das vantagens 
comparativas, Portugal antes constata a sua 
derrota (com a deslocalização de 
investimentos para Leste) comparativa que 
os ganhos resultantes do comércio 
internacional. 
 
 Em termos institucionais, os 
dirigentes políticos lusos deveriam pugnar por 
uma distribuição tipo “rawlseana” dos ganhos 
internacionais, em que toda a nova 
distribuição é justa desde que todos saiam 
beneficiados com ela, ainda que de forma 
assimétrica. O comércio é bom sim, mas 
apenas para quem ganha com ele e ...não se 
vislumbram os ganhos portugueses... 
 
 O confronto entre padrões de 
especialização reflecte igualmente o conjunto 
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de oportunidades perdidas pela economia 
portuguesa. Ao ter mantido os custos de 
produção artificialmente baixos, em particular 
do factor trabalho, Portugal hipotecou as suas 
hipóteses de se impor como player no 
contexto concorrencial internacional. 

 
 Não se tendo imposto num cenário 
de “pacifismo concorrencial”, não se crê que 
seja agora que Portugal vá dar o tão 
desejado salto qualitativo. 
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CCoonncceerrttaaççããoo  MMúúllttiippllaa::  
IInnsseerrççããoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  
SSeegguurraannççaa  ddoo  BBrraassiill  
 
 
 
 
 
Por Joelson Vellozo Júnior5 
 
 

“Este estudo nasce de uma parceria que se desenvolve já há quase vinte anos. Trata-se de 
uma associação que entrelaça interesses e temas que os autores têm tratado ao longo desses 
anos”. A partir da citação acima, extraída do primeiro parágrafo da introdução de Concertação 
Múltipla, apresentam-se as credenciais de um projeto que se poderia descrever como um “projeto 
de vida” de seus idealizadores. Clóvis Brigagão e Domício Proença Júnior são, em grande medida, 
motores de um esforço que é – até hoje no Brasil – pontual, isolado e freqüentemente 
marginalizado: apresentar ao Brasil um caminho de interface entre progresso e os temas de 
segurança e defesa nacionais, com os quais o país ainda não se identificou.  

 
Produto da iniciativa de sistematização do conhecimento em segurança e defesa nacional – 

o Projeto Inserção Internacional de Segurança do Brasil (IISB) – Concertação Múltipla encontra-se 
na vanguarda daquilo que se pode perceber como uma abrangente reunião de temas e percepções 
acerca da defesa nacional e segurança internacional do Brasil. Ademais de seu valor acadêmico 
essencial, este estudo é, ainda, valioso pela própria mobilização de recursos e esforços associados 
que propiciou. Com a colaboração da Fundação Konrad Adenauer, FAPERJ, CEAS/UCAM, 
COPPE/UFRJ, Ministério da Defesa, MRE, Congresso Nacional e acadêmicos brasileiros envolvidos 
direta ou indiretamente nesta obra; o resultado e – mais do que isso – seu significado vão além da 
“simples” publicação e divulgação de caminhos e soluções para problemas de ontem e de hoje. Ele 
robustece o apelo daqueles que advogam na área de estudos estratégicos no Brasil: a tão esperada 
mudança de atitude advirá somente de uma nova cultura acerca do tema e de uma real 
compreensão do papel que o Brasil quer (ou pretende) desempenhar internacionalmente. 

 
O livro desenvolve, em três partes distintas, pontos polêmicos que se situam na raiz dos 

principais questionamentos e apresentam, de forma bem geral e até certo ponto discutível, os 
argumentos centrais dos autores para respondê-los. São elas: Contextos da Inserção; Inserção 
Internacional de Segurança do Brasil e, por fim, Concertação Múltipla.    

