Revista Brasileira
de
Estudos Estratégicos
Esta Edição reproduz os artigos publicados na
Revista Brasileira de Estudos Estratégicos – REST
Edição nº 2 - Vol.1 Jul-Dez 2009 ISSN 1984-5642
Publicação online do Núcleo de Estudos Estratégicos da
Universidade Federal Fluminense

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

Revista Brasileira
de
Estudos Estratégicos

Editora LUZES
Comunicação, Arte & Cultura
Rio de Janeiro
2014

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS (REST)
Edição online nº 2 - Vol I Jul/Dez 2009
Publicação do Núcleo de Estudos Estratégicos
Universidade Federal Fluminense

COMITÊ EDITORIAL
Editor-Chefe: Eurico de Lima Figueiredo
Editor-Executivo: Luiz Pedone
Equipe Editorial: Bruno Pessoa Vilela, Fabrício Jesus Teixeira Neves, Luis Rogério Goldoni
Secretária: Sra. Graça Reis
CONSELHO CONSULTIVO
Editor-Executivo: Luiz Pedone
Gen Aureliano Pinto de Moura (IGHMBI)
Alte Fernando Diegues (EGN)
Prof. Antônio Celso Alves Pereira (UERJ)
Prof. Celso Castro (FGV)
Prof. Eliézer Rizzo Oliveira (MAL)
Prof. Francisco Carlos Teixeira (UFRJ)
Prof. Héctor Saint-Pierre (UNESP – França)
Prof. João Carlos Martins (UFSCar)
Profa. Lígia Maria Osório (UNICAMP)
Profa. Lígia Pinheiro (PU8C/RJ)
Prof. Manoel Domingos (NEST/UFF)
Cel. Av. Marcio Rocha (UNIFA)
Prof. Marcos Costa Lima (UFPE)
Profa. Maria Regina Soares de Lima (IUPERJ)
Prof. Octávio Velho (SBPC)
Prof. Paulo Baía (NEST/UFF)
Prof. Roberto Amaral (CEBELA)
Profa. Suzeley Kalil Mathias (UNESP – França)
Prof. Samuel Soares (UNESP – França)
Prof. Theotonio dos Santos (NEST/UFF)
Prof. Thomas Heye (NEST/UFF)
Prof. Vagner Camilo Alves (NEST/UFF)
Prof. Waldimir Pirró e Longo (NEST/UFF)
Projeto Editorial Edição Impressa: Prof. Marcio Rocha
Ficha Catalográfica INEST/UFF

Revista Brasileira de Estudos Estratégicos: Instituto de Estudos Estratégico - UFF.
Ed. nº 2 - Vol. I Rio de Janeiro, Luzes – Comunicação, Arte & Cultura, 2014
178 p.
ISSN 1984-5642
1. Ciência Política. 2. Estudos Estratégicos. 3. Relações Internacionais.
I. Núcleo de Estudos Estratégicos – UFF.
CDD 320
2014
Impresso no Brasil
Printed in Brazil

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Reitor da UFF: Prof. Roberto de Souza Salles
Pró-Reitor de Assuntos Acadêmicos: Prof. Sidney Luiz de Matos Mello
Pró-Reitor de Extensão: Sílio Werdes Machado
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Prof. Humberto Fernandes Machado
Pró-Reitor de Planejamento: Prof. Emmanuel Paiva de Andrade
Diretor da EDUFF: Prof Mauro Romero Leal Passos
Coordenador do NEST: Prof Eurico de Lima Figueiredo
Coordenador Adjunto do NEST: Prof. Marco Antônio Cavalcanti Rocha

CONSELHO ACADÊMICO DO NEST
Prof. Antônio Celso Alves Pereira
Prof. Eurico de Lima Figueiredo
Prof. Luís Manuel Rebelo Fernandes
Gen Ex Luiz Gonzaga Schroeder Lessa
Alte Esq Mauro César Rodrigues Pereira (Presidente do Conselho Acadêmico)
Ma Brig do Ar Rui Moreira Lima
Prof. Otávio-Guilherme Alves Velho (Vice-Presidente do Conselho Acadêmico)
Prof. José Raymundo Romeo
Prof. Renato de Andrade Lessa
Prof. Theotônio dos Santos

CONSELHO DIRETOR DO NEST
Alte Alberto Antônio Marinho Nigro
Gen Aureliano Pinto de Moura
Prof Eduardo Brick
Prof. Eurico de Lima Figueiredo (Diretor Geral)
Alte Fernando Diwwegues
Prof. Nelson Mariano
Prof. Marco Antônio Cavalcanti da Rocha (Vice-Diretor)
Prof. Manoel Domingos Neto
Prof. Paulo Rogério Baía (Coordenador Acadêmico)
Prof. Ronaldo Leão
Prof. Thomas Heye
Prof. Vagner Camilo Alves

Endereço: Universidade Federal Fluminense (UFF) - Alameda Professor Barros Terra, s/nº - Campus
do Valonguinho (prédio do antigo CEG, 2º andar) - Centro, Niterói/RJ. CEP 24.020-150. Endereço
eletrônico: revista.inest@yahoo.com.br, revista.inest@gmail.com

PROJETO EDITORIAL
Nota: A presente edição, contendo os estudos publicados,
anteriormente, na versão online da Revista Brasileira de
Estudos Estratégicos (REST), lançada em julho/dezembro de
2009, é parte de um projeto editorial que amplia o processo de
divulgação das pesquisas, em meio físico, sob o formato de
livro, oferecendo ao universo acadêmico temas desenvolvidos
pelos docentes e colaboradores do I NSTITUTO
E STRATÉGICOS

DA

DE

E STUDOS

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (INEST/UFF).

Insere-se, ainda, no complemento das pesquisas publicadas
nos livros que fazem parte da C OLETÂNEA “SOCIEDADE-POLÍTICA
ESTUDOS ESTRATÉGICOS” como parte da PRODUÇÃO CIENTÍFICA

DO

E

INEST.

SUMÁRIO

ENERGIA E POLÍTICA INTRARREGIONAL NA AMÉRICA LATINA:
COOPERAÇÃO E CONFLITO NOS PRIMEIROS ANOS DO SÉCULO XXI.
Carlos Frederico Domínguez Ávila

9

REARMAMENTO E A GEOPOLÍTICA REGIONAL DA AMÉRICA DO SUL:
ENTRE OS DESAFIOS DOMÉSTICOS E A AUTONOMIA ESTRATÉGICA.
Antonio Henrique Lucena Silva e
Augusto Wagner Menezes Teixeira Júnior

27

A INTERVENÇÃO MILITAR DA OTAN NA IUGOSLÁVIA COMO UM
PONTO DE INFLEXÃO NO QUADRO DAS RELAÇÕES
INTERNACIONAIS PÓS-GUERRA FRIA – DOIS COELHOS
NUMA CAJADADA SÓ: O DESRESPEITO AO DIREITO INTERNACIONAL
E O SOTERRAMENTO DE UMA SEGURANÇA E EUROPEIA INDEPENDENTE.
Carlos Enrique Ruiz Ferreira

55

A SELEÇÃO DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO
DURANTE O ESTADO NOVO
Fernando da Silva Rodrigues

81

PODER AEROESPACIAL BRASILEIRO:
DISSUASÃO COMO SENTIMENTO DE SEGURANÇA,
COERÇÃO COMO MEDIDA EFICAZ À DEFESA NACIONAL
Mauro Barbosa Siqueira

101

DEFESA DA CULTURA E CULTURA DA DEFESA
Jorge Calvário dos Santos

125

MAKING IT HARD TO WIN:
THE MEANING OF VICTORY AND THE IRAQ WAR
Carlos Gustavo Poggio Teixeira

145

ENERGIA E POLÍTICA INTRARREGIONAL NA AMÉRICA LATINA:
COOPERAÇÃO E CONFLITO NOS PRIMEIROS ANOS DO SÉCULO XXI
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RESUMO
O artigo explora a evolução recente da política energética
intrarregional vigente na América Latina. Particular interesse tem o
estudo da proposta de integração energética venezuelana
denominada de PetroCaribe. Também se menciona a tentativa de
exportação da tecnologia brasileira de produção de etanol a base de
cana de açúcar para os países daquela região, inclusive como uma
forma de competir com a influência de Caracas. Outrossim, o artigo
aborda brevemente a questão do gás natural no contexto das relações
entre a Bolívia e o Chile, a geopolítica das barragens hidroelétricas e
as alternativas em geração de energia nuclear Afinal do texto se
pondera que o fornecimento de energia, mesmo que indispensável,
não garante a lealdade ou a subordinação dos receptores com relação
aos fornecedores de energia.
PALAVRAS CHAVE: energia, petróleo, biocombustíveis, América
Latina e Caribe.
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1

INTRODUÇÃO
O propósito desta comunicação é explorar a evolução recente

das políticas energéticas – entendidas como instrumentos de política
intrarregional e de inserção internacional – na América Latina e Caribe,
particularmente nos casos do Brasil, Venezuela, América Central,
Bolívia, Chile e Paraguai. Vale adiantar que o tema em questão tem
antecedentes bastante antigos e que as cúpulas energéticas sul
americana (Ilha Margarita, abril de 2007) e caribenha (Caracas, agosto
de 2007) estão entre os últimos grandes acontecimentos presidenciais
dedicados especificamente à questão das relações entre energia e
política intrarregional (Isbell, 2009; Malamud, 2007; Honty, 2006).
É importante adiantar, também, que a cooperação e o
conflito formam parte da agenda política vigente entre países
latino-americanos fornecedores e receptores de energia –
principalmente de petróleo, gás e hidroeletricidade. Mesmo
reconhecendo que a região latino americana tem importantes
reservas energéticas, estas não são distribuídas de forma homogênea
ou uniforme. Em consequência, existem importantes diferenças na
distribuição das fontes de energia, principalmente entre os
denominados exportadores netos (Venezuela), os importadores netos
de petróleo (El Salvador) e os países de transferência (Linkohr, 2006).
Paralelamente, parece importante lembrar a alta e crescente
relevância nas respectivas matrizes energéticas nacionais tanto das
fontes tradicionais (petróleo, gás, hidroeletricidade) quanto das fontes
emergentes e renováveis (eólica, térmica, solar, biocombustíveis),
bem como os programas de eficiência energética implementados na
maioria dos países latino-americanos e caribenhos. Igualmente,
convém reconhecer se que a América Latina tem um longo histórico
de relações intrarregionais fundamentalmente pacíficas e
cooperativas. Entretanto, também é possível verificar – inclusive
pela via das políticas energéticas – certas pretensões de liderança
regional (Sánchez, 2006).
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Para os fins deste artigo é significativo lembrar que
normalmente os países exportadores de energia procurar tirar o
máximo proveito geopolítico desses recursos escassos. Isto é, o
petróleo, o gás e a hidroeletricidade não são considerados unicamente
como simples commodities a serem comercializadas no mercado
especifico da energia. Certamente existem considerações de prestígio
no uso “político” da comercialização e transferência de energia para
países vizinhos, especialmente ao reforçar as capacidades político
econômicas dos aliados e simpatizantes na região (Klare, 2001).

2
POLÍTICA, INTEGRAÇÃO E ENERGIA: BREVES
ANTECEDENTES
A natureza foi muito generosa com os países latino americanos
e caribenhos. Na região é possível constatar a existência de
importantes jazidas de hidrocarbonetos (petróleo e gás), alto
potencial hidroelétrico, considerável extensão de terras aráveis (para
geração de biocombustíveis), bem como significativos recursos
humanos e tecnológicos. Com 8% da população mundial, e
consumindo apenas 6% da energia global, a região latino americana
e caribenha exporta quase 16% do petróleo e 17% do gás disponível
no mercado internacional – sendo que o esgotamento das jazidas
petroleiras mexicanas serão substituídas nos próximos anos pelo
petróleo das camadas pré sal recentemente descobertas nas costas
brasileiras. Em termos de potencial hidroelétrico também é possível
constatar importantes perspectivas presentes e futuras –
especialmente nos grandes rios sul americanos, porém também nas
bacias hidrográficas centro americanas e mexicanas. Em síntese, a
região tem alta disponibilidade de recursos energéticos para garantir
o auto abastecimento e impulsionar o processo de desenvolvimento
econômico e social da região nas próximas décadas (Sohr, 2006).
Contudo, também existem importantes desafios na
transformação do potencial energético nacional e regional.
Particularmente importantes são as questões do aumento do consumo
(após um período de significativo dinamismo no crescimento do
produto, principalmente entre 2004 e 2008) e os entraves nos
investimentos – públicos e privados – em infra estrutura enérgica
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após a década de 1990. Igualmente, nas diferentes sub regiões latino
americanas faltam processos de institucionalidade e integração
setorial – semelhante à Carta Europeia da Energia, vigente desde
1998.1 De fato a integração energética latino americana apresenta
poucos avanços concretos e operativos. Predomina a lógica estado
centrista – cada um por si. Sendo que os principais exemplos bem
sucedidos de cooperação sub regional são a interconexão elétrica
mesoamericana (México América Central, com a possível incorporação
da rede colombiana no futuro), o experimento da PetroCaribe e os
gasodutos bolivianos para o Brasil e a Argentina. Todavia,
aproximadamente 12% da população latino americana ainda não
tem acesso à energia elétrica – isto é, energia residencial –,
principalmente nas áreas rurais e das fronteiras (Isbell, 2009).
Neste sentido, um tópico de particular relevância no contexto da
política energética intrarregional vigente na América Latina e Caribe é
a questão do assim chamado nacionalismo energético, e principalmente
as capacidades operativas reais das empresas estatais dedicadas à
exploração e exportação de energia para os países vizinhos (Mansilla,
2008). Lembre-se que as empresas estatais latino-americanas dedicadas
às atividades de exploração e exportação de energia destacam-se por
sua relevância econômico financeira e simbologia político-nacionalista,
além da sua importante contribuição aos correspondentes processos
de desenvolvimento integral dos países.2
Certamente gigantes como Petróleo Brasileiro (Petrobrás),
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Itaipu Binacional, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) e Petróleos Mexicanos (Pemex),
dentre outros, são atores significativos na formulação e
implementação das políticas energéticas nacionais e na evolução
das relações político-energéticas intrarregionais vigentes. Outrossim,
é importante lembrar que existem diferentes estratégias empresariais
entre as próprias empresas estatais do setor energético. De um
lado, aparece o monopólio estatal predominante na Venezuela e
Bolívia, e do outro a forte presença do investimento público-privado
no Brasil e na Colômbia (Ecopetrol). De forma complementar, é
1

“Carta Europeia da Energia”, União Européia, Bruxelas, 23.9.1997, disponível em:

http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!clexplux!prod!DocNumber&
l g = p t & t y p e _ d o c = Decision&an_doc=1998&nu_doc=181, consulta em 1 de
setembro de 2009.
2
Contudo Schuldt e Acosta (2006) alertam contra as distorções econômicas provocadas,
no longo prazo, pelas economias excessivamente dependentes da renda energética.
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importante mencionaras atividades das empresas privadas (locais
e extra regionais) dedicadas ao setor energético, com destaque para
as subsidiárias das transnacionais (Texaco, Shell, Esso, Total, Repsol).
Algo semelhante acontece com a participação de empresas estatais
de países de outros continentes nas jazidas da América Latina, tal o
caso da participação de empresas estatais chinesas, russas e
iranianas, além de empresas estatais de países latino americanos,
na Faixa Petrolífera do Orinoco (Venezuela).

