
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1155  ddee  mmaaiioo  ddee  22000033  ��  AAnnoo  IIII  --  2255a eeddiiççããoo   a  

Fábulas da cooperação militar  
PÁGINA 6 

De volta à História 
PÁGINA 8 

Soberania e Construção Européia 
PÁGINA 11 

EDITORIAL: Sistemas políticos a perigo 

DDeebbaatteess  ssoobbrree  aass  ggrraannddeess  qquueessttõõeess  iinntteerrnnaacciioonnaaiiss  ccoonntteemmppoorrâânneeaass  ::::::  IISSSSNN  11667788--66663377  
 

 

 

 

�(...) Faoro insistia em que a 
monstruosidade da tortura 
precisava ter fim, quando Geisel, 
exasperado, lhe disse: 

- Concordo, mas como? Como? 

O ministro Evandro Lins e Silva 
define a resposta de Raymundo 
Faoro como um achado genial: 

- Muito simples. Restabeleça o 
habeas-corpus. 

E assim a tortura pôde acabar. E,  
com essa derrota da repressão 
militar criminosa, foi possível abrir 
um caminho até a volta ao Estado 
Direito."  
 
JANIO DE FREITAS, Folha de São 
Paulo, 18/09/2002 

 Raymundo Faoro 
 * 1925 
 + 2003 



C@rtas  ddooss  lleeiittoorreess C@rtas  
 

Parabéns pelas inovações. A iniciativa vai tornando a publicação mais "profissional" e também 
consolida seu espaço. Parabéns e um abraço. 
  
Eiiti Sato 
Brasília-DF  
  
 
Parabéns! 
  
Tenho lido e tenho mencionado em aula o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com "O 
Debatedouro". Foi assim mesmo com começaram algumas publicações acadêmicas, hoje 
estáveis e conceituadas. Desejo que continuem com o merecido êxito.  
   
Lytton L. Guimarães 
Brasília-DF 
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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 
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Editorial Editorial 
SSiisstteemmaass  ppoollííttiiccooss  aa  ppeerriiggoo SSiisstteemmaass  ppoollííttiiccooss  aa  ppeerriiggoo  
SSúúbbiittaass  rreevviirraavvoollttaass  nnoo  cceennáárriioo  ppoollííttiiccoo  mmuunnddiiaall SSúúbbiittaass  rreevviirraavvoollttaass  nnoo  cceennáárriioo  ppoollííttiiccoo  mmuunnddiiaall  
   

RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO 

  

�Um espectro ronda a Europa�. Com 
essa frase lapidar, Karl Marx e Friederich 
Engels iniciavam seu clássico Manifesto 
Comunista, no distante 1848, referindo-se ao 
então nascente movimento comunista. Não, 
este editor não está a retomar esse 
acontecimento histórico para lançar luz sobre 
fenômenos do presente. Tampouco lidaremos, 
aqui, com o Comunismo e seus derivados. 
Basta que nos limitemos à frase lapidar dos 
pais do �Socialismo Científico�. Ela 
diz muito sobre o que vivenciamos, 
no curto espaço dos últimos dias. 
Reviravoltas de toda sorte e de 
naturezas as mais distintas, do 
Oriente Médio às Américas, 
sacudiram de maneira imprevista 
os sistemas políticos domésticos � 
esse, sim, o fio condutor comum 
dos dias que correm. O espectro da 
fragilidade política não ronda � de 
súbito, faz-se presente � em 
nossas análises e na realidade alvo 
destas. 
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Na Arábia Saudita, uma 

série de atentados terroristas a 
alvos estadunidenses, de alcance 
bastante mais modesto que o 11 
de Setembro, teve, no entanto, 
duplo impacto  � lançou sombras 
funestas sobre o futuro político da 
monarquia wahabbita (vertente 
ultraconservadora do Islã) daquele 
país, bem como deixou claro que a 
invasão ao Iraque teve efeitos modestos 
quanto à �Guerra contra o Terror�. Dessa 
forma, naufraga o triunfalismo de George 
W.Bush, que imaginava poder engatilhar sua 
campanha à reeleição no bojo da vitória 
esmagadora contra a finada ditadura de 
Saddam Hussein. O Terrorismo não só 
mantém seu ritmo tétrico de eficiência, como 
se volta contra a peça mais frágil do complexo 
quebra-cabeça que os Estados Unidos querem 
engendrar no Oriente Médio � o ambíguo 
regime dos Saud, no meio do fogo cruzado dos 

fundamentalistas e de 
Washington, sem poder 
dispensar qualquer desses 
apoios. 
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Na China, os impactos 

crescentes da (cada vez mais 
temível) epidemia da SARS 
começam a favorecer o 
surgimento de brechas no 
edifício monolítico do poder 
político concentrado nas mãos do Partido 
Comunista, que se imaginava crescentemente 
inexpugnável, dado o controle estrito do 

partido sobre o massivo 
crescimento econômico vivido 
por aquele país (e, logicamente, 
seus frutos). A mobilização 
espontânea dos cidadãos 
chineses, a primeira ocorrida no 
país desde o trágico episódio da 
Praça Tianamen, em 1989, 
coloca dia a dia crescente 
dificuldade para manutenção e 
reprodução do controle político 
compulsório exercido sobre eles 
pelo partido. Já vimos esse filme 
anteriormente � a tragédia da 
usina nuclear de Chernobyl 
(1986) teve impacto considerável 
na aceleração da �Glasnost� e da 
�Perestroika� de Mikhail 
Gorbatchev. 