 
A primeira parte do texto trata de, primeiramente, enunciar as raízes teóricas sobre as 

quais paira o estudo da inserção internacional de segurança do Brasil. Nessas raízes enquadra-se a 
análise institucionalista das relações internacionais na qual se ligam os movimentos diplomáticos de 
ingresso a regimes que configuram compromissos, responsabilidades e, portanto, limites ao país 
dentro do sistema de nações. Do outro lado, estabelece-se o vetor realista, próprio dos estudos 
estratégicos e da auto-imagem nacional diante de suas opções de inserção. A dinâmica própria a 
esses dois pólos conformará a inserção internacional do país. Aliado a essas definições teóricas 
iniciais, os autores discutem a nova auto-percepção do Brasil, não mais como um global trader, mas 
como global player. Parte daí o debate sobre um Brasil que não se pretende grande potência, mas 
líder regional e ator ativo em âmbito mundial. Seguem-se a isso as consternações próprias à 
democratização do debate acerca da inserção internacional de segurança do Brasil e às demandas 
que surgem de uma vontade de “querer ser” sem a contrapartida do diálogo social, aberto e 
democrático do tema.  Pode-se concluir que, no bojo de um debate isento e tolerante, poder-se-ão 

                                                 
5 O colunista resenha a seguinte obra: BRIGAGÃO, Clóvis e PROENÇA Jr, Domício.  Concertação Múltipla: Inserção Internacional 
de Segurança do Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002, 157p.  
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definir as bases de uma política de defesa que não será apenas declaratória, mas voltada à 
realidade concreta e objetiva da nação, do subsistema sul-americano e do sistema internacional. 

 
Na segunda parte do estudo, apresenta-se a inserção internacional de segurança do Brasil 

segundo a observação da realidade brasileira no que tange à sua vizinhança regional, aos seus 
desígnios diante do sistema de segurança coletiva da ONU e, não menos importante, ao papel 
reservado às forças armadas diante desse cenário. Apresenta-se, neste ponto, a diferença 
fundamental entre a imagem do Brasil perante seus vizinhos e sua imagem perante o mundo. Do 
ponto de vista do primeiro aspecto, não ser uma ameaça aos seus vizinhos seria, por si mesma, 
uma ameaça. Induz o país a trabalhar cooperativamente, sem que a suposição de uma ameaça seja 
realmente levada em conta. Aos olhos do mundo, entretanto, o Brasil se percebe abaixo de 
qualquer ameaça ao status quo e, portanto, cauteloso.  

 
Cabe acrescentar aqui a primeira grande crítica a alguns argumentos do texto. Essa 

cautela, por vezes vista como uma real timidez, é entregue aos argumentos de que existe um 
pessimismo nas ações internacionais do Brasil e nos seus resultados práticos. Primeiramente, este 
argumento é, antes, por demais generalista do ponto de vista da história brasileira. Segundo, 
ancorado no ponto de vista expresso pelo Embaixador Rubens Ricupero no prefácio da obra, 
podemos expor um sentido à “cautela” brasileira. Em grande medida, ela parece estar ligada à falta 
de um projeto de nação claro e vigoroso.  Usando fortes argumentos para justificar as indefinições 
quanto aos projetos das forças singulares (Exército, Marinha e Aeronáutica) e do próprio Ministério 
da Defesa, Ricupero afirma faltar ao Brasil um projeto de país. Mais do que isso, ele entende que 
enfrentamos uma “fase em que o velho demora a morrer e o novo custa a nascer”. Isto parece ser 
fundamental, inclusive, para compreenderem-se o presente e os possíveis novos contornos que se 
darão à inserção internacional de segurança do Brasil nos anos vindouros.  

 
Inserem-se, ainda, nas análises dessa segunda parte, observações concernentes aos 

caminhos até aqui traçados pelo Ministério da Defesa, bem como as iniciativas particulares de 
desenvolvimento de cada força. Por intermédio de uma leitura atenta aos documentos produzidos e 
discursos proferidos, os autores tentam desvendar os problemas mais críticos por trás da concepção 
do Ministério da Defesa, criado em 1999, e da Política de Defesa Nacional (PDN), de 1996. Sem 
uma missão objetiva, estrutura orgânica clara e iniciativas de integração das forças singulares, o 
Ministério ainda carece de definições teórico-normativas evidentes. Mais do que isso, o próprio 
documento de política de defesa nacional – antigo e impreciso – não contribui para uma melhora na 
situação. Antes, ele corre contra essa tendência.    