3 PETROCARIBE: OPORTUNIDADES E DESAFIOS DA PETRO
DIPLOMACIA VENEZUELANA NA BACIA DO CARIBE
Desde a época da independência e da formação do Estado
venezuelano no inicio do século XIX, Caracas tem demonstrado um
grande interesse geopolítico pela bacia do Caribe – afinal, a Venezuela
também é um país caribenho, condição que compartilha com outros
20 Estados ribeirinhos (além da uma dezena de dependências
coloniais) do Grão Caribe. Em tal sentido, durante o século XX teve
varias iniciativas venezuelanas – muitas destas impulsionadas pela
bonança petrolífera vigente desde a década de 1920 – procurando
prestígio, influência política e até predomínio geopolítico
especialmente no sudeste do Caribe. Um bom exemplo de petrodiplomacia venezuelana foi o Acordo de São José (de 1980) para
fornecimento conjunto com o México de petróleo aos países centro
americanos com preços preferenciais, procurando se apoiar setores
políticos moderados e ideologicamente afins no istmo.
Com a chegada do presidente Hugo Chávez ao poder (em 1999)
e especialmente após a restruturação da empresa estatal Pdvsa (2000
2003), as autoridades venezuelanas lançaram, em 2005, a proposta
de PetroAmérica, procurando consolidar a posição do petróleo da
Venezuela na América Latina e Caribe, além de tentar fortalecer a
influência bolivarista no continente. Apresentada como proposta de
integração energética latino americana, a PetroAmérica apresentou
três braços operativos: a PetroCaribe, a PetroAndina e a PetroSur.
Sendo que, para os fins deste artigo, a PetroCaribe é particularmente
relevante e significativa.
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Com efeito, a PetroCaribe foi criada em junho de 2005, em
reunião de governantes de 14 países caribenhos realizada em Porto
La Cruz (Venezuela).3 Segundo a Pdvsa, a “PetroCaribe é um Acordo
de Cooperação Energética proposto pelo Governo Bolivarista da
Venezuela, com a finalidade de resolver as assimetrias no acesso
aos recursos energéticos, pela via de um novo esquema de trocas
favorável, equitativo e justo entre os países da região caribenha, a
maioria destes sem controle estatal do fornecimento destes
recursos.”4 Resumidamente, o convênio em questão oferece aos
países participantes benefícios significativos no financiamento da
importação de petróleo venezuelano (185.000 barris diários).
Também, a PetroCaribe impulsionou a construção e modernização
de refinarias (Cuba e Nicarágua) e de tanques de reserva (Dominica),
o transporte de petróleo com fretes reduzidos, o incentivo à criação
de entes estatais nos países caribenhos para evitar a participação
de transnacionais, e o desenvolvimento de empreendimentos
elétricos. Cumpre acrescentar que, ainda em 2005, foi realizada a II
Cúpula do PetroCaribe na Jamaica, e posteriormente a III e IV Cúpulas
em Caracas (2007) e Cienfuegos (Cuba, 2007) respectivamente.
A política de consolidação do petróleo venezuelano na bacia
do Caribe impulsionada pelo acordo do PetroCaribe implica evidentes
custos de oportunidade para a Pdvsa – que em diferentes
oportunidades foi acusada de dilapidar os recursos energéticos
venezuelanos em beneficio de terceiros países. Ao mesmo tempo,
evidentemente a política do “petróleo barato” impulsionada por
Caracas não é neutra ou meramente altruísta. Salvo melhor
interpretação, ao associar-se com 17 dos 35 Estados do continente
americano – todos eles membros da OEA e da ONU – Caracas poderia
ter outras motivações além da positiva e construtiva solidariedade e
cooperação intrarregional. Não parece incorreto incluir dentre essas
outras motivações as seguintes:
Os membros originários de PetroCaribe foram: Antigua e Barbuda, Bahamas, Belize,
Cuba, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, República Dominicana, São Cristóvão e
Neves, São Vicente e Granadinas, Santa Lucia, Suriname e Venezuela. Posteriormente
aderiram Guatemala, Haiti, Honduras, e Nicarágua. A Costa Rica e El Salvador
sãoobservadores, com possível ingresso no futuro. Não participam do mecanismo
Trindade e Tobago (exportador de petróleo) e Barbados.
4
“PetroCaribe”, Portal PDVSA, Caracas, 2005, disponível em: http://www.pdvsa.com/
index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=48,
consulta em 1 de setembro de 2009.
3
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• Lograr, como mínimo, uma atitude compreensiva, cooperativa e
colaboracionista dos governos caribenhos – que são exatamente a
metade dos países do hemisfério ocidental – com o processo
revolucionário bolivarista impulsionado pelo presidente Hugo Chávez.
• Identificar potenciais candidatos para ingressar na Aliança
Bolivariana para as Américas (ALBA), processo de integração regional
que oferece melhores condições de fornecimento de energia e de
associação integral com Caracas. Convém lembrar-se que os países
membros da ALBA são: Antigua e Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica,
Equador, Honduras (suspensa temporariamente após o golpe de
Estado de 28 de junho de 2009), Nicarágua, São Vicente e as
Granadinas, e Venezuela.
• Conquistar a aquiescência e concordância daqueles governos para
as propostas da Venezuela em foros internacionais – especialmente
na OEA e na ONU.
• Substituir o petróleo (e a influência política) do México e da Colômbia
na bacia do Caribe.
• Isolar o governo de Trindade e Tobago, tradicionalmente arredio
diante da influência de Caracas no CARICOM. Outrossim, convém
lembrar se que a ilha Estado em questão também é importante
exportador de petróleo e que persiste contencioso limítrofe entre
Venezuela e Trindade e Tobago na região do golfo de Paria – de vital
importância na projeção das águas territoriais venezuelanas para o
oceano Atlântico e onde, presume se, existem importantes reservas
submarinas de hidrocarbonetos (petróleo e gás natural).
• Pressionar o governo de Barbados para enfraquecer sua tradicional
aliança com Washington e Londres, acrescentando-se que Bridgetown
tem pretensões de liderança sub-regional entre as pequenas ilhas
Estado do Caribe oriental. Algo semelhante acontece entre a Costa
Rica do presidente Oscar Arias e os países do istmo centro americano.5
• Favorecer a presença de elementos fidelistas e/ou filochavistas
dentro da estrutura revolucionária cubana. Acontece que no contexto
geral da inevitável transição intergeracional em Cuba o presidente
Mesmo que o presidente Arias não demonstra simpatia pelo governo da Venezuela,
o governo costarriquenho terminou solicitando o ingresso do país no PetroCaribe
(inicialmente como observador e futuramente como membro pleno).
5
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Chávez tem a simpatia dos quadros fidelistas tradicionais (próprios
do Partido Comunista de Cuba), porém é questionável seu prestígio
na ala “raulista” (encabeçada por Raúl Castro e o alto comando das
Forças Armadas Revolucionárias).
• Questionar e enfraquecer a influência e o prestígio de potências
extra regionais com vínculos e interesses na bacia do Caribe,
principalmente no caso dos Estados Unidos, Inglaterra, França e
eventualmente Espanha. E simultaneamente impulsionar o ingresso
de atores extra regionais convergentes com Caracas – isto é, a Rússia,
a China, a Líbia e o Irã.
• Apoiar instituições e atores políticos e sociais afins ao governo
chavista dentro dos países caribenhos, especialmente movimentos
sociais, organizações políticas de esquerda e intelectuais orgânicos.
Observe-se que antes do triunfo eleitoral de Daniel Ortega na
Nicarágua, a Pdvsa fornecia petróleo subsidiado para as prefeituras
então governadas pelos sandinistas e, após o triunfo eleitoral da
Frente Sandinista de Libertação Nacional (em 2006) o relacionamento
bilateral venezuelano-nicaraguense experimentou uma sensível
aproximação, particularmente depois da incorporação do país
centro-americano na ALBA.
Em síntese, parece evidente que para a grande maioria dos
países não petroleiros da bacia do Caribe é fundamental participar
do esquema energético proposto por Caracas. Em uma época de
“petróleo caro” – isto é, entre 50 e 120 dólares o barril –, a opção de
desdenhar ou não participar do acordo de PetroCaribe termina sendo
muito oneroso para as pequenas e médias economias daquela região.
Inversamente, o “petróleo barato” e outros benefícios sociais e
econômicos do paquete energético de Caracas terminam sendo
poderosos argumentos em quase todos os países – inclusive naqueles
de orientação centro direitista – para impulsionar uma convergência
ou acomodação mais ou menos significativa, programática ou
meramente pragmática com Caracas. Paralelamente, o governo do
presidente Chávez parece estar ciente que a petro diplomacia
venezuelana é um dos poucos – porém efetivos – instrumentos a sua
disposição para influir de forma significativa na dinâmica geopolítica
especificamente caribenha, continental e eventualmente global.
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4 A ALTERNATIVA DOS BIOCOMBUSTÍVEIS BRASILEIROS E
SUAS IMPLICAÇÕES NA GEOPOLÍTICA ENERGÉTICA VIGENTE
NA BACIA DO CARIBE
Durante os dois mandatos do governo do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (2003 2010), o Estado brasileiro tem impulsionado no
continente e no mundo a difusão dos biocombustíveis como
alternativa viável ao aparente declínio do predomínio do petróleo na
matriz energética global, hemisférica e sub-regional. Especificamente
o governo brasileiro tem impulsionado a exportação da bem sucedida
tecnologia de produção de etanol com base na cana-de-açúcar.
Convém acrescentar se que desde a década de 1970, o Brasil, que
na época era um importador de petróleo, iniciou seu conhecido
programa de produção de biocombustíveis e, atualmente, é o segundo
produtor mundial de etanol – somente superado pelos Estados Unidos
e seu etano produzido com base no milho e com pesados subsídios
governamentais.
Para os fins do presente artigo é importante verificar que o
governo brasileiro está realmente interessado na internacionalização
da sua tecnologia de produção de etanol de cana-de-açúcar mediante
programas de assistência técnica, criação de linhas de crédito e a
coordenação com outros produtores de biocombustíveis (Estados
Unidos). Ao mesmo tempo, resulta evidente que a bacia do Caribe –
com um longo histórico de produção de cana-de-açúcar,
especialmente em Cuba, Haiti, República Dominicana e Barbados –
poderia ser um mercado promissor para a tecnologia brasileira dos
biocombustíveis e com importantes consequências na política
energética intrarregional. Precisamente nessa linha foi lançada, em
dezembro de 2006, por entidades públicas e privadas do Brasil e
dos Estados Unidos, a denominada Comissão Interamericana do
Etanol.6 Igualmente, foi importante o denominado pacto Lula
Bush para a difusão do etanol no continente, de março de 2007,
que inclui a criação de programas pilotos de promoção da
Gustavo Porto, “Brasil e EUA lançam Comissão Interamericana do Etanol”, Portal
Exame, Rio de Janeiro, 14.12.2006, disponível em: http://portalexame.abril.com.br/
ae/economia/m0119125.html, consulta em 2 de setembro de 2009.
6
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tecnologia dos biocombustíveis em quatro países caribenhos: Haiti,
República Dominicana, São Cristóvão e Nevis, e El Salvador.7 Assim,
propositadamente ou não, a tecnologia brasileira dos biocombustíveis
com base na cana de açúcar terminou sendo considerada uma virtual
alternativa ao predomínio do petróleo (e da influência) venezuelana
em parte do Caribe.
Provavelmente por essas e outras razões, a reação de Caracas
e – paradoxalmente também de – Havana diante da difusão dos
denominados agrocombustíveis foi imediata e bastante crítica. Fidel
Castro condenou o que chamou de “ideia sinistra” de transformar
alimentos em combustíveis quando dois bilhões de pessoas sofrem
de fome no mundo.8 Hugo Chávez acrescentou que o encarecimento
dos alimentos para consumo humano registrado em muitos países
da América Latina desde 2006, principalmente do milho e outros
cereais, teria sido impulsionado pelo desvio de parte significativa da
produção agropecuária para os agrocombustíveis (inclusive para o
etanol de cana de açúcar). Outros críticos, inclusive técnicos da FAO,
denunciaram que os agrocombustíveis terminavam: (i) reduzindo o
estoque e encarecendo o preço dos alimentos, (ii) esgotando as terras
aráveis, (iii) favorecendo o agronegócio e os transgênicos, (iv)
ameaçando a agricultura familiar e os processos de reforma agrária,
(v) atingindo negativamente o meio ambiente (excessivo consumo
de água, desmatamento e ampliação da fronteira agrícola, pesticidas,
etc.), e (vi) aprofundando os problemas de fome e desnutrição em
muitos países em desenvolvimento.
Ainda que o governo brasileiro rebateu de forma mais ou menos
convincente muitas das críticas supracitadas, as tentativas concretas
de exportar a tecnologia brasileira de produção dos biocombustíveis
ao Caribe não lograram, até o momento, consolidar se. Mesmo com
abertura de linhas de crédito, assistência técnica e outras facilidades
7
“Lula e Bush anunciam acordo de cooperação no setor de etanol”, Portal UOL, São
Paulo, 9.3.2007, disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2007/03/09/
ult1808u87332.jhtm, consulta em 2 de setembro de 2009.
8

Fidel Castro, “Se intensifica el debate”, Radio Rebelde, Havana, 9.5.2007, disponível

em: http://www.radiorebelde.cu/noticias/nacionales/reflexiones/nacionales1
100507.htm, consulta em 2 de setembro de 2009.
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oferecidas pelo Brasil existem muitas dificuldades para difundir
maciçamente o etanol de cana de açúcar em função de limitações
logísticas, políticas, econômicas e sócio culturais presentes
naqueles países. 9
Sob uma perspectiva geopolítica parece evidente que a primeira
tentativa de difundir a tecnologia brasileira dos biocombustíveis – e
simultaneamente conter ou reverter a influência e o prestigio da
petro diplomacia de Caracas – não logrou avanços realmente
significativos. Uma segunda tentativa deveria resultar de uma maior
e melhor coordenação entre entidades públicas e privadas brasileiras
com suas contra partes em outros países com vínculos e interesses
na região, principalmente com o México, a Colômbia, a Jamaica, a
ala raulista do governo cubano,10 e o governo do Estado da Flórida,
dentre outros.11

Convém acrescentar se que uma parte muito significativa do etanol brasileiro
exportado aos Estados Unidos passa obrigatoriamente pelo Caribe – especificamente
pela Jamaica – onde é hidratado e reexportado ao mercado estadunidense com
tarifas alfandegárias reduzidas em função de acordos comerciais existentes entre
os países em questão.
10
Uma convergência pragmática entre a tecnologia brasileira dos biocombustíveis e
a ala raulista do governo revolucionário cubano terminaria sendo particularmente
importante na geopolítica energética caribenha e hemisférica. Lembre se que Cuba
durante muitos anos foi o maior produtor de cana de açúcar do mundo, e uma
restruturação da indústria sucroalcooleira permitiria uma dinamização da estagnada
economia cubana, bem como uma aproximação mais intensa entre Brasília e Havana
– enfraquecendo simultaneamente a petro diplomacia de Caracas. Contudo, a
persistência da negativa opinião da tradicional ala fidelista diante dos
agrocombustív eis é, por enquanto, um obstáculo importante para tal
empreendimento.
11
Para surpresa de muitos, desde 2008, após a confirmação do descobrimento de
maciças reservas de hidrocarbonetos (petróleo e gás natural) nas chamadas camadas
pré sal da bacia de Santos, a quase 200 quilômetros das costas, o povo e o governo
brasileiros experimentam uma grande euforia e uma virtual corrida ao petróleo.
O presidente Lula afirmou que a exploração de tais reservas energéticas
representariam uma segunda “independência do Brasil.” No momento de concluir
este artigo (setembro de 2009), o governo anunciava a criação de uma estatal –
denominada de Petrosal – para cuidar os interesses públicos e usufruir desta
gigantesca reserva, considerada por muitos como uma das mais importantes do
continente e do mundo.
9
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5 OUTRAS EXPERIÊNCIAS SELECIONADAS DE COOPERAÇÃO
E CONFLITO NA DINÂMICA ENERGÉTICA INTRARREGIONAL
Nos primeiros anos do século existe, no mínimo, uma dezena
de casos de cooperação e conflito energético intrarregional altamente
significativos para o estudo. Naturalmente, por razões de espaço
não é possível pesquisar a evolução recente de todos eles.12 Contudo,
para os fins deste artigo convém explorar brevemente os casos
seguintes: (i) o gás natural nas relações boliviano chilenas, (ii) a
geopolítica das barragens hidroelétricas, e (iii) a alternativa nuclear
na América Latina
I - O gás natural nas relações boliviano chilenas. No subsolo
da Bolívia está concentrada a segunda maior reserva comprovada
de gás natural da América do Sul. E o fato de o país estar localizado
no centro do subcontinente permitiria uma fácil exportação dos
hidrocarbonetos para países vizinhos e também para mercados extraregionais (Estados Unidos e México). Ao mesmo tempo, o Chile é
um país interessado em importar gás natural para manter seu
dinamismo econômico. Nesse sentido, as autoridades governamentais
chilenas em diferentes oportunidades expressaram disposição para
iniciar as compras do hidrocarboneto boliviano – especialmente o
extraído na província de Tarija. Em um hipotético mercado livre de
E, para desespero dos arautos dos biocombustíveis, o Brasil parece estar
restruturando sua matriz energética em favor do consumo de petróleo e de gás
natural produzido dentro do país – bem como de energia hidroelétrica. Em
consequência, no futuro o Brasil poderá vir a participar ativamente e como ator
privilegiado – isto é, como grande exportador – na dinâmica geopolítica global e
intra regional do petróleo, em particular, e da energia, em geral. Conferir: “Hoje é
um novo ‘dia da independência’, diz Lula sobre o pré sal”, O Estado de São Paulo,
São Paulo, 31.8.2009, disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/
economia,hoje e um novo dia da independencia diz lula sobre o presal, 427337,0.htm,
consulta em 2 de setembro de 2009.
Outros empreendimentos energéticos de impacto intra regional são os seguintes:
a interconexão elétrica México América Central Colômbia, o projeto do Gasoduto
do Sul (Venezuela Brasil Argentina), a reestruturação da Pemex, o nacionalismo
energético no Equador, as bem sucedidas experiências da Colômbia e da Argentina
com os biocombustíveis, o projeto do gasoduto mesoamericano, a produção de
energia eólica na Patagônia Argentina, a exploração da Faixa Petrolífera do Orinoco,
a crise política e social na amazonia peruana gerada pela exploração de petróleo e
gás, e as buscas por hidrocarbonetos em águas profundas nas costas latino
12

americanas (particularmente na bacia do Caribe).
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recursos energéticos a associação boliviano chilena seria ideal y
positiva para ambos os lados. Contudo, as negociações entre as
partes estão emperradas a muitos anos na questão da reclamação
boliviana de uma saída soberana ao oceano Pacífico – convém lembrar
se que em 1883 a Bolívia perdeu seu litoral em beneficio do Chile.
A política oficial do Estado boliviano – acompanhada por governos
de direita (Hugo Banzer, Gonzalo Sánchez de Lozada), de centro
(Carlos Mesa) e de esquerda (Evo Morales) – parece ser resumida
no lema: “gás por mar”. Isto é, o gás natural boliviano deverá ser
exportado ao Chile somente após a solução da centenária pendência
territorial e da retomada das relações diplomáticas em nível de
Embaixadas (suspensas desde 1977), o que inclui a espinhosa
reivindicação do retorno soberano da Bolívia ao Pacífico e a superação
da situação de mediterraneidade do país.
A partir da nacionalização dos hidrocarbonetos bolivianos pelo
governo do presidente Evo Morales (em 2006) e das crescentes
dificuldades argentinas para abastecer o mercado local e enviar
excedentes de gás natural para o Chile e o Uruguai,13 Santiago foi
obrigado a procurar fontes alternativas de gás natural na Ásia –
especificamente da Indonésia. Paralelamente vários observadores
constataram que o nacionalismo energético do governo do presidente
Morales também teria provocado uma drástica queda dos investimentos
privados no setor da extração de hidrocarbonetos (especialmente das
empresas Petrobras, Repsol, e Elf). Igualmente o principal importador
do gás boliviano – isto é, o Brasil – tem manifestado recentemente
seu interesse em diminuir gradualmente as importações. Assim, em
encontro presidencial Morales Lula (Chapare, 22 de agosto de 2009),