Na China, os impactos 
crescentes da (cada vez mais 
temível) epidemia da SARS 
começam a favorecer o 
surgimento de brechas no 
edifício monolítico do poder 
político concentrado nas mãos do Partido 
Comunista, que se imaginava crescentemente 
inexpugnável, dado o controle estrito do 

partido sobre o massivo 
crescimento econômico vivido 
por aquele país (e, logicamente, 
seus frutos). A mobilização 
espontânea dos cidadãos 
chineses, a primeira ocorrida no 
país desde o trágico episódio da 
Praça Tianamen, em 1989, 
coloca dia a dia crescente 
dificuldade para manutenção e 
reprodução do controle político 
compulsório exercido sobre eles 
pelo partido. Já vimos esse filme 
anteriormente � a tragédia da 
usina nuclear de Chernobyl 
(1986) teve impacto considerável 
na aceleração da �Glasnost� e da 
�Perestroika� de Mikhail 
Gorbatchev. 

  
Nas Américas, assistimos 

a um filme em três capítulos. A 
fragilidade dos sistemas políticos 
se apresenta de três formas, 

cientes dos acontecimentos havidos, 
respectivamente, em Cuba, Argentina e Brasil. 
Pode-se notar, pois, que o problema não diz 
respeito apenas à adoção ou não do modelo 
político democrático. No caso cubano, vemos 
um regime �vazando água por todos os poros�, 
desgastado interna e externamente em quase 
todas as esferas da vida social e perdendo 
seus (já escassos) entusiastas no exterior dia 
após dia. O futuro da ilha caminha para o 
limbo das sucessões dinásticas de ditaduras 
comunistas, reforçado pelo anacrônico 
bloqueio estadunidens  (os europeus, assim, 
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CARLOS 
FREDERICO 

 GAMA 
é editor-adjunto de 

O Debatedouro 
 
 
 

carlosgama@ 
odebatedouro.com.br 

�Houve, nos anos 
60, quem 

dissesse que o 
bater de asas de 
uma borboleta no 

Oceano Índico 
provocava 

furacões no 
Japão. Não é 

necessário adotar
um tal raciocínio, 

porém, para 
reconhecer a 

importância de 
todos os 

acontecimentos 
no plano 

internacional, 
mesmo que os 
julguemos, a 
princípio, de 

alcance 
limitado.�
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puderam abarcar o comércio externo e boa 
parte dos negócios de sua ex-colônia).  

 
Reputo ser o caso argentino deveras 

dramático, lastreado pelo surpreendente 
padrão de ação tomado pelos ocupantes dos 
mais altos postos do Executivo daquele país. 
Os governos argentinos, via de regra, não vêm 
completando seus mandatos. Raúl Alfonsín 
renunciou seis meses antes do término de seu 
governo, em 1989, em meio à escalada da 
crise no país, permitindo que Carlos Menem 
subisse ao poder com antecedência. O 
sucessor de Menem, Fernando De La Rúa, 
renunciou com menos da metade do mandato 
completo, lançando o país num lodaçal político 
poucas vezes visto por essas plagas. Quatro 
presidentes teve a Argentina em menos de um 
mês. O atual, Eduardo Duhalde, teve seu 
mandato provisório estendido até maio 
corrente e já fez seu sucessor � Nélson 
Kirschner, beneficiado pela renúncia de Menem 
a poucos dias da realização do segundo turno. 
Se há alguma coisa que pode ser dita acerca 
do futuro da Argentina, é que ele muda com 
freqüência e que, do ponto de vista dos 
cidadãos, permanece no mesmo lugar de 
sempre. Daí o abissal descrédito da classe 
política daquele país.  

 
Quanto ao nosso varonil país tropical, 

testemunhamos uma verdadeira cruzada 
governista por arregimentar apoios para a 
aprovação das tão desejadas reformas. O fato 
mais notável não é a desenvoltura com que as 
alianças pró-governistas estão sendo formadas 
(afinal de contas, o �peso� do Executivo no 
sistema político brasileiro sempre foi, de longe, 
o mais expressivo, na relação com o 
Legislativo). O que realmente salta aos olhos é 
a profunda cisão verificada no interior, sem 
exageros, de quase todo o universo partidário 
nacional nesse momento � e a imensa 
fragilidade institucional que daí podemos 
derivar. Setores pró e contra o governo 

embatem-se fratricidamente nas mais diversas 
legendas, incluso (notoriamente) no interior do 
próprio PT, o cerne da governabilidade no 
atual contexto. Mais que considerar que, no 
Brasil, só há dois verdadeiros partidos 
(governo e oposição) e que a relação 
permanece a mesma, não obstante a oposição 
de ontem tornar-se o governo de hoje, pode-
se pensar que, adotado um critério rigoroso de 
caracterização da instituição partidária, entre 
mortos e feridos não haveria quem se 
salvasse. E é deveras curioso imaginar que 
será nesse contexto de fragilidade partidária 
que será engendrada (se tudo der certo) a 
chamada �reforma política�. Poderemos confiar 
em mudanças substanciais efetivamente sendo 
adotadas, num tal contexto? A julgar pelo caso 
ACM e pela pantomina da punição aos 
(ironicamente denominados) �radicais� do PT, 
estamos muito próximos de corroborar com a 
opinião dos analistas políticos do Brasil 
Império: �nada mais parecido com um 
Conservador no poder do que um Liberal�. 