 
Por fim, completam as análises dessa parte do livro as observações sobre os caminhos a 

serem seguidos, em conjunção, pela política exterior e política de defesa do Brasil. Neste sentido, 
percebe-se a necessidade de convergência na atividade de ambas as pastas responsáveis por tais 
políticas. Neste quadro, inserem-se as questões acerca da tradição do Ministério das Relações 
Exteriores, em contrapartida à imaturidade (no tempo e nas perspectivas conceituais) do Ministério 
da Defesa.  O descompasso pode ser prejudicial e, em certa medida, já o temos muito presente, 
principalmente no tratamento dado aos mecanismos do multilateralismo no hemisfério e às ações 
de cooperação no âmbito sub-regional.  Esse embate “deságua” na perspectiva das missões de paz. 
Desde esse ponto de vista, a cooperação entre as pastas é evidente e, portanto, inadiável para a 
dinâmica de inserção internacional do Brasil.  A “política multilateral” do Brasil de participação nas 
missões de paz internacionais segue uma tendência muito própria, fortemente enraizada e, é claro, 
constrangida pelos meios disponíveis para a execução de tal atividade.  

 
O balanço da participação brasileira nas missões de paz desvenda feridas profundas na 

configuração de sua “arquitetura militar”, ao mesmo tempo em que apresenta pontos positivos que 
dizem respeito à sua inserção internacional: diferentemente de muitos países, há um critério 
definido e respeitado para a participação do Brasil em missões de paz. Seu envolvimento em áreas 
específicas demonstra maturidade e, mais do que isso, seu reforço aos mecanismos de ação 
multilateral e respeito ao direito das nações. 

 
Na terceira e última parte, o debate volta às consternações essencialmente culturais e, em 

grande medida, relativas à “personalidade” da nação.  Assim como já se fez referência, o discurso 
dos autores abarca considerações que imprimem uma tendência relativamente destrutiva de não 
explicação dos problemas nacionais ligados à “apatia” ou à “auto-percepção negativa” do Brasil em 
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matéria de inserção internacional, segundo uma lógica clara e compreensível.  Na verdade, até há 
uma tentativa de explicação que versa sobre a “cordialidade” brasileira que, definitivamente, não 
parece situar a questão no seu ponto mais essencial: a definição de um Brasil para ele mesmo. 
Historicamente, é observável que o país, quando se inseriu em um contexto maior, de definição 
clara de objetivos, agiu sem grandes hesitações e com evidente habilidade.  

 
O livro termina com um resumo do que seriam os rumos a serem tomados daqui por diante, 

tanto no que tange ao debate do tema dentro da sociedade e instituições brasileiras, quanto à 
formulação de uma política de defesa que corrobore com os princípios de política exterior brasileira. 
Nestes termos, as missões de paz são o alvo a ser atingido.  

 
Tendo como pano de fundo a face da indiferença ou insensibilidade dos diversos setores 

nacionais no campo de discussões da segurança e defesa nacionais, Concertação Múltipla 
apresenta-se como uma “resolução” prévia e inacabada daquilo que se pode projetar para o Brasil 
do futuro. Antes de qualquer coisa, é ainda o resultado inicial de esforços, de pelo menos duas 
décadas, de acadêmicos dedicados ao tema. Ainda inicial, porque só agora formam um conjunto 
concreto e definitivo de percepções sobre a segurança e defesa do país, no corpo de um projeto 
ainda maior, ao qual já se fez referência: o IISB.  Inicial, porque agora se remete a uma verdadeira 
comunidade de estudiosos em um projeto de “concretizações múltiplas”. Não deve ser o primeiro, 
nem o único. De toda forma, é o aceno para a conformação de uma “arquitetura” em que 
sociedade, instituições e academia poderão formalizar um vetor único de ação em meio ao saudável 
embate entre as diferentes linhas de pensamento. O Brasil terá, certamente, muito a ganhar com a 
projeção deste trabalho para onde quer que ele ainda não tenha chegado no país.6  

                                                 
6 Dentro deste projeto, vale ressaltar a importância do SEGNET: site brasileiro de referência sobre paz e segurança. 
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