13

Desde 2007 Buenos Aires tem que comprar crescentes quantidades de gás natural

boliviano para satisfazer a demanda local e para poder cumprir – parcialmente – os
compromissos assumidos tanto com o Chile quanto com o Uruguai. Observe se que
em varias oportunidades La Paz demandou que o gás natural enviado para Argentina
não terminasse sendo reexportado para o Chile. Ao mesmo tempo, as crescentes
dificuldades de fornecimento de gás natural argentino para o mercado chileno
terminou criando tensões e divergências públicas entre ambos os governos.
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as partes teriam acordado uma gradual redução das importações
brasileiras de 31 para 24 milhões de metros cúbicos diários de gás
boliviano.14 Em princípio, o excedente seria utilizado para consumo
local (inclusive para impulsionar os projetos de industrialização na
Bolívia) e para a exportação para a Argentina. Mesmo assim, a Bolívia
corre grande risco de não lograr cumprir o objetivo de aumentar os
ingressos estatais gerada pela exploração de hidrocarbonetos.
Diante das novas circunstâncias tanto La Paz quanto Santiago
poderiam ser obrigados a reverem suas relações bilaterais, em geral, e
a integração energética, em particular. O obstáculo da mediterraneidade
boliviana poderia ser resolvido com iniciativas criativas – inclusive no
contexto do corredor bioceânico Brasil Bolívia Chile. E o gás natural
poderia terminar sendo o elo vital que permita a reconciliação total e
definitiva entre ambos povos e governos (Kozulj, 2006).
II - A geopolítica das barragens hidroelétricas. O aproveitamento
do potencial energético das grandes bacias hidrográficas latino
americanas – especialmente das bacias do Amazonas e da Prata Paraná
– também gera cooperação e conflito entre os países da região.
A geopolítica das barragens hidroelétricas é particularmente complexa
quando construídas em rios internacionais sucessivos – isto é, aqueles
rios que cortam diferentes países desde a nascente até o desague e,
por tanto, têm soberania compartilhada entre diferentes Estados e povos.
Nesses casos normalmente acontecem divergências mais ou menos
significativas entre os denominados ribeirinhos superiores e inferiores.15
“Na Bolívia, Lula assina acordos de cooperação com Evo Morales”, Portal
Terra, Chapare, 22.8.2009, disponível em: http://noticias.terra.com.br/
interna/0,,OI3936742EI188,00 Na+Boli
via+Lula+assina+acordos+de+cooperacao+com+Evo+Morales.html, consulta em
3 de setembro de 2009.
15
Normalmente os ribeirinhos inferiores demandam dos ribeirinhos superiores uma
consulta prévia compulsória (e eventual poder de veto) acerca de obras –
principalmente das barragens – por ventura a serem construídas e questionam
vigorosamente quaisquer tentativa ou possibilidade de mudar a quantidade, a
qualidade e o direito tradicional das águas que recebem. Por sua vez, os ribeirinhos
superiores exigem respeito à soberania e ao direito de usufruir das águas dos rios
internacionais sucessivos em seus próprios projetos de desenvolvimento econômico
e social (consumo humano, irrigação, transposição, barragens, etc); ainda que
também estão dispostos a oferecer garantias de não causar danos sensíveis e
permanentes aos outros ribeirinhos. Estas ponderações formam parte da praxe
político diplomática e do direito internacional público latino americano. Igualmente
são temas que formam parte da atual dinâmica geopolítica das barragens
hidroelétricas latino-americanas.
14
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Após quase duas décadas de escassez de novos projetos, nos
primeiros anos do século XXI têm sido anunciados novos
empreendimentos de grande porte e alguns destes projetos atingem
diretamente certos rios internacionais sucessivos – configurando
relações de cooperação e conflito na dinâmica energética intrarregional.
Tal o caso das gigantescas usinas hidroelétricas de Santo Antônio e
Jirau em construção (representando conjuntamente 6500 megawatts
e 13 bilhões de dólares) no rio Madeira – afluente da bacia do
Amazonas, que nasce na Bolívia e deságua no Brasil.
Para os fins deste artigo parece importante destacar se que existe
preocupação da parte boliviana diante de uma eventual inundação
do seu território – ou com o ressurgimento de epidemias (malária,
etc) – provocada especificamente pelo lago da barragem de Jirau, a
ser construída em território brasileiro, porém muito perto da fronteira
comum. Sabe se que o governo brasileiro tomou nota das
preocupações bolivianas. Mesmo assim, Brasília continua firme na
construção de ambos os empreendimentos. A principal contraproposta
brasileira conhecida é a predisposição para fornecer apoio técnico e
financeiro para a construção, em território boliviano, de uma terceira
barragem no curso do mesmo rio Madeira.16
Um caso mais ou menos semelhante envolvendo barragens hidroelétricas
construídas em rios internacionais era a reclamação paraguaia pelo pagamento
mais elevado por parte do Brasil do excedente que – compulsoriamente – Assunção
deve vender ao vizinho, em função do Tratado de Itaipu (1973). Em recente encontro
entre os presidentes de ambos os países – Lula e Fernando Lugo, realizado na
capital paraguaia, em maio de 2009 – ficou acertado um aumento gradual do pago
ao Paraguai pela energia exportada ao Brasil, bem como outros benefícios. Convém
acrescentar se que o Paraguai é co proprietário das duas barragens hidroelétricas
mais importantes da América Latina (Itaipu e Corpus Yaciretá). O país tem direito à
metade da energia gerada por ambos empreendimentos e deve vender – compulsória
e exclusivamente – ao outro co proprietário os excedentes. Dado que os preços dos
excedentes vendidos ao Brasil e à Argentina foram pactuados a muitos anos, eles
não refletem a realidade vigente na atualidade. Em conseqüência, Fernando Lugo e
outros setores políticos paraguaios levantaram a reivindicação de exigir um preço
justo pela energia excedente paga pelos dois países vizinhos (além de verificar a
possibilidade de vender seus excedentes a quaisquer outro país interessado na
energia paraguaia). Afortunadamente a positiva resposta brasileira à demanda de
Assunção evitou um deterioro das relações bilaterais. Fernanda Peixoto, “Encontro
de Lula e Lugo é crucial para evitar disputa internacional entre Brasil e Paraguai”,
B B C B rasil, Bra s í l i a , 7 . 5 . 2 0 0 9 , d i s p o n í ve l e m : h t t p : / / w w w. b b c . c o. u k /
portuguese/noticias/2009/05/090506_apresentalugo_paraguai_fa_cq.shtml,
consulta em 3 de setembro de 2009.
16
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III América Latina e a alternativa nuclear. A crise energética global
2006 2009 também estimulou o surgimento de uma nova onda de
construção de usinas nucleares para produção de energia elétrica em
todos os continentes – inclusive na América Latina. Observe se que até
o momento somente o Brasil (Angra I e II), a Argentina (Atucha I) e o
México (Laguna Verde) dispõem de centrais nucleares operativas para
produção de energia.
Entretanto, tanto o governo brasileiro como o argentino
expressaram publicamente o interesse e disposição para construir –
inclusive conjuntamente – novos empreendimentos no campo nuclear.
Ambos os países garantem que continuarão respeitando os acordos
de não proliferação de armas nucleares (TNP e Tlatelolco).
Paralelamente, existe a possibilidade real de que nos próximos anos
o Chile (com apoio francês), a Colômbia (com apoio francês) e a
Venezuela (com apoio russo) venham a construir usinas nucleares
com fins pacíficos. Igualmente, não pode ser descartada a retomada
das obras e a conclusão da Central Nuclear de Juraguá, em Cuba.
Convém acrescentar que além das objetivas necessidades
energéticas de cada país – especialmente nos casos chileno e
cubano –, existe a possibilidade de acompanhar a nova onda de
construção de usinas nucleares por questões de prestígio e influência
geopolítica intrarregional. Igualmente parece importante que as
sociedades civis dos países em questão acompanhem a segurança desses
empreendimentos, procurando evitar dramáticos acidentes ou eventuais
desvios para a construção de armas nucleares na América Latina.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em 28 de junho de 2009, os militares e a oligarquia hondurenha
derrubaram o governo constitucional do presidente Manuel Zelaya.
Imediatamente o mandatário venezuelano condenou o golpe e, entre
outras iniciativas, ordenou a suspensão da transferência de petróleo
ao país centro americano até o retorno à ordem constitucional.
Cumpre acrescentar que Honduras aderiu a PetroCaribe em 2007 e
à ALBA em 2008. Igualmente é importante comentar que a maior
parte do petróleo consumido em Honduras é procedente da Venezuela
– e mesmo a oligarquia hondurenha não concorda, após o golpe,
com a saída da ALBA e/ou da PetroCaribe, para evitar uma subida
dramática dos preços dos combustíveis no país.
O caso hondurenho permite enunciar diferentes ensinamentos
segundo o ponto de vista dos observadores e interlocutores. Para
alguns o golpe ao governo democrático de Zelaya
significou uma reversão do chavismo. Para outros, inclusive o autor
deste artigo, se tratou de um evidente e injustificável retrocesso
autoritário que ameaça a paz e a segurança de toda América Latina.
Ao mesmo tempo, parece evidente que a estratégia do “petróleo
barato” não assegura lealdades ou subordinações permanentes em
favor de Caracas. Naqueles países com predomínio oligárquico
existiria uma predisposição a aceitar os benefícios de PetroCaribe,
porém não necessariamente dos compromissos da ALBA.
Ao mesmo tempo, parece importante constatar, junto com
Gerardo Honty (2006) que a verdadeira integração energética
latino-americana e caribenha continua sendo incipiente. Contudo,
existem, sim, convênios sub regionais de integração com resultados
positivos. Espera se que nos próximos anos os hidrocarbonetos
(petróleo e gás natural) junto com as fontes hidroelétricas continuem
dominando a matriz energética latino americana. Evidentemente, a
Venezuela – mesmo após o regime bolivarista – continuará
implementando iniciativas fundamentadas nas suas imensas reservas
petroleiras. Falta saber se o Brasil, após a efetivação da exploração
dos hidrocarbonetos do pré-sal, implementará políticas energéticas
intrarregionais semelhantes (ou diferentes) das venezuelanas.
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REARMAMENTO E A GEOPOLÍTICA REGIONAL DA AMÉRICA DO SUL:
ENTRE OS DESAFIOS DOMÉSTICOS E A AUTONOMIA ESTRATÉGICA.1

Antonio Henrique Lucena Silva*
Augusto Wagner Menezes Teixeira Júnior**

RESUMO
Em diálogo com os atuais debates sobre o rearmamento na
América do Sul, o presente artigo busca responder às seguintes
indagações: quais as principais motivações para o fato de Brasil,
Chile, Colômbia e Venezuela terem iniciado programas de
rearmamento? Os países em questão possuem mais similitudes ou
diferenças na compra de material bélico? As respostas às respectivas
questões serão formuladas a partir de dois níveis de análise.
No primeiro, desenvolveremos a descrição e análise do cenário
geopolítico do continente americano, com foco especial para a América
do Sul. Em seguida, empreendemos a análise do material bélico dos
países em apreço. A partir destes procedimentos apresentaremos as
principais razões que nos permitem inferir sobre as motivações na
compra de material bélico e os tipos escolhidos.
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ABSTRACT
In dialogue with the current debate about rearmament in South
America this paper seeks to answer the following questions: what are the
main motivations of Brazil, Chile, Colombia and Venezuela for leading a
rearmament program in the region? Do the countries present more
similarities or differences concerning the kind of military equipment? The
answers for those questions will be formulated by two levels of analysis.
The first one develops the description and analysis of the geopolitical scenario
of the American continent, with special focus on South America. Following
to that we proceed with the study of the war material from those countries.
With this, we shall present the main reasons that allowed us to infer about
the main motivations that led then in buying military equipment as well as
their kind and purposes.
KEY WORDS: Regional Geopolitics, Rearmament, Strategic Autonomy,
South America.

1

INTRODUÇÃO

Com o fim da Guerra Fria e o advento dos processos de
redemocratização no subcontinente sul americano as Forças Armadas
perderam, progressivamente, o espaço de destaque que tinham
durante o período autoritário. De certa forma, esta redução de poder
refletiu-se na relativa diminuição do poder militar desses países,
passível de ser averiguada pela análise do tipo de equipamento e
gastos militares. Não obstante esta tendência, durante o final da
década de 1990 e início dos anos 2000 os países da América do Sul
passaram por um período de rearmamento. Nesse mesmo período,
o cenário macroeconômico internacional era favorável, possibilitando
o crescimento econômico na região, em alguns casos através da
valorização das commodities, trazendo maior receita para os países.
Mudanças políticas nos cenários domésticos, mas também advindos
das dinâmicas de segurança regional, fizeram urgir por incrementos
nas capacidades militares dos países. É nesse cenário que Brasil,
Chile, Colômbia e Venezuela iniciaram um programa de modernização
das suas Forças Armadas.
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Também é fato que as plataformas de sistemas de armas dos
países acima mencionados estavam em um grau de obsolescência alto.
No contexto sul americano, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela são
exemplos de países que fazem parte de um novo ciclo de
rearmamento na região, chegando, inclusiva, a liderar o processo
em curso. Cientes destes eventos nós realizamos as seguintes
indagações: quais as principais motivações para o fato dos países
terem iniciado o programa de rearmamento? Além de possuírem
diferentes motivações para adquirir novas armas, os países possuem
mais similitudes ou diferenças na compra de material bélico? Partimos
da hipótese de que o rearmamento recente na região é motivado
por dois fatores: 1) finalidade geopolítica de projeção de poder e
incremento da capacidade militar na região, e 2) finalidade técnica
sem expressivas pretensões de aumento de influência ou pressão
sobre a região, sendo o rearmamento mais profundamente motivado
por desafios domésticos. Lançaremos mão das seguintes variáveis:
fatores geopolíticos, modernização das forças armadas, aumento
das capacidades militares nacionais, diversificação de fornecedores
e compras governamentais. O grande aspecto distintivo entre as
duas hipóteses é a busca por parte dos países em alcançar uma
autonomia tecnológica, como é o caso do Brasil e Venezuela, diferente
de objetivos geopolíticos e estratégicos mais módicos como os de
Colômbia e Chile.
Dessa forma, o presente trabalho busca contribuir para o debate
contemporâneo sobre o rearmamento sul-americano, enriquecendo
o com as perspectivas analíticas da geopolítica e da análise de
material bélico. Combinadas, as perspectivas permitem uma
compreensão mais ampla sobre as complexas relações estratégicas
entre os principais poderes regionais sul americanos.
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2 O CONTEXTO E DINÂMICA DE SEGURANÇA NA AMÉRICA DO
SUL: CENÁRIOS “INTERMÉSTICOS” E O JOGO GEOPOLÍTICO
DAS AMÉRICAS
Como dito anteriormente, o presente artigo busca responder as
seguintes indagações: quais as principais motivações para o fato dos
países terem iniciado programas de rearmamento? Os países em questão
possuem mais similitudes ou diferenças na compra de material bélico?
As respostas às respectivas questões serão formuladas a partir de dois
níveis de análise. No primeiro, desenvolveremos a descrição e análise
do cenário geopolítico do continente americano, com foco especial para
a América do Sul. Com isso apresentaremos as principais razões e
inclinações que nos permitem inferir sobre as motivações na compra
de material bélico e os tipos escolhidos. Como a análise de motivações
induz o pesquisador a levar em consideração uma teia de aspectos
complexos, históricos e multicausais, optamos por uma análise
geopolítica, tradicionalmente interdisciplinar. Para a resposta da segunda
indagação iremos empreender uma análise da compra de armamentos
bélicos, reorganização das Forças Armadas em questão e o problema
do equilíbrio estratégico da região. A conclusão mais geral que podemos
antecipar é que existem dois comportamentos estratégicos passiveis
de serem explicados por motivações e finalidades que variam em alcance
e interesse, são eles: a busca por parte dos países em alcançar uma
autonomia tecnológica, como é o caso do Brasil e Venezuela, diferente
de objetivos geopolíticos e estratégicos mais módicos como os de
Colômbia e Chile. Não obstante estes últimos produzam externalidades
para a geopolítica do subcontinente sul americano.
As transformações recentes na geopolítica regional na América
do Sul podem ser entendidas pela ideia de jogos de múltiplos níveis.
Inicialmente sistematizada por Robert Putman (1988), a ideia
segundo a qual a diplomacia e a política externa poderiam ser
explicadas pela lógica dos jogos de dois níveis, em que as relações
entre arena doméstica e a internacional encerrariam o complexo de
causação, constituindo o nexo causal essencial para a explicação.
Embora não utilizemos a rigor a abordagem dos jogos de dois níveis,
aproveitamos a lógica de explicação entre diferentes níveis, no caso
o regional e o internacional. Esta concepção advoga que o
entendimento e explicação da geopolítica regional devem dialogar
com os grandes jogos da arena regional e global, de forma a produzir
um conhecimento calcado em uma perspectiva sistêmica.
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A partir dessa orientação seguem análises dos cenários
“intermésticos” (Nogueira e Messari, 2005) que possibilitam delinear
as principais motivações geopolíticas e estratégicas para o novo ciclo
de rearmamento na América do Sul. A sub-região em questão, embora
seja uma zona de relativa paz, não está isenta de apresentar conflitos,
litígios e desavenças, sejam elas resolvidas por meio diplomático ou
militar (Mares, 2001). A seguir, apresentamos um mapa onde
cruzamos os principais focos de recentes conflitos político e militar.
Mapa 1: Teia de Conflitos e Litígios Contemporâneos na América do Sul

Fonte: Mapa de referência – South America, In: Cia Fact Book. https://www.cia.gov/
library/publications/the worldfactbook/ maps/refmap_south_america.html
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Na figura anterior (Mapa 1 - pag. 31) é possível vislumbrar
as principais teias de conflitos na América do Sul, são eles:
Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia, Chile-Peru, Chile-Bolívia,
Colômbia-Venezuela, Colômbia-Equador, Venezuela-Suriname.
Embora os desentendimentos ligados a essas relações bilaterais nem
sempre se resolvam por mano militar, estes sustentam animosidades,
litígios e conflitos entre os países. Cabe salientar que as motivações
para essas disputas são históricas em sua grande maioria. Dizem
respeito, por exemplo, à insatisfação quanto à demarcação territorial,
acesso a mares, disputa de recursos estratégicos, além de disputas
originadas pelo próprio desequilíbrio na balança de poder na região2.
Um dos produtos destes processos é a consolidação recente de duas
grandes linhas de opção política na América do Sul3. A primeira visa
uma política mais autonomista pela construção de um regionalismo
sul americana. A segunda persegue um caminho de maior
alinhamento com os Estados Unidos, onde o regionalismo não figura
como aspecto essencial na política externa. Esse estado de coisas é
aqui representado pela metáfora de um novo Tratado de Tordesilhas,
no qual existiria uma América voltada para o pacífico e para os EUA,
e outra projetada ao Atlântico, mais autonomista quanto a projetos
regionais e inserção internacional.