 
À guisa de conclusão, podemos nos 

surpreender com a velocidade e intensidade de 
acontecimentos tão diversos que, julgados em 
comparação com fenômenos outros 
considerados mais complexos e impactantes 
(invasão ao Iraque etc.), seriam considerados 
meros �acidentes de percurso�. Bem como 
notar que acontecimentos isolados podem ser 
sintomas ou manifestações de um mesmo 
processo. Houve, nos anos 60, quem dissesse 
que o bater de asas de uma borboleta no 
Oceano Índico provocava furacões no Japão. 
Não é necessário adotar um tal raciocínio, 
porém, para reconhecer a importância de 
todos os acontecimentos no plano 
internacional, mesmo que os julguemos, a 
princípio, de alcance limitado. Como nas obras 
impressionistas, elementos isolados tidos como 
desconexos, se vistos de perto, (in)formam 
significados complexos, se mudamos a 
perspectiva. 
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s
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BRASÍLIA 
 

Nas relações internacionais, a análise 
de períodos de tempo ou situações pontuais, 
segundo uma �leitura� dos discursos oficiais, 
parece ser um recurso de grande utilidade. 
Para o bem ou para o mal, e mesmo com as 
deficiências que este método pode apresentar 
em muitos casos, ele serve de base para 
corroborar ou invalidar muitas de nossas 
crenças.  
 
 Dessa forma, parece-me 
evidente que, como outras tantas 
áreas de estudo, a análise da 
cooperação militar tem muito do 
que se aproveitar dos diferentes 
registros oficiais; sejam eles 
alusivos ao conjunto da 
comunidade em que um 
determinado país insere-se ou a 
um foco restrito de observação. No 
caso da América do Sul, o discurso 
oficial tende a ser um fator ainda 
mais relevante, na medida em que 
a prática � nos termos da referida 
cooperação � �praticamente� não 
existe ou é simples resultado de 
medidas circunstanciais ou 
emergenciais. 
 
 Definitivamente, uma 
visão sistêmica e de projeção 
futura de finalidades ainda não é 
uma realidade para a região.  O estado da 
arte em matéria de segurança e defesa, no 
sul das Américas, está longe de confrontar-se 
com sua contrapartida prática, em termos do 
estado das coisas no contexto regional. Mais 
do que isso, há uma carência �escancarada� 
de definições teórico-normativas 
elementares. 
 
 Pretendo começar pela observação 
destas definições, já que não haveria 
momento mais oportuno para utilizar as 
palavras do professor Darc Costa, quando 
fazia referência a esse tema específico em 
seu texto Segurança e Defesa: uma única 
visão abaixo do Equador1:  

 

 
1 Rev. Bras. Polít. Int. 42 (1): 127-156 [1999] 

[...] é sempre bom 
lembrar que segurança 
é um estado e defesa 
é um ato. Por isso, as 
questões relativas à 
segurança devem 
sempre preceder ao 
estabelecimento de 
uma política defesa. 
Esta, também, deveria 
ser a ordem proposta 

para o tema: 
segurança e 
defesa e não defesa e segurança. 
Primeiro, é preciso 
estabelecer as bases sobre as 
quais se possa assentar a 
segurança da nação, ou das 
nações e de seus cidadãos. 
Depois, pensar em como se 
defender, caso estas bases 
sejam ameaçadas de 
rompimento.�  

 

 
JOELSON 

VELLOZO JR. 
é colunista de 

O Debatedouro 
 
 
 

joelsonvellozo@ 
odebatedouro.com.br 

  
 Longe de querer debater 
a acuidade dos conceitos de 
segurança e defesa expostos 
pelo autor, o fundamental é 
perceber com clareza a ordem 
que foi estabelecida entre esses 
dois elementos. E por que, do 
ponto de vista do discurso oficial, 
isso é tão fundamental? Agora 
deixemos a definição e 

adentremos o aspecto mais diretamente 
relacionado ao objetivo do texto. 

�O Brasil e toda 
a região não 

terão mudado 
enquanto não 

houver esforços 
direcionados 

para a 
harmonização 

efetiva de 
percepções e 
perspectivas 

para realidade 
sul-americana; 
não de forma 

alegórica, mas 
concreta.� 

 
 No último dia 2 de maio, o atual 
Ministro da Defesa do Brasil, José Viegas 
Filho, publicou um artigo cujo título era 
Defendendo a América do Sul. Seu texto 
aproveita-se de um momento especial para a 
indústria de defesa: a realização da Feira de 
Tecnologia e Defesa da América Latina.  
Durante esse encontro, houve a inédita 
reunião de Ministros de Defesa sul-
americanos. Mais do que de forma esperada, 
a ocasião inflamou-se de sentimentos de 
cooperação e, antes de qualquer coisa, de 
esperança.  
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 Esperança? Talvez e, certamente, 
limitada no tempo. Para ser mais preciso, até 
o dia da publicação do texto do senhor 
Ministro de Estado da Defesa. Em grande 
parte, seu texto paira entre o �modesto� e o 
incompreensível do ponto de vista da atual 
situação da região2:  
 

Foi a primeira vez na História que os 
Ministros da Defesa se reuniram no 
âmbito específico da América do Sul, 
e isto é muito significativo. É um fato 
revelador de que a nossa região já 
atingiu maturidade suficiente para 
alcançar uma identidade política e 
estratégica própria. 

 
[...] Todos os países da América do 
Sul vivem em democracias 
politicamente consolidadas, o que 
lhes dá a estabilidade necessária 
para concentrar esforços nas tarefas 
de corrigir os desequilíbrios sociais 
que os afetam em maior ou menor 
medida. 