Segundo Buzan e Waever: Some of the most important interstate wars in Latin
America have been: the Cisplatine War (Brazil vs Argentina, 1825–8 – eventually
producing Uruguay); the Triple Alliance War (Brazil, Argentina, and Uruguay against
Paraguay, 1865–70); the War of the Pacific (Chile gained territory at the expense of
Peru and Bolivia, 1879–83); the ChacoWar (Bolivia vs Paraguay, 1932–5 – Paraguay
gained territory from Bolivia); the Leticia War (Colombia vs Peru, 1932–3); the
Zarumilla War (Peru vs Ecuador, 1941 – and in 1981 and 1995); the Falklands
Malvinas War between Argentina and Britain (1982). Some civil wars were more
bloody than most of the interstate wars: ‘la violencia’ in Colombia (1949–62); the
repression of dissidents in Chile (1973–7); ‘the Dirty War’ in Argentina (1976–80);
the fight against the Sendero Luminoso in Peru (1982–c. 2000); and now the ongoing
armed conflict in Colombia. Most interstate wars were fought over boundaries –
some resulting in new states, most about contested areas.” (2003, p. 305).
3
Valladão (2007) desenvolve este raciocínio a partir da idéia de uma “nova Lina de
Tordesilhas”, entre uma opção integracionista atlântica e a outra voltada a bacia do
oceano pacífico nas Américas.
2
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Além das disputas bilaterais entre os países da América do
Sul, adicionado às novas ameaças como as narcoguerrilhas, o jogo
geopolítico da região também é acirrado pela divisão desses países
sobre o futuro da América do Sul e o seu papel no mundo. Assim,
segue uma discussão sobre essas questões a partir das realidades e
preocupações de países selecionados.
Ao discutir o caso brasileiro, pode se argumentar que existe
um relativo consenso entre a literatura de Relações Internacionais
brasileira sobre o conteúdo estratégico atribuído pelo governo Lula
ao regionalismo sul americano (Soares de Lima e Hirst, 2006;
Vizentini, 2007; Moniz Bandeira, 2008). Além de consolidar uma
tendência iniciada no segundo governo Fernando Henrique Cardoso,
de “manter o gigante distante” (leia se os Estados Unidos da América),
o regionalismo, sob a égide do MERCOSUL e da UNASUL visa criar
formas de estabilidade política e gerência dos assuntos regionais no
sub continente. Nesse sentido, o grande desequilíbrio de poder entre
o Brasil e os seus vizinhos, além do seu poder estrutural em influenciar
as normas e instituições da região, reforçam os intentos da política
de potência regional na América do Sul.
Não obstante existem desafios. O primeiro é a postura não
definida dos EUA sobre se permitirá a criação de uma zona de influência
brasileira nas Américas, ou se uma possível hegemonia brasileira na
sub-região iria competir ou não com a supremacia estadunidense.
Nesse caso, a reativação da IV Frota Naval impõe apreensões sobre a
segurança brasileira e sul americana, tal como um forte fator de
dissuasão em face de políticas que ponham em cheque o poderio e
influência estadunidense na região (Bataglino, 2009).
Além desse aspecto, a reticência da Colômbia em apoiar o
regionalismo na América do Sul e impedir a participação de países como
Brasil e Chile na resolução do problema das narcoguerrilhas apresentam
se como problemáticas para a perseguida liderança brasileira. Com isso,
o acirramento das relações EUA-Colômbia, especialmente no campo
militar, envolvendo equipamento e pessoal, impõe possíveis riscos à
soberania brasileira, em especial à sua porção amazônica. Mais
recentemente, este cenário está se tornando mais sensível, pois além
dos militares e equipamentos americanos em solo colombiano em
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virtude do Plano Colômbia, os governos de Uribe e Obama negociam
um acordo militar para implementação de três bases estadunidenses
na região. Após a entrega da base de Manta para o governo do
Equador, estas bases na Colômbia serão redutos privilegiados para
atuação militar estadunidense na região, especialmente pela sua
localização em áreas da floresta amazônica.
Adicionado a esse fator, considera se que a referida presença será
uma forma de trazer para a América do Sul a guerra contra o terror,
dado que o governo dos Estados Unidos considera como terroristas
alguns grupos guerrilheiros colombianos, em especial as Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia FARC4.
Por outro lado, além do incremento da presença estadunidense
na região e das ameaças tradicionais aos intentos geopolíticos do
Brasil para a região, existe a questão da concorrência da Venezuela
pela liderança regional. A divisão dos países sul americanos entre as
propostas brasileira (Mercosul), venezuelana (Alba) e estadunidense
(Alca) sobre o regionalismo enfraquece as capacidades de articulação
e negociação política coordenada da região. Ademais, as atividades
e acordos da Venezuela no âmbito militar com China e Rússia podem
ser percebidos como fatores que visam influenciar no equilíbrio
estratégico da região. Assim, os desafios geopolíticos e estratégicos
enfrentados pelo Brasil tendem a ser interpretados a partir de medidas
organizacionais (Estratégia Nacional de Defesa5) e da compra de
novos equipamentos e doutrinas militares (Estratégia Braço Forte6).
É neste contexto que a relação histórica com a França se faz de
expressiva relevância estratégica, agora em evidência pelo programa
FX-2 e pela cooperação militar na área naval e submarina. Adiciona
se a esses exemplos a pretendida reorganização das forças armadas,
em especial o Exército Brasileiro, junto com a compra de material
bélico de caráter dissuasório e de projeção de poder (como
submarinos da classe Scorpéne e compra de caça de 4ª geração
pelo programa FX-2).
“EUA e Colômbia negociam acordo militar”. In: http://www.bbc.co.uk/portuguese/
noticias/2009/07/090716_acordocolombiaeua_np.shtml
4

5
6

http://www.exercito.gov.br/05notic/paineis/2008/12dez/img/defesa.pdf
http://www.exercito.gov.br/05notic/paineis/2009/06jun/img/bracoforte.pdf
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O caso chileno tem como conjuntura crítica para o seu
rearmamento a Lei do Cobre7. Em vigor desde a década de 1980,
permitiu que as forças armadas do país, antes em estado de quase
obsolescência se tornassem uma das mais bem equipadas da região.
Embora o Chile seja um país relativamente modesto quanto as suas
ambições geopolíticas na região, não deixa de ter problemas
estratégicos relevantes. Entre os quais, além da defesa de sua zona
econômica preferencial no oceano Pacífico tem no âmbito terrestre e
marítimo suas principais ameaças. Como mencionado anteriormente,
a Guerra do Pacífico entre Chile, Peru e Bolívia, embora tenha
terminado com a vitória chilena contra a aliança Bolívia-Peru, não
fez sucumbir às reivindicações destes países sobre o território chileno.
A partir deste contexto, emerge a necessidade de dissuasão diante
da insatisfação peruana em relação à região Norte do Chile, pivô
inicial da Guerra do Pacífico. O país, envolvido nessa situação, atende
a importância de manter uma capacidade militar superior em relação
à Bolívia e ao Peru, de forma dissuadir o primeiro de tentativas
violentas de conseguir saída para o mar, e para o segundo maiores
reivindicações sobre os territórios do Chile. No entanto, ao perseguir
a manutenção de um desequilíbrio estratégico favorável a si contra
Peru e Bolívia tem encontrado ameaças a este status quo. Estas
podem ser entendidas pela preocupação chilena com acordos entre
Bolívia e Venezuela para construção de bases militares em área
próxima à fronteira. Um dos elementos mais expressivos é a
construção de um posto militar boliviano na zona do Rio Silala.
A questão neste episódio é que Chile e Bolívia disputam essas águas
a mais de um século, sendo essas importantes para o Chile, pois as
águas que afluem para o Rio Loa têm sua nascente na Bolívia.
No entanto, o dado mais relevante deste episódio é a participação da
Venezuela no projeto boliviano de construção de cerca 24 bases ao longo
da fronteira deste país com Argentina, Brasil, Chile e Peru. Além disso,
Chávez não apenas financiará as unidades militares a serem construídas,
mas as Forças Armadas da Venezuela estarão a cargo da construção8.
A Lei 13.196 “Reservada del Cobre”, garante uma porcentagem fixa do total de cobre
exportado destinado especialmente para a compra de material bélico. In: “El equilibrio
militar entre el Perú e Chile”, http://www.harrymagazine.com/200603/equilibrio.htm
8
“La alianza militar Cháv ez Evo que complica a Chile”. In: http://
www.defesanet.com.br/zz/al_bol_ven.htm
7
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Doravante estes desafios, o governo chileno tem reagido de
forma a garantir a manutenção de capacidade bélica moderna e
forças armadas profissionais com finalidades de defesa e dissuasão.
Por exemplo, a intenção de compra de um novo pacote de caças
F-16 da Holanda (FAM, 2008). Apesar de suas preocupações sobre
possíveis ameaças em seu exterior próximo, o Chile não pretende
maiores ambições geopolíticas na região, gozando inclusive de boas
relações com o Brasil. Partidário do regionalismo aberto pretende
agora participar da gestão da estabilidade política e de problemas
políticos militares na América do Sul por meio da UNASUL.
Contrastando com o caso chileno, a Colômbia é palco de uma
guerra civil de meio século, com graves repercussões domésticas e
regionais. Desde a escalada de violência entre grupos conservadores
e de esquerda na década de 1950 e a resolução violenta pelos grupos
vencedores onde se tornou emblemático o episódio conhecido como
“La Violencia”, este país vive um estado constante de guerra civil
que até o momento, foi incapaz de resolução por vias pacíficas9.
Este complexo de violência civil e militar, com origens iniciadas na
luta política ideológica, se metamorfoseou no fenômeno de guerra
irregular, tendo como expressão máxima as narcoguerrilhas. Como
afirmado anteriormente no presente trabalho, o conflito interno na
Colômbia cristalizou a existência de áreas controladas pelas guerrilhas
e por grupos paramilitares, onde o Estado colombiano não exerce
soberania. É nesse contexto que o seu rearmamento é voltado,
essencialmente, ao combate ao narcotráfico e às guerrilhas (contra
insurgência). Como exemplo, sobre os quais desenvolveremos com
mais detalhes na segunda parte do trabalho, são a compra de aviões
militares brasileiros do tipo Super-Tucano e helicópteros Blackhawk
estadunidenses, equipamentos utilizados para combater insurgência
e guerrilhas.

9

Fonte: U.S. Library of Congress. In: http://countrystudies.us/colombia/22.htm
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Mapa 2: As guerrilhas e as forças paramilitares na Colômbia

Fonte: Les guérillas et les forces paramilitaires en Colombie.
In:Le Monde Diplomatique, (Rekacewicz, 2000).
http://www.monde diplomatique.fr/cartes/colombiemdv49

A guerra civil e a sua expressão como guerra irregular, além de
serem problemas internos da Colômbia, destacam se pelas
externalidades negativas advindas da internacionalização e
transnacionalização do problema doméstico colombiano das guerrilhas
e do narcotráfico. Inclusive, o panorama do conflito civil colombiano
foi, recentemente, o patamar possibilitador de situações de conflito
interestatal, como a tensão política entre a Colômbia e países como
Equador e Venezuela. Com efeito, o desafio posto pelas guerrilhas,
paramilitares e o narcotráfico evocam a necessidade de cooperação
internacional no combate a essas questões. No entanto, a opção
colombiana sobre os parceiros preferenciais para a resolução do
problema traz para a região um novo foco de tensões.
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A postura soberanista colombiana de não-intervenção em seus
assuntos internos por parte dos vizinhos tende a bloquear a
participação dos países do subcontinente na resolução de um
problema que não é apenas colombiano. Contudo, este país opta
pela participação ativa de uma potência extra regional, os Estados
Unidos para resolver o problema das guerrilhas e como suporte para
a sua oposição aos rumos do regionalismo sul-americano10. Assim, a
Colômbia embora não apresente ameaça bélica direta nem de curto
prazo aos países pivô da região, no caso Brasil e Venezuela, ao
permitir a participação direta dos EUA e da concessão de aspectos
de sua soberania territorial a este país traz elementos complicadores
para o projeto autonomista do novo regionalismo sul-americano,
que visa, entre outras coisas, mudar o cenário geopolítico regional.
Sem descartar nesta consideração o próprio caráter das
narcoguerrilhas na classificação das novas ameaças nos estudos de
segurança internacional.
O caso da Venezuela apresenta a maior mudança no que tange
a orientação de Política Externa entre os casos estudados. Esta tem
se dado em favor de um projeto de potência regional nunca antes
vislumbrado pelo país. Com isso tem buscado influência na América
do Sul, especialmente na Argentina (durante a crise econômica aguda
no início deste século), Bolívia e Equador. Destes, apenas a Argentina
não participa da Alternativa Bolivariana para as Américas e Caribe
(ALBA). Contudo, as iniciativas expansionistas por parte da Venezuela
(no que tange à influência e não controle territorial) têm enfrentado
obstáculos, como sérias acusações de intervenção na política
doméstica de países da região. Um evento recente que ilustra esse
caso é o incidente sobre a crítica de Hugo Chávez a militares
bolivianos e a ácida resposta de um importante militar da ativa,
general Luis Trigo11, sobre a intervenção do presidente venezuelano
nos assuntos internos da Bolívia12.
Especialmente no que tange a criação de mecanismos regionais de diálogo e
cooperação na área de defesa, como o Conselho Sul Americano de Defesa, no âmbito
da UNASUL. In: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u404376.shtml
11
“Leia nota das Forças Armadas da Bolívia na íntegra”. In: http://tools.folha.com.br/
print?site=emcimadahora&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffo
lha%2Fmundo%2Fult94u444393.shtml
12
“Forças Armadas bolivianas fizeram “greve” diz Chávez”. In: http://g1.globo.com/
Noticias/Mundo/0,,MRP759153 5602,00.html
10
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No que tange ao jogo geopolítico regional é importante notar
que a projeção da Venezuela se dá prioritariamente para a América
Central e Caribe, clássica zona de influência dos Estados Unidos.
Mapa 3: Histórico de Ingerências Estadunidenses nas Américas

Fonte: Ingérences étatsuniennes. In: Le Monde Diplomatique (Rekacewicz, 1995).
http://www.mondediplomatique.fr/cartes/amcentetatsunis

A disputa por essa área de influência pode ser observada pela
entrada de países da sub-região no projeto ALBA e pela profunda
aliança com Cuba13. Além de lançar mão de mecanismos como a
petro-diplomacia, governos da região iniciaram processos de
mudança política semelhantes ao Venezuelano, como ocorrido no
Equador e mais recentemente em Honduras antes do golpe de estado.
Os membros originais da ALBA são: Cuba, República Dominicana, Honduras,
Nicarágua e Venezuela. Recentemente, o governo do Equador solicitou adesão ao
bloco. É provável a entrada de San Vincent e Granadinas.

13
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Os processos de mudança política na América Central incentivados
pela política externa do governo Hugo Chávez podem ser entendidos
como uma forma de contestação da supremacia norte americana na
América Central e Caribe. Ademais, está claro que este país busca a
consolidação de uma zona de influência na América Central,
indispensável para alargar ao norte o perímetro de segurança
venezuelano. Dentro desta lógica, entende-se a importância dada
pela Política Externa deste país a projetos autonomistas, em especial
a partir do regionalismo sul americano. Nesse campo, são notáveis
as suas desavenças com a Colômbia, mais recentemente pelas
incompatibilidades políticas, de projeto e principalmente, pela
Colômbia permitir a presença física do poderio militar estadunidense
na região. A essa preocupação também faz coro o governo do
Presidente Lula da Silva14. Porém, existem riscos envolvidos nesta
disputa. Para a compreensão destes se faz necessário o elemento
das potências extra regionais na política da região.
A partir desses aspectos, talvez a mais importante iniciativa
venezuelana para a região é o fato de este país ter lançado o convite
a potências extra regionais para adentrar na geopolítica regional,
seja como fornecedora de equipamento e cooperação técnico e militar
ou como na construção de bases na região e exercícios militares.
Referimo-nos especialmente à China e Rússia. Esta última, além de
exercícios navais conjuntos no mar do Caribe, compra vários
equipamentos militares, o presidente Chávez convidou a Rússia a
estabelecer bases militares em território venezuelano15.
Apresentados os cenários domésticos e internacionais, e as
suas respectivas interações, cabe indagar se as compras de
armamentos bélicos e o seu tipo reforçam as hipóteses do presente
trabalho. Assim, a seção do artigo que segue busca responder à
seguinte pergunta: Quais as principais motivações para o fato dos
países terem iniciado programas de rearmamento?
“Lula é contrário a maior presença militar dos EUA na Colômbia”.
In: http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2009/07/30/lula contrario maior presenca
militar dos eua na colombia 757043216.asp
15
“Chávez convida Russos a instalar bases militares”. In: http://www.areamilitar.net/
noticias/noticias.aspx?nrnot=592
14
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3
AS FORÇAS ARMADAS DE ARGENTINA, BRASIL, CHILE,
COLÔMBIA E VENEZUELA: AS CAPACIDADES MILITARES
NACIONAIS E AS DIFERENÇAS E SIMILITUDES NA AQUISIÇÃO
DE MATERIAL BÉLICO
Comparativamente, a América da Sul é uma das regiões do
planeta que menos investe em defesa. A América do Norte é a líder
indiscutível nos gastos militares, principalmente por causa da região
ser a dos Estados Unidos que, sozinho, possui 42% dos gastos
militares do globo. Apesar da crise econômica mundial desencadeada
pelos bancos americanos no setor de subprime, o gasto em armas
subiu 4% se tomarmos como referência o ano de 2007. O valor
atingiu 1,46 trilhões de dólares, sendo os Estados Unidos responsáveis
por 607 bilhões de dólares do total. Respectivamente, os maiores
compradores são: Estados Unidos, China, França, Grã-Bretanha,
Rússia, Alemanha e Japão. Pela primeira vez a China passou os países
da Europa tendo gasto cerca de 84,9 bilhões em armas, ficando a
França logo após com 65,7 bilhões e o Japão, tradicional investidor
em defesa, caindo para 7º posição com 46,3 bilhões16.
Na América do Sul, o Brasil é o país que mais gasta com defesa,
ficando na 14º posição no total. Porém, os números brasileiros
revelam uma problemática intrínseca aos gastos: Grande parte dos
recursos vai para o pagamento de pessoal, cerca de 76% do
orçamento total. Dessa forma, o país fica com poucos recursos para
investimento e inversões. Na tabela abaixo colocamos a composição
dos gastos brasileiros em defesa:
Tabela 1: Composição dos Gastos Brasileiros
Despesas
Pessoal
Amortização e juros
da dívida
Custeio
Investimento e inversões
Subtotal
Reserva de contingência
Total

Milhões de Reais
27.298,02

Porcentagem (%)
75,66

2.002,49
3.940,21
1.945,36
35.206,08
875,89

5,61
10,92
5,39
97,57
2,43

36.081,97

100,0

Fonte: SEORI – Secretaria de Organização Institucional, AIAB – Associação das
Indústrias Aeroespaciais Brasileiras
16
Dados obtidos à revista Newsweek de 22 de junho de 2009. Para referência completa
ver bibliografia.
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Os dados são do Ministério da Defesa no ano de 200617 e
revelam uma fragilidade dos gastos brasileiros, porque os
investimentos no setor ficam com menos de 5,39% do total. Para o
modelo teórico de Timothy Hoyt (2007), o autor realiza uma análise
das indústrias militares e da política de segurança regional. O objetivo
do autor é de elaborar um modelo de análise que aborda as mudanças
de cálculos de segurança e as experiências militares na política
industrial-militar. Ao focar o cálculo18 da segurança, o autor afirma
que serve a dois propósitos: 1) Facilita uma análise mais sofisticada
e acurada das motivações, do desenvolvimento e das habilidades
das indústrias militares dos países; 2) A política de segurança dos
Estados propicia importantes indicadores na aquisição, assimilação,
desenvolvimento de tecnologia militar e de uso dual.
Para Hoyt (2007), a produção de armas em países de
proeminência no âmbito regional deve ser cuidadosa porque os
Estados, através da produção de armas, buscam engajar ou prolongar
conflitos com os vizinhos, dissuadir intervenções externas com armas
produzidas localmente, assim como a produção local minimiza a
possibilidade de desabastecimento de suprimentos. O autor também
afirma que Estados que possuam apenas interesse na segurança
interna tem uma demanda menor em criar indústrias de defesa
sofisticadas. No caso do país possuir ameaças externas de vizinhos
ou de forças externas, a demanda aumenta para a criação de
capacidades e a expansão da base industrial-militar. Armas
sofisticadas são necessárias para igualar se um potencial adversário
e para atenuar possíveis deficiências quantitativas contra um
adversário superior. O uso de tecnologia também age como um
multiplicador de força, ou seja, amplia a capacidade militar nacional.
A contribuição de Hoyt para esse trabalho é a de ajudar a compreender
que países que sofreram algum tipo de embargo, estão envolvidos
em disputas regionais ou ameaças de alianças que fizeram com que
eles tivessem algum grau de preocupação com a sua segurança.

De diversas fontes: SEORI – Secretaria de Organização Institucional, AIAB –
Associação das Indústrias Aeroespaciais Brasileiras.
18
O modelo desenvolvido por Hoyt não é um modelo formal de análise.
17
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A relação que Estados possuem com as suas indústrias de defesa
refletem o ambiente de segurança em que eles interagem, ambições,
assim como experiências e expectativas sobre potências externas
na sua região (idem, p.16). Os gastos brasileiros revelam também o
ambiente de segurança, como concebido por Hoyt, na América do Sul.
Apesar de não possuir um inimigo declarado na região, o Brasil passou
a modernizar suas Forças Armadas. Outros países como Colômbia,
Chile e Venezuela passaram a fazer o mesmo, a Argentina, por ser
considerado um país e parceiro do Brasil no Mercosul, entra na nossa
análise, mas como um caso desviante, já que o Estado argentino
não tem realizado compras de envergadura. Mas as motivações para
a modernização das Forças Armadas Sul-Americanas são as mesmas
se considerarmos cada país individualmente? O que explica esse
novo ciclo de rearmamento da região? Para elucidar essas questões,
faremos uma breve colocação do atual estado das forças armadas
dos países e as suas principais aquisições.
As Forças Armadas da República Argentina sofrem por causa
de duas décadas dos gastos em defesa serem reduzidos e na falta
de compra de novos equipamentos. O exército argentino é constituído
de 56 mil integrantes e conta com um orçamento (em 2007) de 658
milhões de dólares. A Força Aérea Argentina tem um orçamento de
410 milhões de dólares, um efetivo de 27 mil integrantes, dois quais
700 são pilotos. A Armada Argentina possui 21 mil integrantes com
um orçamento de 417 milhões de dólares. A Argentina fez grandes
investimentos na compra de material bélico ainda na década de 1970
para combater a ameaça chilena na disputa pelo Canal de Beagle e
até o ano de 1982 no pré-Guerra das Malvinas/Falklands. Com o fim
da guerra, o país reduziu consideravelmente os seus gastos em defesa
e tem colocado poucos recursos na aquisição de novos armamentos.
Atualmente, alguns itens tiveram modernização, mas as forças
armadas estão desatualizadas devido a duas décadas de baixo
investimento na área (Villada, s/d). O Exército Argentino conta com
três corpos de exército com duas brigadas blindadas, quatro
mecanizadas, uma de paraquedas, duas de montanha e uma
cavalaria. Ainda há grupos especiais (Forças Especiais), aviação e
artilharia antiaérea. O material bélico do Exército Argentino é
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composto por blindados TAM, SK-105, AMX-13, M-113 e AML-90, peças
de artilharia CITER, M 56, VCA, AMX-Mk.F3, sistemas antiaéreos Roland
e Oerlinkon. Também podemos observar a presença de vários
helicópteros, cerca de 60, cuja grande maioria é de UH-1H. Um dos
projetos notáveis de modernização é o Patagón de blindados que
consiste na instalação de torres 105 mm em chassis de SK-105,
adquiridos da Áustria. A Armada Argentina possui em torno de 60
embarcações e igual quantidade de aeronaves. Na marinha podemos
encontrar quatro destróiers Meko-360H2, um Type 42, seis corvetas
Classe A-69, dois submarinos TR-1700, um IKL 209/1200 e duas
lanchas rápidas. A Aviação Naval tem 11 aviões de ataque tipo Super
Etendart, veteranos da Guerra das Malvinas/Faklands, aviões de
patrulha marítima e helicópteros. Com a dotação de recursos adicionais,
a marinha vai recuperar o Estaleiro Ministro Manuel Domeq Carcía
(MMDG), originalmente construído para submarinos, mas sem ter
fabricado algum. As modernizações de navios da Marinha Argentina
eram realizadas no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ –
Brasil). A aviação naval ainda não possui recursos para adquirir novas
aeronaves, mas tem feito melhorias eletrônicas em algumas, como
os Super Etendart que receberam novos datalink para os mísseis
Exocet, sendo possível o lançamento sem uso de emissões radar.
A Força Aérea Argentina (Fuerza Aerea Argentina) é a que em
pior estado se encontra (Villadaa, s/d). A linha de frente da FAA é
composta por 80 aviões A-4AR, Pucará, Mirage III, IAI Finger, IAI
Dagger e Mirage-5 Mara. A grande maioria das aeronaves é veterana
da Guerra das Malvinas/Falklands, mas os A 4AR foram modernizados.
O problema é que grande parte das aeronaves está atingindo o limite
da sua vida útil em bloco, ou seja, todas ao mesmo tempo. Como
não há prioridade do governo de substituição dos aviões a tendência
é que a situação piore. Por outro lado, as Forças Armadas do Chile
são as mais modernas da América do Sul. O país passou por um
processo de modernização rápido das suas forças armadas, passando
de um grau de obsolescência alto para uma das forças mais modernas
da região ao lado da Venezuela. O principal fato que possibilitou
essa rápida modernização é a Lei do Cobre. Esse instrumento jurídico
destina 10% das vendas do cobre que são realizadas pela empresa
de mineração estatal CODELCO para a compra de material bélico.
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Os recursos são destinados para as Forças Armadas garantindo uma
fonte de financiamento independente (Villadab, s/d). Como a
valorização dessa commodity foi alta durante os últimos anos, os
recursos, consequentemente, possibilitaram várias compras de
oportunidade o que elevaram o patamar qualitativo das forças.
O Exército do Chile tem 18 mil oficiais e suboficiais, 13 mil conscritos
e 2 mil soldados profissionais. No ano de 2007 o Exército recebeu
653 milhões com recursos da Lei do Cobre. O exército opera mil
blindados incluindo M-113, Leopard 1-V, M-41, YPR 765, Cardoen
Piranha 6x6 e FAME Piraña 8x8. O mais relevante foi a aquisição de
118 carros de combate Leopard 2 A4 da Alemanha, tornando todos
os outros carros de combate da região obsoletos. Também foram
adquiridos obuseiros autopropulsados M-109 da Suíça e veículos de
transporte Hummer. A Aviação do Exército chileno comprou
helicópteros do tipo AS.355 e AS.350B.
A Armada do Chile possui um orçamento de 536 milhões de
dólares mais a Lei do Cobre. Com os recursos adicionais, o Chile
adquiriu três fragatas Type 23 à Grã-Bretanha, sendo a sua marinha
composta por uma fragata Type 22, mais três que foram adquiridas
da Holanda, a Classe M e duas Classe L. O Chile comprou
recentemente da França dois submarinos novos do tipo Scorpenne,
melhorando a sua frota de submarinos, e somando essas unidades
aos dois IKL 209/1400 que são utilizados pela Armada. A força aérea
do Chile deu um grande salto qualitativo, melhorando
significativamente as capacidades militares nacionais com a aquisição
dos caças F-16 Block 50+. Dessa forma, a Força Aérea do Chile
(FACh) é uma das mais modernas da América do Sul, ao lado da
Venezuelana. No total, a FACh possui 75 caças de combate
distribuídos entre cinco grupos. Entre eles estão os novos F-16 Block
50+, F 16AM (comprados de segunda mão da Holanda), F-5 Tigre
III e Mirage Pantera. A FACh está colocando recursos em um programa
de satélites como o FASAT BRAVO19 e almeja a compra de um satélite
para aplicações militares e civis da empresa European Aeronautic
Defense and Space Company (Villadab, s/d).
19

O satélite FASAT ALPHA não teve um lançamento bem sucedido.
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A Colômbia conta com um efetivo de 391 mil homens nas suas
Forças Armadas. A maior parte desse contingente encontra se alocado
para o Exército, sendo uma das principais razões o combate às Forças
Armadas Revolucionárias da Colômbia e o Exército de Libertação.
Ambas as organizações são consideradas pelo governo forças
insurgentes e o esforço na modernização dos seus sistemas de armas
tem sido para a contra insurgência (COIN). Um exemplo disso foi a
aquisição de aeronaves A-29 Super Tucano ao Brasil, sendo uma das
principais finalidades desse tipo de avião as missões COIN. O Exército
Colombiano foi o ramo das forças armadas que apresentou um maior
crescimento com relação às outras, 130% ao longo de 17 anos
atingindo 220 mil integrantes (Luna, s/d). O governo colombiano
tem investido em brigadas móveis do tipo ligeiras que são
especializadas em COIN sendo 100 batalhões desse tipo no exército.
O Exército emprega blindados como o EE-9 Cascavel, EE-11 Urutu,
M-113 e M-8. A aviação do exército teve aumentos significativos
alcançando a marca de 100 helicópteros, dentre estes, se destacam
os Mi-17 (18 helicópteros) e UH 60 Blackhawk. Este último totaliza
em 35 unidades, sendo 20 adquiridos com recursos colombianos e
outros 15 doados pelos Estados Unidos (Luna, s/d). Atualmente, a
Colômbia estuda a aquisição de mais Blackhawks. A Armada
Colombiana é formada por fragatas ligeiras, submarinos oceânicos,
submarinos táticos, navios de apoio logístico, navios hidrográficos.
É importante frisar que a Armada possui 30 lanchas de combate
fluvial e 230 lanchas de combate ligeiras, estas são consideradas
relevantes para o combate à guerrilha e ao narcotráfico. A Força
Aérea Colombiana (FAC) possui em seu quadro, cerca de 11 mil
militares, sejam homens ou mulheres. Houve um crescimento do
efetivo da força aérea, mas o importante foi o ganho operacional
que o país teve nos últimos anos. A linha de frente da caça colombiana
é composta por aeronaves Kfir de fabricação israelense no padrão
C7. Esses aviões são complementados com Mirage-5 que foram
atualizados ao padrão dos Kfir. A FAC adquiriu recentemente mais
aviões AC-47T “Spooky” sendo estes considerados vitais para o
combate à guerrilha (idem). Outra aeronave importante para o
combate às FARC e ao ELN são os aviões A-29 Super Tucano (total
de 25) adquiridos do Brasil pelo preço de 234 milhões de dólares20.
20