  
 Definitivamente, José Viegas falava de 
muita coisa, menos da América do Sul. Não 
parecem claras as idéias de maturidade para 
a conformação de uma identidade política e 
estratégica próprias e de consolidação 
democrática na América do Sul. Antes, muito 
pelo contrário.  
 
 Um bom diagnóstico para essa 
estranha situação pode ser encontrada em 
Domício Proença Jr e Clóvis Brigagão3:  
 

Uma abordagem é a que se expressa 
na linguagem cuidadosa, abstrata e 
genérica da diplomacia, nascida e 
adequada aos meandros das 
negociações, mas que se revela 
inapropriada na tomada e 
implementação de decisão sobre 
questões de paz e segurança 
internacionais.  

 
 Se a grande questão que agora nos 
defrontamos, apoiados na observação de 
Darc Costa, é �estabelecer as bases sobre as 
quais se possa assentar a segurança da 
nação, ou nações e de seus cidadãos� para 
�depois, pensar em como se defender, caso 
estas bases sejam ameaçadas de 
rompimento�, temos que concordar com a 

citação acima. Não haverá elaboração, muito 
menos execução de políticas nacionais 
conjuntas seguindo-se o método passivo de 
discursar e, como conseqüência, agir. Aqui, 
aproprio-me de uma das definições do 
adjetivo �passivo� expressas no dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa. Nele, 
�passivo� refere-se à falta de iniciativa, à 
indiferença.  

                                                 
2 Jornal �O Globo�, 02/05/03.  
3 BRIGAGÃO, Clóvis e PROENÇA Jr, Domício.  
Concertação Múltipla: Inserção Internacional de Segurança 
do Brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002, p. 38. 

  
 A observação da realidade quando, 
intencionalmente ou espontaneamente, 
encoberta por considerações abstratas e 
desvinculadas de sentido sólido, apenas pode 
ser fruto da indiferença. Caso contrário, não 
haveria sentido (mesmo que fosse puramente 
�diplomático�) discursar-se sobre o irreal.   
  
 Em certa medida, são previsíveis as 
conseqüências dessa forma de pensar e agir: 
edificar nosso ambiente de segurança sobre 
conceitos e realidades não propriamente 
compartilhadas, levará à conformação de 
políticas de defesa (na visão de Darc Costa, o 
passo seguinte) sem equivalentes práticos. 
  
 Será que já desfrutamos de 
maturidade, estabilidade e consolidação 
democráticas a ponto de que, estando 
�seguros� em relação a esses três elementos, 
o próximo passo seria criar o mecanismo de 
defesa correspondente?  Essa pergunta, eu 
peço aos universitários colombianos e 
venezuelanos que a respondam.  
  
 Como considerações finais, é 
necessário, entretanto, deixar claro que a 
falta de iniciativa ou o excesso de indiferença 
não são problemas exclusivamente 
brasileiros. O caso brasileiro foi tomado como 
exemplo por ser emblemático da realidade 
atual, em um momento inédito firmado pelo 
encontro dos Ministros de Defesa, no Rio de 
Janeiro. Mais do que isso, estas não são 
críticas direcionadas a uma pessoa ou 
instituição. Antes, a um modo de pensar e 
agir. Inúmeros estudiosos do tema já 
alertaram para os prejuízos advindos do uso 
da retórica frouxa, principalmente, nas 
questões de segurança e defesa. 
  
 O Brasil e toda a região não terão 
mudado enquanto não houver esforços 
direcionados para a harmonização efetiva de 
percepções e perspectivas para realidade sul-
americana; não de forma alegórica, mas 
concreta. 
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DDee  vvoollttaa  àà  HHiissttóórriiaa  
PPaarrttee  II  
 
 
GOIÂNIA 
 

 
Viena, 1814 
  

Há alguns dias, em 
discussão sobre história 
européia com um colega 
acadêmico, eu ensejava 
divagações e obstruía o tempo 
para fazê-lo regredir, enquanto 
declarava ao colega que 
desejava ter trinta anos em 
novembro de 1814, ser 

plenipotenciário de algum 
príncipe europeu e, junto com 
outras dez mil eminências 
políticas do que viria a ser o 
Concerto Europeu, subir os Alpes 
(ou descer o Tirol) até Viena, 
cidade que desde então merece 
o título eterno de capital do 
Ocidente. Minhas idiossincrasias, 
porém, não vêm ao caso.  

 
 Em Viena reelaborou-se 
a disposição do mapa político 
europeu, obra precípua dos 
países que constituíam a Sexta 
Coligação de restauradores, e 
redesenhou-se a conformação da 
Europa pós-napoleônica. Os dez 
mil príncipes, diplomatas, 
generais, banqueiros, 
intérpretes, conselheiros e 
cozinheiros que eivaram a capital 
do Império Habsburgo entre 
1814 e 1815 assentaram as 
vigas-mestras do que viria a ser 
o sistema de hegemonia coletiva 
européia, encabeçado, entre 
1815 e 1870, principalmente 
pelo Império Russo e pela 
Inglaterra. Os dias ocupados por 
conferências e as noites pelas nababescas 
recepções dos Habsburgo, iconizados por 
banquetes inenarráveis e pelas sucessivas 
performances de Ludwig von Beethoven e seu 
Fidelio, ópera-estandarte da liberação e 
manifesto contra a opressão política, 
conferiam o último prelo de verniz 
aristocrático à Viena que a Europa saudosista 
manterá, para sempre e por todo o sempre, 

nos desvãos da nostalgia. Em 1815, o Velho 
Mundo traçou as diretrizes do que viriam a 
ser cem anos de sublimações, superações, 
paz e dominação inconteste da Europa para 
com o resto do globo. Permeando Beethoven 
e seu Fidelio e os Habsburgo e sua indolência 
ostensiva, encontrava-se Metternich, 
arquiteto político genioso e dotado de uma 
capacidade de negociação tal que foi capaz de 
angariar mais um século de sobrevida ao 
podre e decadente Império Austro-Húngaro.    
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Herr Klemens von 