No acordo também foram incluído armamentos, sobressalentes e treinamento.
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Foi com estas aeronaves que a FAC atacou na fronteira com o Equador
o grupo do guerrilheiro Raul Reyes. A morte de Reyes e o ataque na
fronteira causaram atritos diplomáticos com o Equador sendo,
inclusive, levado à esfera de atuação da Organização dos Estados
Americanos. É importante frisar que a tecnologia empregada no Super
Tucano possibilitou o ataque que vitimou Reyes e aumentou a
capacidade operativa de combate às FARC. A Força Aérea também
utiliza aviões OV-10 Bronco, AT-27 Tucano (utilizado agora para
treinamento), helicópteros Blackhawk, Huey II, MD 530 entre outros.
Outro fator importante é ressaltar o papel da Polícia Nacional. Esta
também possui como principal função o combate à guerrilha e
narcotráfico, utilizando para essa finalidade 25 aviões e 70
helicópteros, entre eles o Blackhawk, com um efetivo de 130 mil
homens (ibidem).
As Forças Armadas da Venezuela passam por um período, na
presidência de Hugo Chávez, de grandes modificações na sua
estrutura e de potencializar as capacidades militares nacionais.
A Venezuela passou a adquirir armas principalmente da Rússia no
intuito de levar as suas forças armadas a um novo patamar militar.
Devido aos recursos abundantes que vieram por causa dos altos
preços do petróleo no mercado internacional, a Venezuela adquiriu
armas sofisticadas tornando as suas forças armadas de uma simples
força convencional para uma força capaz de enfrentar uma potência
superior em um conflito assimétrico (Luna e Villada, s/d). A opção
por aquisição de material bélico de procedência russa foi tomada
devido à ingerência norte-americana sobre a venda de armas.
Contratos importantes com a Espanha (C-295, aeronave de
transporte) e Brasil (Super Tucano, aeronave COIN, treinamento,
ataque ao solo) não puderam ser concluídos porque as aeronaves
utilizavam componentes norte-americanos e foram vetados pelo
Congresso. Portanto, para que não houvesse mais problemas na
compra e que viesse acompanhada de restrições à sua utilização, a
Venezuela optou por ter os russos como fornecedores. O Exército
Venezuelano é tradicionalmente pequeno, porém, cresceu ultimamente
e está incluindo armas modernas em seu arsenal. Pode-se encontrar
blindados dos tipos: AMX-30, AMX-15, Dragon, Scorpion, V-100/150.
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O projeto importante que está sendo implantado é a inclusão dos
helicópteros de ataque Mi-35 Hind (10) no inventário do exército.
Mais unidades devem ser adquiridas, além do que, foram fechados
contratos com a russa Rosoboronexport para compra de helicópteros
de transporte Mi-15V 5, helicópteros pesados Mi-26T. Nessa gestão
de Hugo Chávez foi criado o Comando Geral da Reserva Nacional e
Mobilização Geral (CGRNMG) que é composto de reservistas das
Forças Armadas, cidadãos sem instrução militar que são organizados
para a luta de guerrilha e combate assimétrico. Inicialmente, Chávez
deseja que esse comando possa mobilizar em torno de 2 milhões de
soldados, se bem que a capacidade de armar esse contingente é
pequena. No ano de 2005 foi fechado um acordo para a compra,
novamente com a Rússia, de 100 mil fuzis de assalto tipo Kalashnikov
AK-103 (munição de 7,62 mm) para substituir o FAL. Nesse acordo
também foi estipulada a criação de fábrica de fuzis e munições para
armar o CGRNMG, que terá uma cadência de produção de 50 mil
fuzis por ano (idem). Também está sendo produzido no país o veículo
tático Tiuna, da categoria do Hummer americano, para o Exército,
sendo que 310 já foram entregues. A marinha venezuelana (Armada
da República Bolivariana da Venezuela – ARBV) possui um efetivo
de 18.300 homens e nela podemos encontrar fragatas Classe Lupo,
patrulheiros lança-mísseis da classe Federación, canhoneiras
Constitución, submarinos tipo IKL 209/300, entre navios tanque,
navio oceanográfico e um navio escola. Foi firmado um acordo com
a Espanha (em 2005) para a construção de navios patrulha, sendo
que o acordo englobará a transferência de tecnologia para o estaleiro
DIANCA, com a produção local de um navio. A ARBV também
incorporará, em breve, submarinos do tipo Amur (lote avaliado em
1-2 bilhões de dólares) com mísseis de cruzeiro, sendo esses capazes
de atingir o território continental dos Estados Unidos. Esses
submarinos também aumentam o perímetro de segurança da
Venezuela, caso haja um eventual bloqueio americano ao país.
A Força Aérea Venezuelana (Aviación Militar Venezolana) emprega
aviões Mirage 50EV/DVadquiridos na década de 70 e modernizados no
início dos anos 90. Há também aviões F-16 (Block 15) comprados na
década de 80, mas que não tiveram modernizações significativas.
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O diferencial da AMV foi a chegadas dos 24 Su-30MK2 no ano de
2006. Esses caças bombardeiros estão entre as aeronaves mais
modernas da América do Sul ao lado dos caças F- 16 chilenos.
Os Sukhoi Su-30 também possuem alcance para um possível ataque
ao território continental estadunidense. Um acordo que é importante
frisar foi celebrado entre a Venezuela e a República Islâmica do Irã.
Numa busca de autonomia tecnológica, o acordo foi feito para o
desenvolvimento e fabricação de Unmanned Air Vehicles (UAV –
Veículos Aéreos Não Tripulados) que será feito em conjunto (ibidem).
O Brasil também passa por um período de modernização das
suas Forças Armadas (Maia, 2008). Cronicamente, as Forças
Armadas Brasileiras são carentes de recursos para se manter na
vanguarda tecnológica, além do mais, os recursos para pessoal
(ver tabela 1) consumem 75,66% do orçamento do Ministério da
Defesa. De acordo com o International Institute for Strategic Studies
de Londres, o Brasil investe cerca de 1,8% em defesa, enquanto a
média dos países é de 3,5% (apud Drummond, s/d). Outra questão
discutida é a participação da indústria nacional no processo de
rearmamento brasileiro. A realização das compensações (offset) é
considerada importante para que se possa beneficiar o setor
industrial brasileiro. O Exército Brasileiro tem se preocupado em
incrementar qualitativamente a instituição, como, por exemplo, o
treinamento de pessoal na participação brasileira na MINUSTAH e
em Operações de Paz. Sobre o material, o exército adquiriu obuseiros
105mm OtoMelara, obuseiros autopropulsados M-109 de 155mm,
carros de combate Leopard 1-A5 e mísseis antiaéreos Igla
(adquiridos da Rússia). A empresa Flight Solutions em São José dos
Campos venceu a licitação para o desenvolvimento e fornecimento
de um UAV para o Exército Brasileiro. A Aviação do Exército ampliou
seu inventário com a compra de helicópteros Cougar e Blackhawk e
também será beneficiada com a industrialização (produção local) do
EC-725 Cougar pela Helibrás que fornecerá helicópteros para o
Exército, Marinha e Aeronáutica. Além da expectativa de recebimento
dos EC 725 está o programa do submarino nuclear. Foi firmado um
acordo com a França que possibilitará a venda de submarinos tipo
Scorpéne à Marinha do Brasil, assim como a transferência de
tecnologia e a construção do submarino nuclear brasileiro.
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Os submarinos estão no topo da prioridade da marinha do Brasil que
incluí além dos submarinos (essenciais para a defesa da camada
pré- sal), torpedos, navios patrulha, helicópteros, navios de escolta,
navios patrulha fluviais, navios hidrográficos, modernização do navio
aeródromo São Paulo, produção de mísseis, minas, munições, carros
de combate e apoio (Maia, 2008). Com a industrialização do EC-725
a Marinha do Brasil deve receber em torno de 15 helicópteros.
As fragatas tipo Greenhalgh e as corvetas Inhaúma serão
modernizadas, assim como o navioaeródromo São Paulo e as
aeronaves que ele opera os AF-1 Skyhawk. A Força Aérea Brasileira
(FAB) também tem um problema sério de contingenciamento de
recursos, mas foram possíveis algumas modernizações e compras
de aeronaves. Dentro dessas aquisições estão os P-3 Orion para
patrulha marítima, C-130 Hércules, Airbus ACJ presidencial, Embraer
ERJ-145, CASA C-295, Mirage 2000, Super Tucano, helicópteros
Blackhawk, helicópteros de ataque Mi-35 Hind. As modernizações
englobam os P-3 Orion, F-5 E/F para o padrão F-5BR e A-1 (AMX).
A prioridade para a FAB é o Programa F-X2 que substituirá a aviação
de caça brasileira por uma aeronave de combate multimissão.
Inicialmente, serão adquiridas 36 aeronaves para possibilitar a
transferência de tecnologia para a indústria brasileira que
provavelmente deve atingir o número de 120 padronizando a Força
Aérea com a aeronave. A FAB também vai receber helicópteros através
da industrialização do EC-725. Foram liberados recursos para suprir
a necessidade de uma aeronave de transporte tático que será suprida
com a plataforma C-390 produzida pela Embraer. Um importante
acordo foi firmado com a empresa Denel da África do Sul o
desenvolvimento do míssil A-Darter (míssil lançado dos caças com
capacidade além do alcance visual de 5º geração), tendo a FAB acesso
a produção local do míssil, assim como a transferência e acesso a
todas as tecnologias do míssil.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho descrevemos e analisamos o atual estado
geopolítico regional e a composição das Forças Armadas da América
do Sul. De acordo com as evidências que mostramos ao longo do
texto, podemos perceber que, primeiramente, esse novo ciclo de
rearmamento da América do Sul ocorreu, no caso de Venezuela e
Chile, porque os países estavam passando por um período de
crescimento econômico. Esse crescimento possibilitou que os
orçamentos de defesa dos países, no tocante às aquisições, pudessem
ser incrementados, favorecendo a compra de material bélico moderno
do exterior. Nesse mesmo período, as commodities, que são a
principal pauta desses países, tiveram o seu preço majorado
sensivelmente, como o caso do petróleo, principal fonte de recursos
do governo venezuelano e o cobre, no caso chileno. Um exemplo de
caso desviante no continente é a Argentina que, apesar de estar
sofrendo uma obsolescência em bloco do seu arsenal militar, não
teve nesse período gastos militares significados para a compra de
novos armamentos. O que explica esse desvio da Argentina das outras
nações são as crises econômicas que o país passou como a de 2001.
Esse novo ciclo de rearmamento ganhou um novo impulso após a
Operação Iraqi Freedom quando os Estados Unidos invadiram o Iraque
e depuseram o governo de Saddam Hussein. De acordo com o governo
de George W. Bush, o Iraque fazia parte do “Eixo do Mal”, ou seja,
países que financiavam o terrorismo. Portanto, seria legítima a
invasão do Iraque, também porque Saddam Hussein era acusado de
possuir armas de destruição em massa. Denúncia que nunca se
confirmou com provas desde os inícios dos ataques. Uma das
principais reações na região foi que a Venezuela acelerou o seu
processo de aquisição de material bélico do exterior. Diante do
exposto, a percepção de segurança, como colocado por Timothy Hoyt
(2007) é fundamental para um país iniciar a compra de material
bélico do exterior ou desenvolver a sua indústria nacional. Podemos
identificar dois blocos de comportamentos:
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O primeiro, Brasil e Venezuela respectivamente, são guiados
pela finalidade geopolítica de projeção de poder e incremento da
capacidade militar na região. Embora entre esses o Brasil persiga de
forma mais ativa uma política de autonomia tecnológica e estratégica
com possibilidade de projeção regional. Já a Venezuela apresenta
mais motivações defensivas quanto a uma possível ameaça
estadunidense e necessidade de modernizar as suas Forças Armadas.
O Brasil tem como principal finalidade no seu rearmamento, fazer
ressurgir a indústria bélica nacional, como principal elemento para a
defesa da sua soberania. A Venezuela deseja manter uma possível
ingerência americana à distância, por isso, elevou o patamar das
suas forças armadas de uma simples força convencional para uma
força que se pretende capaz de enfrentar um inimigo superior em
um combate assimétrico. Caso a Venezuela mantenha seu programa
de crescimento militar, ela estará entre as maiores potências militares
da região, pois possuirá os armamentos mais modernos. O segundo
bloco, compreendido por Chile e Colômbia, tem como motivação
essencial finalidades técnica sem expressivas pretensões de aumento
de influência ou pressão sobre a região, sendo o rearmamento
motivado mais profundamente por desafios domésticos e localizados.
Embora, isso não nos permita inferir que o rearmamento de Chile e
Colômbia não origine repercussões importantes para a geopolítica
regional. O que argumentamos é que em virtude dos cenários de
atuação priorizados em suas políticas de defesa, voltadas
principalmente aos seus respectivos exteriores próximo, as
transformações no equilíbrio militar ligado ao Chile e Colômbia
tendem a exercer reduzido efeito sobre a região.
O Chile foi beneficiado pela Lei do Cobre e o aumento do preço
da commodity no mercado internacional. O inesperado fluxo de
recursos possibilitou o aumento das capacidades militares chilenas
via novos armamentos, apesar de que esses novos armamentos não
signifiquem independência estratégica, pois não há desenvolvimento
significado da indústria nacional. No caso da Colômbia a principal
motivação é a luta Contra Insurgência (COIn). Todos os esforços do
país têm se voltado para essa área de atuação das suas forças
armadas e, parte desse rearmamento não teria sido possível sem a
ajuda militar estadunidense com recursos do Plano Colômbia.
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Para que a região sul americana goze de autonomia estratégica,
percebemos como necessária uma maior integração das nações, não
apenas economicamente, mas o desenvolvimento de parcerias
militares entre as indústrias nacionais que possibilite uma maior
autonomia a compradores estrangeiros. Mecanismos como o Conselho
de Defesa Sul Americano (CDS UNASUL) aponta nessa direção, a
favor de uma maior autonomia estratégica da região.
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A INTERVENÇÃO MILITAR DA OTAN NA IUGOSLÁVIA COMO UM
PONTO DE INFLEXÃO NO QUADRO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
PÓS-GUERRA FRIA – DOIS COELHOS NUMA CAJADADA SÓ: O
DESRESPEITO AO DIREITO INTERNACIONAL E O SOTERRAMENTO DE
UMA SEGURANÇA EUROPEIA INDEPENDENTE.1
Carlos Enrique Ruiz Ferreira *

RESUMO
O artigo pretende demonstrar que a intervenção militar da
OTAN na Iugoslávia em 1999 (sérvios versus albaneses em Kosovo)
significou um ponto de inflexão nas relações internacionais pósGuerra Fria. Para tanto, são destacados dois fatores que subjazem à
intervenção: a problemática do Direito Internacional e a problemática
da segurança europeia.
PALAVRAS CHAVE: Relações Internacionais contemporâneas;
Iugoslávia; Organização do Tratado do Atlântico Norte; União Europeia.
ABSTRACT
This article intends to show that the NATO military intervention in
Yugoslavia in 1999 (Serbs versus Albanians in Kosovo) figures as a point of
inflection for International Relations after Cold War. Two factors underlying
the intervention are highlighted to prove this point of view: the issue of
international law and the issue of European security.
KEY WORDS: Contemporary international relations; Yugoslavia; North
Atlantic Treaty Organization; European Union
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1

INTRODUÇÃO

Pretendo demonstrar neste artigo que a intervenção militar da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) na Iugoslávia em
1999 (o caso Kosovo: sérvios versus albaneses) foi um ponto de inflexão
nas relações internacionais no pós-Guerra Fria. Para isso proponho me
a examinar dois fatores específicos que apontam nessa direção.
O primeiro fator, usualmente aceito e considerado à época por
vários analistas, é exatamente o ato inaugural – em termos de intervenção
militar – de desrespeito ao Direito Internacional (representado pela ONU
e sua órbita legal), dentro do período pós Guerra Fria. A intervenção da
OTAN foi o primeiro litígio envolvendo forças armadas nacionais2 em
que a ONU, nesse período, não teve atuação principal. A ONU não só não
agiu como foi solapada em seus princípios. Também, e o que é grave,
a intervenção deu margens a se estabelecer, no direito e nas práticas
internacionais, a figura do precedente, possibilitando, portanto, uma
justificativa para futuros atos deste tipo.
No que diz respeito à ilegalidade da ação da OTAN e à violação
da Carta das Nações Unidas, opto por tratar de apenas uma – dentre
as várias existentes – questões da órbita do Direito Internacional: a
discussão em torno do genocídio. Ou seja, há várias discussões em
torno da ilegalidade do empreendimento guerreiro da OTAN, como
por exemplo: a questão da representatividade da OTAN; a questão
da natureza jurídica da OTAN (que se configura como uma
organização defensiva); o debate acerca do Conselho de Segurança
como órgão máximo e exclusivo da manutenção da paz e segurança
internacional, entre outras. Não obstante, trataremos apenas da
questão do genocídio, visto que parece ser o argumento utilizado
pelas forças da OTAN com maior envergadura jurídica.
O segundo fator, menos estudado, é a relação entre a
intervenção da OTAN e a continuidade da presença militar dos EUA
em solo europeu (enquanto parte das forças armadas da OTAN) e o
intuito de que essa organização permaneça como a responsável
principal pela segurança europeia. Em síntese: para os EUA a
intervenção da OTAN, para além das justificativas oficiais, era
fundamental, por dois motivos ligados à questão da segurança:
Ou supranacionais, para aqueles que consideram a OTAN um organiso regional
supranacional.

2
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1) A OTAN precisava agir, visto que era uma organização nascida no
período da Guerra Fria e, desde o seu surgimento, nunca havia
efetuado uma ação armada; e
2) Essa intervenção era um alento para os EUA pois dificultaria a
efetivação da Política Externa de Segurança Comum (PESC) da União
Europeia, que previa a possibilidade do estabelecimento de forças
armadas conjuntas europeias (independentes da OTAN).
Assim, a partir da análise desses dois fatores, defendo que a
intervenção da OTAN configurou um ponto de inflexão no cenário
internacional pós-Guerra Fria – dada a magnitude dos fatores –,
necessário para compreender as relações internacionais contemporâneas.
A estrutura do artigo se divide nos seguintes termos.
Primeiramente, no item II, faço uma pequena síntese do período
pós-Guerra Fria a fim de contextualizar a discussão. No item III
examino o primeiro fator de inflexão, ou seja, uma das causas que,
a meu ver, fazem com que a intervenção da OTAN na Iugoslávia
tenha particular importância para as relações internacionais
contemporâneas. Esse fator é o desrespeito ao Direito Internacional
(em particular a argumentação jurídica da OTAN no que tange à
questão do genocídio).
No item IV examino o segundo fator de inflexão, a saber: a
intervenção militar da OTAN como uma “dádiva” aos EUA para que a
OTAN prossiga ad infinitum (exagerando nos termos) sendo
responsável pela segurança europeia. Minando assim os projetos de
segurança feitos exclusivamente pelos países europeus (dentro do
marco da PESC da União Europeia). O item V é destinado às
considerações finais.

2
SISTEMA INTERNACIONAL NO PÓS GUERRA FRIA: UM
BREVE ALENTO KANTIANO (1989 A 1999)
Com a falência do bloco socialista como projeto hegemônico em
escala mundial, a política internacional aparentemente se modificou.
Deixando de lado a discussão que surge com a tese polêmica do “fim
da história”, nossa preocupação aqui se centrará principalmente sobre
algumas questões clássicas das relações internacionais como a
segurança internacional e o Direito Internacional.
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Assim, cabe a pergunta fundamental: o fim da bipolaridade
que marcara por mais de 40 anos o cenário internacional configuraria
uma nova ordem mundial no que tange à paz e à segurança
internacional? A grande questão, à época, era se a ONU finalmente
cumpriria seu papel legítimo de garantidora da paz e da segurança
internacional, conferindo o status de justo/injusto a eventuais guerras
e decidindo sobre o fazer ou não fazer guerra (antes prerrogativa do
Estado Soberano).
A resposta, que durou 10 anos – feitas as devidas ressalvas –,
foi afirmativa. O mundo nesses anos mudou. Um alento kantiano se
fez presente de 1989 a 1999: o mundo passara a ser regido pelo Direito
Internacional, cujo representante máximo era a ONU e sua órbita legal.
A maturidade da ratio iluminista afinal chegara à esfera internacional
com o término do conflito leste oeste. A foedis pacificum – federação
da paz – adquirira o nome de Organização das Nações Unidas.
O sonho, ou melhor, o projeto kantiano da paz, de uma federação
voluntária de Estados soberanos com o objetivo de manter a paz
(como meta do direito e da razão) triunfara por “longos” 10 anos.
Nesse período, as cinco grandes potências vitoriosas da Segunda
Guerra Mundial, todas membros permanentes do Conselho de
Segurança, convergiram em uma série de questões atinentes à segurança
internacional. Com o fim da bipolaridade, o Conselho de Segurança
passara a funcionar – e a criar esperanças na comunidade internacional
– e a cumprir sua função primordial de garantidor da paz mundial.
Podemos citar como um primeiro exemplo desse alento da paz,
logo no bojo da queda do Muro de Berlim e da fragmentação da
URSS, a primeira Guerra do Golfo, em 1991. Essa guerra teve
autorização do Conselho de Segurança da ONU (CSONU) e foi
deflagrada depois que o Iraque, do recentemente assassinado
Saddam Hussein, invadiu o Kuwait3. Prontamente o CSONU aprovou
a resolução n. 678 que legalizou e permitiu uma intervenção militar
no Iraque. Destarte, foi a ONU que tomou a dianteira no processo de
resolução de conflitos no cenário internacional.