Metternich, todavia, 
contemplou o crepúsculo de 
seu tecido político centro-
europeu se esfacelar em 1848, 
e os Habsburgo só não foram 
integralmente tragados para o 
vórtice da Primavera dos Povos 
porque a Prússia dos 
Hohenzollern os socorreu em 
tempo hábil. O esboço de 
ordem que primou entre 1815 
e 1848, marcado pelas 
distorções doutrinárias de 
Metternich, seus ideários 
monárquicos e seus princípios 
reacionários, ruiu com a 
ascensão de Napoleão III na 
França, espalhando-se em 
progressão epidêmica para o 
restante da massa continental 
do Velho Mundo. Reza o 
anedotário histórico que, ao 
saber da insurreição francesa e 
de suas repercussões em Viena 
e Innsbruck, Metternich saiu-
se com um aforisma lacônico 
para um de seus assessores: 
�Bem, meu caro, está tudo 

acabado!� . E, de fato, estava: Metternich 
dava conta dos últimos preparativos para 
deixar Viena quando von Radowitz, general 
prussiano a serviço do rei Frederico 
Guilherme, chegou à capital austríaca para 
discutir os detalhes de um plano de 
contenção revolucionária com Metternich, na 
manhã de segunda-feira, 13 de março de 
1848. Em vão: a noit  do mesmo dia viu o 

�Se na Viena de 
1815 a mais alta 
casta da política 

mundial se 
encontrava 

demarcações de 
fronteiras e 

cândidas 
apresentações de 
Beethoven e seu 
Fidelio, na Viena 
de 2003 observa-
se a capital de um 
país desprovido de 

Forças Armadas 
independentes, 
voluntariamente 

excluído da 
dinâmica política 

mundial.� 

reunida na cidade, 
entre acaloradas 
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triunfo da revolução em Viena, e Metternich 
caiu, levando consigo trinta e três anos de 
uma ordem falha, elitista e acentuadamente 
reacionária.  
  

À ruptura política da primeira etapa 
do Concerto Europeu, da qual Metternich foi o 
maestro, sobreveio um segundo estágio, 
marcado pela expansão da sociedade 
européia (expansão esta que, segundo 
Watson, engendra a formação da sociedade 
internacional européia4), a viabilização prática 
do imperialismo das grandes potências, a 
corrida colonial na África e na Ásia e a 
imposição amoral dos tratados desiguais a 
nações �não-civilizadas� da África e 
principalmente da Ásia (China, Reino do Sião, 
etc.). Fazendo as vezes de escape de 
pressões e disputas intra-continentais, a 
corrida colonial européia na Ásia e na África 
protelou e abrandou as escaramuças 
estratégicas entre as potências européias, 
soerguendo uma dinâmica de equilíbrio de 
poder precária porém sustentável, que só 
seria enfaticamente golpeada em 1870-71, à 
época da formação do Império Alemão. A 
humilhação imposta à França após a Guerra 
Franco-Prussiana (1870-71), o �lugar ao sol� 
almejado pelo II Reich, o megalômano 
festival de aberrações diplomáticas, políticas 
e militares da Alemanha guilhermina (questão 
marroquina, guerras balcânicas, disputas 
coloniais com os britânicos na África 
Ocidental, ingerência escandalosa na política 
financeira das atrasadas nações latino-
americanas, implementação intensiva de um 
programa de rearmamento naval, entre 
outros) e a arrogância britânica em competir 
vorazmente com o Império Alemão 
assentaram as bases para o frenesi dos 
canhões em agosto de 1914. E a Europa 
submergiu na mais ilógica disposição prática 
de combate, permanecendo o front ocidental 
estanque na guerra de trincheiras (a partir da 
primavera de 1915) e com o desperdício 
irracional de recursos materiais e humanos. 
Esvaídos quatro anos, o Velho Mundo tornou 
a emergir, abismado consigo mesmo e 

contemplando a mutilação física e psicológica 
de suas respectivas populações. 

                                                 
                                                4 Cf.  WATSON, Adam. The Evolution of International 

Society: A Comparative Historical Analysis. London and 
New York: Routledge, 1992.  Watson, diplomata sênior e 
teórico britânico das relações internacionais, advoga a tese de 
que a expansão européia proporcionada pela corrida colonial 
e pelo imperialismo na África, na Ásia e nos demais rincões 
do globo, a partir da segunda metade do século XIX,  criou o 
que o autor chama de �sociedade internacional européia�, ou 
seja, a extensão dos axiomas culturais, políticos, jurídicos, 
sociais e econômicos europeus para o resto do mundo, de 
modo a, à base da força,  �europeizar� (ou, como preferem os 
culturalistas, �ocidentalizar�) os demais povos. 

  
A última grande catarse 
  
 As conseqüências paridas no esteio 
da I Grande Guerra geraram discussões 
políticas e acadêmicas a respeito do �novo� 
papel da Europa na ordem política mundial, 
corroboradas pelo declínio europeu na 
dinâmica política e pela ascensão dos Estados 
Unidos da América como novo centro de 
polarização econômica, militar e de 
concertação política (leia-se o �foro� de 
deliberações sobre o que fazer com os 
incorrigíveis e belicosos europeus) mundial. 
Foi, todavia, o advento e o posterior desfecho 
da II Guerra Mundial que consignou a ata de 
esgotamento da Europa e a consolidação dos 
Estados Unidos e da União Soviética como os 
dois pólos de poder na ordem mundial pós-
1945. Já em 1941, à época da aliança secreta 
lavrada entre Churchill e Roosevelt, este 
último cogitava, junto ao seu staff de 
assessores, analistas, militares e diplomatas, 
a maneira mais viável de providenciar a 
�redução radical do peso da Europa� na 
dinâmica geopolítica global, de sorte a 
proporcionar �a exclusão da Europa da 
política mundial�5. Secundando esta 
perspectiva, uma Europa militarmente 
irrelevante do ponto de vista ofensivo, 
somada a um processo de integração que 
aplacasse os ensejos nacionalistas e a 
Machtpolitik6 das antigas potências do Velho 
Mundo contribuiria para o quociente de 
possibilidades virtualmente nulo de uma 
guerra entre as potências européias. 
  

Havia, porém, vozes dissonantes. 
Dean Acheson, Secretário de Estado dos 
E.U.A. na administração Truman e Secretário 
de Estado Assistente no governo de Franklin 
D. Roosevelt7, advogava uma Europa 
militarmente forte � sob controle indireto das 
Forças Armadas dos Estados Unidos, por 
óbvio � após a derrota alemã, com vistas à 
contenção da expansão soviética no 
continente. Entre  a Europa estrategicamente 

 
5 KAGAN, Robert. Power and Weakness. Disponível em 
http://www.policyreview.org/JUN02/kagan.html.     
   Acesso em: 25/04/2003. 
 
6 Política de poder 
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brasileira e permanece como lamentável lacuna da literatura 
política internacional brasileira. 
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irrelevante idealizada por Roosevelt e a 
potência militar anti-soviética concebida por 
Acheson, triunfou a escala intermediária, com 
uma Europa militar e estrategicamente 
relevante, mas com a presença de atores 
políticos e forças militares estrangeiras, 
cabendo ao Velho Mundo o papel de locus ou 
campo de batalha de um eventual conflito 
que eclodisse entre Estados Unidos e União 
Soviética.  
  
Na pós-História 
  
 A guerra não aconteceu, a União 
Soviética desmoronou e a Guerra Fria se 
dissipou. A reunificação alemã e a retirada 
das tropas soviéticas estacionadas na ex-
Alemanha Oriental e nos países do extinto 
Pacto de Varsóvia influenciaram os países da 
Europa Ocidental a reduzir seus orçamentos 
de defesa, que haviam sido substancialmente 
aumentados em fins da década de 1970 e 
início da década de 1980 (em especial o 
orçamento de defesa britânico e alemão 
ocidental, em função da realização de 
manobras dos países do Pacto de Varsóvia na 
Alemanha Oriental e na Tchecoslováquia), 
bem como influíram na redução dos efetivos 
norte-americanos na Europa, de forma a 
debilitar a OTAN e as estruturas de resposta 
rápida da aliança em caso de agressão 
soviética. Assim, o fim da Guerra Fria 
contemplou a consumação do sonho de 
Roosevelt, conferindo à Europa uma 
irrelevância estratégica tal que os focos de 
tensões e disputas geopolíticas deslocaram-se 
para outras longitudes, tais como o Oriente 
Médio, Taiwan, Ásia Central, África sub-
saárica, etc. O ideário kantiano da paz 
perpétua logrou êxito na Europa apenas 
quando o continente se desproveu de 
ambições estratégicas, tendo sua política de 
defesa virtualmente resguardada por uma 

superpotência estrangeira: os Estados Unidos 
da América. 
 
 O gozo pós-histórico do Velho Mundo 
só é possível, pois, porque os Estados Unidos 
se propõem a arcar com a defesa da Europa 
em caso de ameaça externa. Compreende-se 
por História um contexto conflituoso, instável 
e caracterizado por disputas de interesses 
entre os atores históricos na alta esfera da 
referida ciência, que são os estados 
nacionais. Logo, o primado da paz, da 
cooperação e da concertação política 
permanente iconizada no processo de 
integração européia suprimem os conflitos, a 
instabilidade e as disputas de interesses entre 
os estados europeus, fazendo com que a 
Europa ingresse no �pós-modernismo 
histórico�, ou em um contexto pós-histórico. 
Estando fora da História e não tendo, 
portanto, de interagir com suas mazelas, o 
Velho Mundo tampouco goza de autoridade 
para interferir no andamento da política 
mundial, devendo, assim, permanecer 
absorto no paraíso kantiano pós-1945. 
 
 Não se posta em discussão o fato de 
que os objetivos e a própria paisagem social 
européia foram profundamente alteradas. Se 
na Viena de 1815 a mais alta casta da política 
mundial se encontrava reunida na cidade, 
entre acaloradas demarcações de fronteiras e 
cândidas apresentações de Beethoven e seu 
Fidelio, na Viena de 2003 observa-se a capital 
de um país desprovido de Forças Armadas 
independentes, voluntariamente excluído da 
dinâmica política mundial e uma paisagem 
urbana liberal, com casais de lésbicas se 
beijando ardorosamente em frente a palácios 
onde há quatro séculos os Habsburgo 
presumiram definir o futuro da Europa sob o 
imperium austríaco. 
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AA  ssoobbeerraanniiaa  ddooss  EEssttaaddooss  ee  aa      

CCoonnssttrruuççããoo  EEuurrooppééiiaa  
 

LISBOA 
 

Questão recorrente na construção 
europeia é o tema da soberania. 
 