Usei a palavra “invadiu” pois o Kwait se configurava como um Estado Soberano,
ainda que, sabemos, a relação entre o Iraque e o Kwait é um tanto mais complicada,
3

sendo que o próprio Kwait já fora domínio ou território pertencente ao Iraque antes
da Segunda Guerra Mundial.
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Anos depois, em 1992/5, a ONU mais uma vez se destacou no
seu papel de zeladora da paz e reguladora dos conflitos internacionais.
Nesse momento, os capacetes azuis entraram em ação nos conflitos
ocasionados com a fragmentação da Iugoslávia, mais propriamente
no conflito assustador que teve lugar na Bósnia Herzegovina.
Em 1993 a Operação da ONU Somália 2 teve respaldo do CSONU
para estabelecer, com o uso de medidas coercitivas, a segurança da
prestação de serviços humanitários.
A partir desses conflitos em que a ONU atuou4, encontramos
um mundo no qual os litígios de caráter internacional eram resolvidos
no âmbito do Direito Internacional, com o respeito às competências
e atribuições da Carta da ONU.
Não obstante, o protagonismo das Nações Unidas foi
interrompido em 1999 com o “episódio” Kosovo. O caso Kosovo foi o
primeiro conflito internacional no qual uma série de Estados
(nucleados na OTAN) abandonaram o Direito Internacional e a ordem
há pouco estabelecida. Abria se assim um perigoso precedente no
período. Esse precedente deu margens para outras ações que
seguiram a mesma lógica, se não jurídica, prática: fazer guerra
“cuando se dá la gana” (numa feliz expressão castelhana).
Esse precedente fortaleceu o argumento da “razoabilidade”
(construída pela prática e não pelo direito) das intervenções militares
que se seguiram a Kosovo: Afeganistão e Iraque, ambos casos
“resolvidos” sem o consentimento das Nações Unidas.
Voltáramos assim aos tempos da Guerra Fria (Vietnã,
Tchecoslováquia, Panamá, El Salvador – para citar apenas alguns
exemplos) quando a ONU havia sido dia após dia desmerecida e
desacreditada, tanto por parte do Primeiro Mundo quanto por parte
do Segundo Mundo (para usar a terminologia da época).
É a partir da consideração desse quadro e dos dois fatores
mencionados – parte central do artigo – que defendo a existência de
que há um mundo, do ponto de vista das relações internacionais,
pré e pós Kosovo.
4
Devemos lembrar que a ONU em 1994 se omitiu no caso Ruanda. Esta omissão foi
admitida recentemente pelo Secretário Geral da ONU Koffi Annan como um dos
piores erros de sua administração.
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O primeiro fator repousa sobre o Direito Internacional e sobre
como se expressam as relações entre os Estados tendo em conta os
postulados do direito. A análise desse fator nos traz uma pergunta
que é regra nos estudos das Relações Internacionais: os Estados se
comportam a partir do atributo intocável da Soberania que reza que
o interesse nacional é a única máxima que vale? Ou os Estados se
comportam (ou devem se comportar) a partir dos princípios e normas
do Direito Internacional (que os próprios Estados ergueram e
defendem, como a Carta das Nações Unidas)? Em síntese: o que
vale mais? A Soberania westfaliana ou o Direito Internacional?
Portanto, a análise desse fator busca compreender se a intervenção
militar da OTAN na Iugoslávia foi ou não legal dentro dos parâmetros
do Direito Internacional. Busco observar se a intervenção foi pautada
pelos interesses nacionais, dentro da mais pura lógica da soberania ou
se, ao contrário, foi pautada pelo zelo ao Direito Internacional.
O segundo fator repousa sobre a questão da segurança
europeia. E nossa indagação é: tiveram os Estados Unidos alguma
intenção de levar a cabo um empreendimento da OTAN para garantir
que a segurança europeia prosseguisse no seio dessa organização?
Em síntese: o primeiro fator reflete a questão/polarização entre
direito internacional e soberania, enquanto o segundo reflete a
questão/polarização entre um projeto de segurança da Europa
exclusivamente europeu (que podemos traduzir por uma PESC5 efetiva)
contra o projeto em marcha da segurança europeia no seio da OTAN.

3 O PRIMEIRO FATOR DE INFLEXÃO: O DESRESPEITO AO
DIREITO INTERNACIONAL – O GENOCÍDIO
Sinteticamente: enquanto um processo judicial de
acordo com o objetivo deve ser organizado de
modo a permitir a vitória de quem tem razão, a
guerra, de fato, é um processo que permite dar
razão a quem vence.
Norberto Bobbio (2002, p. 123)

A PESC, Política Externa de Segurança Comum, foi instituída e regulada pelo Tratado
da União Europeia de 1992/3, sob o Titulo V. Disponível em: <http://eur l.europa.eu>.

5
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O princípio fundamental do Direito Internacional,
como direito universal que deve valer em si e por
si entre os Estados, à diferença do conteúdo
particular dos tratados positivos, é que os tratados,
enquanto sobre eles repousam as obrigações dos
Estados uns para com os outros, devem ser
respeitados. Mas porque as relações entre eles têm
por princípio a sua soberania, eles estão uns para
com os outros, nessa medida, no estado de
natureza, e os seus direitos têm a sua realidade
efetiva não numa vontade universal constituída em
poder acima deles, mas na sua vontade particular.
Aquela determinação universal permanece, por
isso, no dever-ser, e a situação torna se uma
alternância entre as relações conforme aos tratados
e a supressão dessas relações.
G.W.F. Hegel (1998, p. 139)

A mais contundente justificativa legal adotada pela OTAN para
intervir na Iugoslávia foi o imperativo de impedir, através de meios
convenientes e eficazes, a violação dos direitos humanos, em especial
o genocídio que estava ocorrendo na região de Kosovo.
Essa justificativa tinha respaldo de uma Convenção Internacional: a
Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio,
assinada em 1948.
No documento Statement on Kosovo (23 e 24 de abril de 1999,
assinado pelos chefes de Estados e governos da OTAN) lê-se:
1. The crisis in Kosovo represents a fundamental
challenge to the values for which NATO has stood
since its foundation: democracy, human rights and
the rule of law. It is the culmination of a deliberate
policy of oppression, ethnic cleansing and violence
pursued by the Belgrade regime under the direction
of President Milosevic. We will not allow this campaign
of terror to succeed. NATO is determined to prevail.
11. Atrocities against the people of Kosovo by FRY
military, police and paramilitary forces represent a
flagrant violation of international law. Our
governments will cooperate with the International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
to support investigation of all those, including at the
highest levels, responsible for war crimes and crimes
against humanity. (…).
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Seja no Statement on Kosovo, seja em vários outros
documentos (declarações do secretário geral da OTAN, declarações
interministeriais etc.) estão presentes as expressões “políticas de
opressão”, “limpeza étnica”, “atrocidades” e “catástrofe humanitária”.
Tais expressões refletem que a OTAN considerou que as forças
militares iugoslavas estavam violando os direitos humanos dos
albaneses-kosovares.
O termo “genocídio” não consta nas declarações da OTAN, porém
os EUA o empregaram oficialmente pela primeira vez em sua história.
O termo foi utilizado após inúmeras polêmicas e estudos internos,
sendo Bill Clinton o primeiro presidente estadunidense a usar essa
expressão no dia 25 de julho de 1999 (POWER, 2004, p. 530). Mas
antes de prosseguirmos cabe perguntar: o que de fato é um genocídio?
Genocídio é uma palavra que deriva do grego genos, que
significa raça, espécie, gênero, e da palavra latina caedere, que
significa matar. Significa, portanto, literalmente, assassinato de raça,
espécie e/ou gênero. O termo foi inventado por um militante do
direito internacional, Raphael Lemkin (SAZWROWSKI, 2002; POWER,
2004). Na verdade, ele lutava por uma lei internacional que
condenasse a prática de genocídio, desde a década de 1930. Quanto
ao aspecto normativo, a definição de genocídio dada pela Convenção
para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio é:
Art. 2º. (...) qualquer dos seguintes atos,
cometidos com a intenção de destruir, no todo ou
em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou
religioso, como tal: Matar membros do grupo;
Causar lesão grave à integridade física ou mental
de membros do grupo;
Submeter intencionalmente o grupo a condições
de existência capazes de ocasionar lhe a destruição
física total ou parcial; Adotar medidas destinadas
a impedir os nascimentos no seio do grupo; Efetuar
a transferência forçada de crianças do grupo para
outro grupo;6
6

MELLO, Rubens Ferreira de (textos coligidos e anotados). In: Textos de Direito
Internacional e de História Diplomática de 1815 a 1949, Editor A. Coelho Branco F.
1950, Rio de Janeiro, p. 832 833.
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O genocídio, como tal, foi praticado desde os primórdios da
História. Contudo, ganhou destaque internacional com o advento da
Alemanha nazista, que aterrorizou a humanidade pela magnitude
de número de mortos, pelo estabelecimento de campos de
concentração e de extermínio e pela institucionalização (criação de
direito e burocracia organizada) de tais práticas.
Nossa pergunta central sobre o genocídio e a intervenção da
OTAN na Iugoslávia é: poderia a OTAN legalmente ter praticado a
intervenção alegando o genocídio em curso realizado pelas forças
sérvias e iugoslavas contra os albaneses de Kosovo? No entanto,
para responder tal pergunta, temos de responder outra que é seu
antecedente lógico: o que estava acontecendo em Kosovo poderia
ser considerado genocídio?
A situação em Kosovo não foi tão simples como a mídia e a
OTAN nos apresentaram (apesar de algumas diferenças entre si,
essas foram as versões divulgadas para “o grande número”). Como
refazer essa história não é nosso objetivo central, mas tampouco
podemos nos furtar a essa questão, sintetizamos alguns elementos7:
1) Kosovo é considerado solo sagrado sérvio, principalmente, devido
à batalha de 1389 que ali ocorreu e que culminou na vitória do Império
Turco Otomano sobre os sérvios (com a morte dos dois chefes que
comandavam a batalha de ambos os lados). Também, pela existência
de inúmeros e importantes mosteiros e templos de tradição ortodoxa.
2) Em grande parte os albaneses aderiram à religião muçulmana e
tiveram uma relação privilegiada com os turcos-otomanos, o que iniciou
uma forte rivalidade com os sérvios. Os turcos-otomanos dominaram
a região de Kosovo (e o reino sérvio) do século XIV até o século XIX.
3) Foi somente na Segunda Guerra Mundial que os albaneses
passaram a ser maioria populacional na região de Kosovo. Isso porque
a Itália de Mussolini, com a ajuda dos alemães, ocupou a Albânia e
incorporou Kosovo à “Grande Albânia”.
4) O “período Tito” manteve o Kosovo pacífico devido, entre outras
coisas, aos mecanismos políticos da federação que permitiam um
balanço e alternância de poder, assim como uma progressiva
autonomia para as províncias de Kosovo e Vojvodina.
Discuti essa “história” na dissertação de mestrado no Departamento de Ciência
Política da FFLCH, USP. Ver FERREIRA, 2005.
7
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5) Durante o período Milosevic o Kosovo viveu tempos de violência.
Milosevic retomou um nacionalismo sérvio aliado a um desejo de
não-fragmentação da Iugoslávia (que já estava solapada pelos
conflitos da Eslovênia, Croácia em 1992/3 e da Bósnia-Herzegovina
em 1993/4) ao mesmo tempo que o Exército de Libertação de Kosovo
(ELK) também recrudescia em suas metas e atitudes.
6) O ELK, o exército iugoslavo e forças paramilitares sérvias
começaram uma escalada de terror com “erros” (abusos de direitos
humanos) de ambos os lados.
No que tange propriamente o genocídio, apesar de muitos,
com razão, questionarem a idoneidade daquele que declarou que
Racak8 fora um crime contra a humanidade (o general Wiliam Walker),
o general era chefe da missão de verificação da OSCE: representava
um órgão legítimo, com apoio e reconhecimento da ONU (S/RES/
855), e sua missão era observar as condições de violência na região.
Mesmo se desconsiderássemos a declaração de Walker9 – envolvido
em episódios macabros na América Latina durante a Guerra Fria –,
teríamos ainda que nos deparar com a posição do Conselho de
Segurança da ONU que, em sua resolução 1199 (S/RES/1199) de
23 de setembro de 1998, diz estar “alarmado com a eminente
catástrofe humanitária” e “violações cada vez mais frequentes aos
direitos humanos e ao direito humanitário internacional” 10
No dia 15 de janeiro de 1999 foram encontrados 45 corpos de albaneses
assassinados em Racak (uma região em Kosovo). No dia seguinte o general
estadunidense William Walker (chefe dos observadores da Organização para a
Segurança e Cooperação na Europa – OSCE) declarou à comunidade internacional
que o episódio de Racak fora um massacre dos sérvios contra os albaneses, um
“crime contra a humanidade”.
9
Segundo Chomsky (2002) e Del Valle (2001), William Walker tinha diretas ligações
com a CIA: fora responsável por diversos assassinatos e atos de terror em El Salvador
no final dos anos 80; ajudou os contras na Nicarágua sandinista; entre outras ações,
principalmente na América Latina. Para esses autores, o episódio Racak é questionável,
assim como para o repórter Renaud Girard do jornal francês Le Fígaro. Há um testemunho
8

do repórter pelo menos curioso no livro de Collon (2000, p. 27).
10
S/RES/1999 de 23 de setembro de 1998. Disponível em: <http://www.un.org/spanish/
kosovo/docs.htm>. A seguinte resolução, S/RES/1239 de 14 de maio de 1999, embora
não mencione a palavra genocídio, é bem mais enfática quanto à posição do CSONU e
quanto ao entendimento acerca das questões humanitárias no Kosovo.
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Outro fato que corrobora a tese de que houve prática de
genocídio contra os albaneseskosovares foi a inclusão, respaldada
por resolução do CSONU, da Sérvia e de Kosovo como regiões
passíveis de indiciamento por parte do Tribunal Penal Internacional
para a Iugoslávia11 (TPII) que julga crimes contra a humanidade e
de genocídio. De fato, dentre os vários indiciamentos de Milosevic e
outros sérvios, constam os crimes de genocídio, cumplicidade com
prática de genocídio, deportação, assassinato, tortura, extermínio e
uma larga lista de outros delitos.
Ora, considerados os fatos, sejam as resoluções da ONU, seja
o parecer da missão verificadora da OSCE, a existência do TPII e os
indiciamentos de Milosevic, nos parece coerente o entendimento de
que já havia prática de genocídio cometida pelos iugoslavos/sérvios
contra os albaneses na região de Kosovo. Nesse ponto há
concordância com o diagnóstico dos EUA (genocídio) e da OTAN
(limpeza étnica e catástrofe humanitária).
Mas, dada a comprovação da prática de genocídio, poderia a
OTAN intervir na Iugoslávia? Para responder a essa pergunta, teremos
de nos deter nos textos jurídicos internacionais pertinentes. Segundo
a Convenção para a Prevenção e Repressão do Genocídio, em seu Art.
1º: “As Partes Contratantes confirmam que o genocídio, quer cometido
em tempo de paz, quer em tempo de guerra, é um crime contra o
Direito Internacional, que elas se comprometem a prevenir e punir.”
O genocídio é entendido no artigo 1º como ato contrário ao Direito
Internacional, sendo passível de sanção. Ainda mais: não apenas
passível de sanção, mas também de uma sanção nutrida pela ideia e
dever da obrigatoriedade. Quando da existência de um genocídio, deve
se intervir. Esse entendimento é também respaldado pela Parte III,
Artigo 6º, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos:
1. O direito a vida é inerente à pessoa humana. Este
direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá
ser arbitrariamente privado de sua vida. [...]

11

Criado pela S/RES/827 de 25 de maio de 1993.
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3.Quando a privação da vida constituir crime de
genocídio, entende-se que nenhuma disposição do
presente artigo autorizará qualquer Estado Parte
do presente Pacto a eximir-se, de modo algum,
do cumprimento de qualquer das obrigações que
tenha assumido em virtude das disposições da
Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime
de Genocídio.

12

Logo, é obrigação dos Estados signatários da Convenção assumir
postura de defesa dos direitos humanos, ou seja, agir com o fim de
impedir o crime de genocídio, o que legitimaria em última instância,
e em termos legais, uma ação militar. Mas, como poderia se efetuar
essa obrigatoriedade?
De acordo com a Convenção, qualquer “Parte Contratante”
(Estado) pode recorrer às Nações Unidas para que esta aja
representando uma força legal internacional de intervenção. A palavra
“pode” (destacada acima) dá margem a uma dúvida: a palavra “pode”
dá margem à interpretação de que um Estado tem legitimidade para
agir por si só – ou em alianças – sem recorrer às Nações Unidas?
Vejamos o texto:
Art. 8º. Qualquer Parte Contratante pode recorrer aos órgãos
competentes das Nações Unidas a fim de que estes tomem, de acordo
com a Carta das Nações Unidas, as medidas que julguem necessárias
para a prevenção e a repressão dos atos de genocídio ou de qualquer
dos outros atos enumerados no Artigo 3º.
A palavra “pode” permite subentender, interpretar, que a Parte
Contratante pode ou não recorrer às Nações Unidas. Assim, é
perfeitamente cabível interpretar que uma Parte Contratante pode
agir unilateralmente (no caso de um Estado) ou multilateralmente
(no caso de mais de um Estado ou de uma Aliança), sem a passagem
do caso pela ONU.
12

In: RANGEL, Vicente Marotta (textos coligidos e ordenados), Direito e relações

internacionais, Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 350.
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Logo, dentro, exclusivamente, dos marcos da Convenção do
Genocídio e do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos, a OTAN teria
respaldo legal internacional para sua ação.
Não obstante, temos ainda que considerar a Carta da ONU.
Dois são os artigos atinentes à nossa discussão. O primeiro é o artigo
53º, segundo o qual as entidades regionais só podem praticar ações
armadas, quando de uma ameaça à paz e segurança internacional
reconhecida pela ONU e com autorização do CSONU:
Artigo 53 1. O Conselho de Segurança utilizará,
quando for o caso, tais acordos e entidades
regionais para uma ação coercitiva sob a sua
própria autoridade. Nenhuma ação coercitiva será,
no entanto, levada a efeito de conformidade com
acordos ou entidades regionais sem autorização
do Conselho de Segurança (...)