 Retornando à sua origem 
etimológica, do latim clássico, super significa 
por cima, adjectivando soberano, tudo aquilo 
que tendo atingido o nível mais elevado, 
situa-se acima de qualquer controlo. O 
substantivo soberania, por seu turno, tem 
uma dupla interpretação: uma na teoria 
jurídica de Estado e outra na teoria política do 
governo representativo. No primeiro plano, 
entendida como poder público, o 
conceito remete para o critério 
essencial do Estado, pelo que 
existe o binómio de não existir 
soberania sem Estado nem 
Estado sem soberania. Na teoria 
política do governo 
representativo, a soberania 
resulta da reflexão sobre as 
condições legítimas de posse e 
exercício da autoridade. 

 
 Desde logo, a soberania 
apresentou-se ligada à afirmação 
do Estado, enquanto poder 
constituinte único e supremo 
sobre um território, e a aquisição 
de um estatuto independente na 
cena internacional. 
 
 Conforme anunciado 
anteriormente, as raízes dos 
Estados na Europa remontam às 
primeiras monarquias, origem decorrente do 
conflito entre o poder temporal do Santo 
Imperador romano-germânico e o poder 
espiritual do chefe da igreja católica romana. 
Tendo-se demarcado as casas reais 
espanholas, franceses e ingleses, 
implantaram o seu domínio num espaço 
geográfico supra citadino, mas infra imperial. 
Assim, as monarquias foram as primeiras 
entidades a gozar de alguma soberania. De 
resto, a transformação semântica do 
suserano (senhor feudal) para o senhor 
soberano (senhor monárquico) atesta a 
evolução e a contigüidade do conceito. De 
suserano, o monarca tornou-se soberano, 
não tendo abaixo dele senão súbditos e nada 
havendo para cima senão o Céu. 
 

 A instituição 
monárquica ainda longe da 
teorização de Jean Bodin � 
divisão dos poderes executivo, 
legislativo e judicial � tem 
perene esta cisão de poderes. 
Cria então dois corpos do rei: 
um mortal, ou corpo físico; o 
outro permanente, o corpo 
político, segundo a definição 
proposta por Ernst 
Kantorowicz, que representa 

nos dias de hoje a clara 
demarcação entre Estado e 
Governo. 
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�(...) a soberania, 
enquanto 

legitimidade 
democrática para 
exercer o Poder 

no espaço 
europeu, remete-

nos para uma 
União Política de 

Estados 
Independentes, 
representativa 
dos respectivos 
povos e sujeitos 

a um ideal 
europeu comum.�

  
A noção de soberania 

era retida pela conjugação de 
alguns atributos: controlo de 
uma força armada, capacidade 
de decidir sobre guerra e paz, a 
difusão de uma moeda, um 
sistema fiscal e a criação de uma 
burocracia. 

 
 Competirá, pois, definir 
o contexto da obra de Jean Bodin 
(sec.XVI), que antes de ser o pai 
da soberania moderna, ela fruto 
de um processo histórico, é um 
teorizador dos poderes do 
Estado. Na sua obra Six Livres 
De La République, são evocados 
os eixos principais, que 
passamos a descrever. 

 
O poder do Estado não se baseia 

numa qualquer pessoa, mas é antes um 
poder abstracto e que o demarca do poder 
real.  A soberania não emana de um 
indivíduo, mas de uma superestrutura que o 
suporta. 

 
Eixo compreensivo fundamental na 

teoria bodineana é a substituição do poder da 
espada pelo poder da lei. O princípio da 
soberania permitiria dar lei a todos em geral 
e a cada um em particular. Só o poder real 
estaria sujeito não ao direito público, mas à 
justiça divina e assim estavam abertas as 
portas para a manutenção da doutrina 
absolutista. 
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Decorrente da análise substantiva do 
conceito de soberania, já não é o seu carácter 
fundador, mas sim a legitimidade do seu 
exercício. 

 
Esta abordagem vai buscar a sua 

origem ao pensamento político do sec. XVIII 
e como corolário das revoluções britânica, 
americana e francesa. 

 
As diferenças de pensamento não são 

estanques entre si, antes há uma 
continuidade entre elas, ou como diz Sophie 
Béroud, é como �os revolucionários terem 
calçado aos povos as botas do Príncipe, sem 
no entanto modificarem o processo de 
centralização do Estado e a concentração do 
poder público�. Liberta do seu espartilho 
teológico, a soberania não perde a sua 
dimensão simbólica. Em lugar de 
reminiscência divina, ela torna-se bem 
humana. A soberania passa a ser uma 
religião cívica decalcada sobre dogmas 
religiosos. Rapidamente esta se encrosta no 
conceito de nação. 

 
Decorrente das análise ao poder do 

sec. XVIII, a questão da soberania foi 
repensada em termos da legitimidade do 
poder. Foram lançados elos que permitissem 
associar o exercício de cidadania e a natureza 
da soberania. As revoluções democráticas 
inverteram os eixos axiomáticos da 
soberania; o princípio da legitimidade vertical 
(absolutista) deu lugar a uma legitimidade 
horizontal. 

 
A noção básica a reter é a de 

contrato social, erigido por Jean-Jacques 
Rosseau. 

 
Segundo o autor, �o Homem nasceu 

livre, mas em todo o lado está debaixo de 
ferros�, o que remete para uma convenção 
voluntária de submissão, fundada no primado 
do direito. A liberdade do estado natural 
deverá, pois, dar lugar à liberdade do estado 
civil, em que cada indivíduo, em perfeita 
igualdade com os outros, se torna parte 
integrante do soberano, enquanto cidadão e 
sujeito. O corpo político na sua totalidade 
passa a ser o detentor da soberania. Nenhum 
governo deveria pois assentar em interesses 
particulares e sectoriais. Os governantes 
passam a pôr em prática a busca do bem 
comum. 

 
Rousseau mantém a distinção 

fundamental entre Governo e Estado. O 
primeiro é um simples funcionário do 

segundo, com a peculiaridade de poder emitir 
leis gerais. Daqui ressalta o imperativo do 
poder do Governo ter de ser fiscalizado sob 
pena de diminuir direitos comuns em favor de 
direitos privados. 

 
A noção de contrato permite 

caucionar o primado democrático, em 
detrimento do absolutismo. A soberania 
nacional advém do poder supremo do Povo e 
este não poderá caucionar um Governo que 
erga uma ordem social injusta. Será sempre 
mais fácil aos cidadãos mudar de Governo 
que estes mudarem de cidadãos, ou seja, o 
contrato social pode ser rompido a todo o 
tempo pelo soberano máximo, o Povo. 

 
A concluir, cumpre definir dois 

conceitos; o de soberania nacional e o de 
soberania popular. A soberania nacional 
resulta num sistema democrático 
representativo, em que os cidadãos delegam 
poderes aos seus eleitos para resolver os 
assuntos comuns. A soberania nacional 
promove a representação parlamentar tendo 
por base o sufrágio universal. A soberania 
popular caracteriza-se por uma democracia 
directa, onde os cidadãos não abdicam dos 
seus poderes soberanos individuais, passando 
as decisões a ter um carácter referendário. 

 
A construção europeia tem gerido 

uma difícil articulação entre soberanias 
nacionais e uma instituição soberana supra 
nacional. A questão, porém, não se coloca 
apenas a este nível. O próprio Estado-Nação 
é uma forma jurídica que tem vindo a 
retroceder nas formas  de representação 
política, devendo encarar novas vias possíveis 
para um aprofundamento dos regimes 
democráticos. 

 
O Estado-Nação não é uma categoria 

atemporal e universal, mas antes susceptível 
de evolução. Contudo, se está ultrapassado, e 
em lenta degradação conceptual, por que não 
anunciar o seu epílogo ? 

 
Mais que rever novas formas de 

Estado, será profícuo analisar as alterações 
surgidas nos atributos da soberania. 

 
Com o advento da mundialização, 

foram amputados alguns dos princípios 
constituintes do Estado-Nação. Assim sendo, 
até que ponto será legitima a obediência a 
uma soberania nacional, que sendo 
geneticamente una e indivisível, vê as suas 
competências diminuídas pelas forças dos 
mercados? 
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Serão estas forças de mercado mais 

democráticas do que o sufrágio popular, para 
se lhe impor? 

 
A questão da diluição dos atributos 

da soberania induz à questão da legitimidade 
da nova ordem jurídica e política 
internacionais e desde logo da construção 
europeia. Mais ainda, ela invoca a real 
significação da expressão �partilha de 
soberania�. 

 
Talvez a questão entronque no 

dilema existente entre soberania nacional e 
soberania popular. Se a vencedora no ideal 
europeu for a primeira, então teremos uma 
construção europeia com base num sistema 
representativo, tipo parlamentar. Ao inverso, 
a vitória da segunda será o imperar do 
regime plebiscitário. Posta a questão noutros 
termos, o dilema será a evolução para um 
estado federal, reconhecedor dos níveis 
intermediários (escalas nacional, regional e 
local), ou um estada supranacional que não 
reconhece outra soberania que não a sua. 

 
Outra questão emergente é a da 

legitimidade democrática da construção 
europeia. 

 
A referência à unidade territorial, 

nesta fase, não será virgem. A democracia 
directa ateniense tornou-se possível graças 
às reduzidas dimensões das cidades-estado. 
A democracia representativa moderna 
nacional encontra o seu fundamento no 
princípio da soberania nacional. O espaço 
ocupado pela construção europeia, enquanto 

não Estado, por um lado retalha o território 
nas suas diferentes escalas e por outro 
suplanta-o. 
  

A resolução teórica para este nó é o 
princípio da subsidariedade, isto é, o 
problema solve-se na escala que encontrar a 
melhor solução. 
  

A construção européia será em 
primeira instância uma instância reguladora 
dos mecanismos de mercado. Eventualmente, 
poderá ter uma função redistributiva, mas a 
equação política terá que ser repensada. 

  
O quadro de crise de representações 

que o Estado atravessa, expressa de resto 
pelo afastamento dos cidadãos pelos actos 
eleitorais, é antes demais um alerta para uma 
crise de governação, decorrente da 
consciência que o cidadão comum tem da sua 
duplicidade enquanto sujeito político (eleitor 
dos seus representantes) e sujeito social 
(procura da satisfação das suas necessidades 
sociais, como seja, a Educação ou a Saúde). 

  
Encarar a questão da soberania, na 

sua concepção clássica de sistema biunívoco 
Estado/Soberania, relega-nos para um 
impasse, dada a inexistência de um Estado 
federal. 

  
Sob o prisma moderno, a soberania 

enquanto legitimidade democrática para 
exercer o Poder no espaço europeu remete-
nos para uma União Política de Estados 
Independentes, representativa dos 
respectivos povos e sujeitos a um ideal 
europeu comum. 
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