Dessa maneira temos um problema jurídico. Conforme a
Convenção do Genocídio e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis
e Políticos, podemos interpretar que a ação da OTAN possa ter sido
legal. Mas, ao mesmo tempo, temos a Carta da ONU que dispõe
que: toda ação armada empreendida contra um outro país (salvo
legítima defesa) deve ter autorização do CSONU, o que não ocorreu
nesse caso. Chegamos a um impasse.
Para dirimir essa questão polêmica, esse impasse, basta trazer
o artigo 103º da Carta das Nações Unidas. O artigo dispõe que esse
documento tem prevalência sobre qualquer outro instrumento jurídico
internacional. Vejamos: “Artigo 103 No caso de conflito entre as
obrigações dos Membros das Nações Unidas, em virtude da presente
Carta e as obrigações resultantes de qualquer outro acordo
internacional, prevalecerão as obrigações assumidas em virtude da
presente Carta.” 13
O artigo 103º estabelece no Direito Internacional uma
hierarquia de normas/leis na qual a lei suprema reside na Carta das
Nações Unidas. Tal ordenamento jurídico assemelha-se nesse ponto
ao nosso ordenamento jurídico mais comum e próximo: o direito
interno, doméstico. Nesse sentido podemos dizer que a Carta das
13

MELLO, Rubens Ferreira de (textos coligidos e anotados). Obra citada, p. 708.
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Nações Unidas, no âmbito do ordenamento jurídico internacional,
está para a Constituição no âmbito do ordenamento jurídico
intraestatal. Enquanto o ordenamento jurídico internacional tem como
suprema legis a Carta das Nações Unidas, o ordenamento jurídico
doméstico (no âmbito do Estado) tem a Constituição.
Dessa maneira, o argumento do genocídio (Convenção e Pacto)
invocado para justificar a intervenção da OTAN não pode ser
considerado válido, legal, tendo em vista os artigos 53º e 103º da
Carta da ONU. Existe a prevalência da Carta sob a Convenção e o
Pacto. Mesmo assim, de acordo com o Direito Internacional, uma
eventual dúvida no que concerne à interpretação dos textos
internacionais deve ser levada ao órgão competente; nesse caso, a
Corte Internacional de Justiça.
Concluímos assim que a justificativa do genocídio não tem
amparo legal tendo em conta a Convenção do Genocídio, o Pacto
Internacional sobre Direitos Políticos e Civis e a Carta da ONU.
Podemos dizer que os Estados membros da OTAN deveriam, na
qualidade de membros da ONU, observar a Carta, principalmente
nos artigos citados (53º. e 103º.) e, pelo menos, indagar, colocar
em questão, a fundamentação e a legalidade da resolução de
intervenção na Iugoslávia por parte da OTAN.
Encerrado esse ponto, cumpre ainda ressaltar que a invalidade
legal da ação empreendida pela OTAN na Iugoslávia em 1999 tem
também outras nuances no que tange propriamente ao Direito
Internacional. Para citar apenas uma, que se impõe por sua claridade,
trazida à literatura especializada por Luigi Ferrajoli: a ilegalidade da
ação frente à própria Carta constitutiva da Aliança. O autor afirma
que a Carta é clara em seus princípios de natureza: a OTAN é uma
aliança militar defensiva, de contra ataque, por assim dizer, e
que, portanto, não poderia ter realizado um ataque. Ou seja, o
próprio estatuto jurídico da OTAN não permitiria o empreendimento
de uma ação militar que não fosse defensiva.
Em suma, a OTAN desrespeitou o Direito Internacional vigente,
criando uma ruptura com o que chamamos de alento kantiano (de
1989 a 1999), ou seja: o respeito às leis internacionais e manutenção
da paz (respeito, portanto, à ONU e sua órbita legal) desde o período
marcado pelo fim do conflito bipolar.
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4 - O SEGUNDO FATOR DE INFLEXÃO: EUA E EUROPA. EM
TORNO DA SEGURANÇA E DEFESA DA EUROPA
Um dos pontos fundamentais da política externa estadunidense
a partir da Segunda Guerra Mundial foi uma inserção ativa na ordem
internacional e na construção de sua hegemonia. Vale recordar que
boa parte dos estadunidenses prefere uma postura de política externa
mais isolacionista, olhando “mais para dentro do que para fora”. Foi
principalmente após as duas grandes guerras que os EUA solidificaram
sua vocação “para fora” (que de certo modo já estava exposta em
1823 na Doutrina Monroe). Foi na presidência de Truman que a política
externa estadunidense conheceu seu auge de “atividade” e “postura”;
some se a isso a importância geopolítica da Europa na época.
As duas políticas já bastante conhecidas desse período – em
termos do quanto revelam de “presença” estadunidense na Europa
– são, obviamente, o Plano Marshall (de reconstrução econômica da
Europa), e a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN), no âmbito militar.
Apesar de não existir nenhum conteúdo antiamericano em
quaisquer dos acordos europeus relativos à progressiva constituição
da União Europeia (desde a Comunidade do Carvão e do Aço) – e
devemos ser prudentes ao considerar isso –, pode se salientar que a
Europa construiu, desde cedo, uma alternativa à presença dos EUA:
sua integração regional. Para alguns a palavra “alternativa” pode
parecer exagerada e seria mais prudente considerar a União Europeia
como uma complementação, em termos econômicos, mais do que
uma alternativa. Ainda que caiba uma análise mais minuciosa sobre
essa relação EUA-UE, que não pode ser feita aqui, entendemos que
a União Europeia é, pelo menos, um projeto e uma construção feitos
exclusivamente pelos europeus; nesse sentido, independente.
Não obstante, com respeito à sua segurança, as dimensões
próprias da Europa nunca conseguiram coexistir de forma pujante
vis-à-vis à OTAN.14 A segurança europeia, desde o advento da OTAN,
nunca foi independente no sentido pleno da palavra.
14
A União da Europa Ocidental (UEO), nascida em 1954, não conseguiu um papel
significativo em termos de forças bélicas e essa responsabilidade foi delegada
paulatinamente à OTAN.
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Mas, antes de chegarmos, com o devido rigor, a essa conclusão,
é preciso saber, ainda que de modo sucinto, o que vem a ser a OTAN
e como tal organização mudou...
A OTAN é uma organização militar defensiva e formou se como
um mecanismo de segurança e ajuda mútua dos países membros.
No caso de algum ataque, presumivelmente de algum país ou países
do bloco socialista, a algum país ou países membros da OTAN, todos
os demais integrantes da Aliança, segundo as normas expressas na
sua Carta, deveriam prestar seu auxílio, ou seja, declarar guerra ao
país ou países agressores (artigo 3O. e 5O.).
Passadas algumas décadas, particularmente depois de 1989/
1991, a pergunta que vem à tona é: para que serve a OTAN? Afinal,
a Guerra Fria terminou, assim como findou também o Pacto de
Varsóvia (a organização similar militar, do outro campo ideológico, a
“OTAN socialista” se assim podemos dizer...). Dessa forma a pergunta
é clara: Qual a razão de a OTAN continuar existindo?
A nova aliança: “o novo conceito estratégico”
A OTAN, como que num processo de metamorfose, se redefine
ampliando consideravelmente seu campo de atuação, justificando,
assim, a existência da aliança.
Na Declaração de Washington por ocasião dos 50 anos da
Aliança, é expresso:
We, the heads of State and Governments of the
members countries of the North Atlantic Alliance,
declare for a new century our mutual commitment
to defend our people, our territory and our liberty,
founded on democracy, human rights and the rule
of law. The world has changed dramatically over
the last half century, but our values and security
interests remain the same.15

OTAN, em The Washington Declaration, Meeting of the North Atlantic Council in
Washington D.C. 23 and 24 April 1999.

15
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A OTAN pós-Guerra Fria passa a atuar num campo muito mais
amplo do que o original. Duplamente mais amplo. Em primeiro lugar,
a “estabilidade” e a segurança dos países da Aliança não significam
mais apenas sua segurança militar-territorial. São incorporados novos
critérios de segurança, tais como a defesa da democracia, os direitos
humanos e o império da lei. São novos valores, dentro de um amplo
aspecto da segurança, que se inserem no campo de atuação da OTAN.
Em segundo lugar, a OTAN demonstra um interesse pela Europa
como um todo e não mais, como durante a Guerra Fria, pela defesa
coletiva dos membros da Aliança. A Aliança ampliou sua dimensão
territorial, abarcando toda a Europa, incluindo aí os países ex
comunistas do Leste Europeu. Estava dada, em boa medida, a
dissolução da tensão Leste-Oeste, com a predominância do Oeste.16
Essa nova dimensão da Aliança, com seu campo de atuação
duplamente ampliado, configura o que a própria OTAN designa como
“novo conceito estratégico”. A razão de ser da OTAN muda
radicalmente: continua com seu caráter militar ganhando além disso
um caráter político. Dentro dessa nova missão, cabe ressaltar a
importância de manter a Europa no seio da organização atlântica.
No Encontro de Roma da Aliança, em 1991, a Identidade
Europeia de Segurança e Defesa (IESD) é “enquadrada” como um
dos pontos fundamentais dessa nova etapa e com o passar dos anos
vai adquirindo sistematicidade, chegando ao seguinte resultado:
O Conceito Estratégico reafirma a continuidade do
desenvolvimento da Identidade Europeia de
Segurança e Defesa dentro da Aliança, sobre as
bases das decisões adotadas por seus Ministros
de Assuntos Exteriores a partir da reunião de 1996
em Berlim Também estabelece que este processo
necessitará de uma estreita cooperação entre a
OTAN, a União Europeia Ocidental; e, quando seja
necessário, a União Europeia.
Cabe lembrar que a partir do Encontro de Londres, em 1990, a Aliança abre seus
contatos diplomáticos para os países da Europa oriental bem como para a URSS.
Em 1992 a Albânia e Geórgia figuram como “países cooperadores” da Aliança, num
novo órgão criado, chamado de Conselho de Cooperação do Atlântico Norte. Em
dezembro de 1997, a Hungria, a Polônia e a República Tcheca são aceitas como
membros da OTAN. No mesmo ano é assinada a Ata de Fundação da OTAN-Rússia
sobre Relações Mútuas, Cooperação e Segurança.
16
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(…) com este processo todos os Aliados europeus
podem ter uma contribuição mais coerente e
efetiva nas missões e atividades da Aliança, se
reforçará a associação transatlântica e se ajudará
os Aliados europeus a atuar autonomamente,
quando se precise, mediante o uso dos dispositivos
da Aliança, na forma que se decida por consenso
em cada caso particular e, também, permitindo o
uso de seus equipamentos e capacidades para
operações sob direção europeia em que a OTAN
não esteja implicada, tendo em conta a plena
participação de todos Aliados europeus se eles
assim o decidirem (OTAN, 2001, p. 48)

A IESD é um dos pontos cruciais para a “nova” aliança. A IESD
mantém a segurança europeia no seio da OTAN, deixando inclusive
as capacidades militares (de inteligência e equipamentos bélicos)
para uso exclusivo europeu, se assim for o caso. Pretende se dessa
maneira motivar os europeus a continuarem na OTAN, acreditando
na instituição e mantendo-a viva. Mesmo sabendo que autonomia
europeia é diferente de independência europeia em sua segurança,
cabe então perguntar: por que essas benesses para com os europeus?
A Europa
Ao mesmo tempo em que se definia a IESD no seio da OTAN, a
Europa em 1993 aprovou seu novo tratado, cujo título V tratava das
questões da segurança do continente. Nesse caso, feita pelos próprios
europeus. O nome do “perigo” para a OTAN era Política Externa de
Segurança Comum – PESC. 17
O artigo da PESC que nos interessa é o 2º das disposições
comuns do Tratado da UE. Tal artigo prevê que um dos objetivos da
União é: “(...) a afirmação da sua identidade na cena internacional,
nomeadamente através da execução de uma política externa e de
segurança comum, que inclua a definição gradual de uma política de
defesa comum, que poderá conduzir a uma defesa comum (...).” 18
No artigo 11º são definidos os cinco principais objetivos da PESC: 1) A salvaguarda
dos valores comuns, dos interesses fundamentais da União; 2) O reforço da segurança
da União; 3) A manutenção da paz e o reforço da segurança internacional;
4) O fomento da cooperação internacional; 5) O reforço da democracia e do Estado
de Direito, bem como o respeito dos direitos do Homem.
18
www.int.ue.org
17
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Assim temos em síntese na letra da constituição: a) uma
Identidade européia; b) política externa e segurança comum
(coletiva) e, c) exclusivamente feita pelos europeus.
Não há muitas dúvidas sobre o “perigo” da PESC para a OTAN:
no artigo da PESC abre-se a possibilidade da criação de uma “defesa
comum”, que bem poderia ser uma força armada europeia. A defesa
comum é, segundo os manuais clássicos de Ciência Política, uma
necessidade da política externa e de segurança de um Estado. Para
nós, é uma apreciação lógica entender que a execução e a
confiabilidade internacional da política externa de um ente político
devam ter como respaldo forças armadas razoáveis.
Mas vejamos, afinal, qual é o atual estado da PESC e como os
principais países se situam com relação a ela.
Segundo estudo de Pereira, que versa também sobre as diversas
posições dos países europeus sobre a PESC, a Inglaterra, com seu
“euroceticismo”19, sempre se mostrou contra o projeto de a PESC
substituir a OTAN.
A França, nos idos da configuração do Tratado de 1992,
mostrou-se vacilante. Não queria uma PESC forte devido à presença
francesa efetiva e tradicional no cenário internacional, seja em termos
militares (nuclear principalmente) seja em seu assento no CSONU
(posição internacional efetiva e reconhecida), além do tradicional
respeito aos interesses nacionais franceses. Ao mesmo tempo,
seguindo a linha gaulista, gostaria que a PESC substituísse a OTAN.
A Alemanha, por sua vez, era (e é) a grande entusiasta da
ideia. Por ser uma potência europeia, a Alemanha teria muito a ganhar
em uma PESC efetiva, visto que teria um peso considerável nesta.
Além disso, a Alemanha sempre jogou do lado “comunitário” ou
“supranacional”: foi ela uma das grandes forças atuantes para a
criação e circulação da moeda europeia, o “euro” (tendo o Banco
Central Europeu em seu solo).

Vale a pena mencionar que desde o Congresso de Viena observamos essa postura do
Reino Unido. É notório que todas as vezes que o sistema de congressos europeus
denotava uma possibilidade de“governo” (exagerando) ou de acordos em matérias
sensíveis como guerra, paz, distribuição deterritórios, normativas de caráter internacional,
o Reino Unido retirava se do sistema, participando apenas como observador.
19
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A saída encontrada, para esse dilema, foi uma PESC
intergovernamental, baseada nos três pilares de sustentação da União
Europeia criada pelos franceses20 e com apoio dos britânicos. Nesse
sentido, a PESC não é direito comunitário (no qual os Estados cedem
Soberania na chamada Europa Econômica), mas sim intergovernamental
(Europa Política). Dessa forma, mantém se a prerrogativa de veto do
Estado soberano. Ou seja, a decisão última nessa matéria segue
dependendo do acordo de todos os Estados da União.
Por mais polêmicas e problemas que possam existir sobre a
PESC, além da percepção e do desejo dos Estados pela mesma, a
PESC é letra de lei e sua efetivação por parte da União Europeia
pode colocar em risco a OTAN. Logo, colocar em risco a facilidade
que os EUA têm para “estar” em solo europeu. Esse “estar” se traduz
facilmente na possibilidade de a inteligência estadunidense obter
informações dos países europeus e países próximos, bem como de
os EUA utilizarem as bases da OTAN como plataformas de ataque
para eventuais guerras travadas por esse país (para citar dois
exemplos que saltam aos olhos).
Assim, consideramos que uma PESC efetiva é um risco aos
EUA e pode fazer mudar o equilíbrio de poder internacional. Como?
É o que veremos a seguir.
Contrapesos
Desde o Congresso de Viena ficou claro que para manter o status
quo em um determinado sistema é preciso contrabalançar o poder
existente entre os Estados. Assim, o equilíbrio de poder baseia se na
lógica dos “pesos e contrapesos”. Segundo Kissinger, o equilíbrio de
poder se traduz pela ideia de que “os mais fortes tratariam de dominar
e os mais fracos tentariam resistir formando coalizações e aumentando
suas forças individuais” Assim, “se a coalizão era bastante poderosa
para conter o agressor, surgia um equilíbrio de poder, do contrário um
país alcançaria hegemonia”. (KISSINGER, 1995, p. 62)
O Tratado de 1992/3 prevê a estrutura orgânica baseada em três pilares. O primeiro
pilar é o das comunidades europeias (Comunidade Europeia do Carvão e do Aço,
Comunidade Econômica Europeia e Comunidade Europeia de Energia Atômica), o
segundo o da política externa e segurança comum e o terceiro se refere à cooperação
da justiça e dos negócios internos.
20
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Dessa forma, é necessário perguntar: como se portará a Europa
no que tange à sua política externa e de segurança? Qual será a
relação disso com a OTAN? Há uma tendência europeia, no mundo
ocidental ou internacional, de contrabalançar o poder dos EUA,
seguindo a lógica do equilíbrio de poder? Uma PESC efetiva, em
exercício, e o fim da OTAN podem significar uma nova ordem?
É obviamente plausível pensar que teremos outra configuração
de poder no cenário internacional se existir uma PESC efetiva e,
mais além, uma defesa comum europeia. Não obstante, não há
nenhum vestígio mais contundente de que a Europa assim o pretenda.
Para além das considerações geopolíticas, que tratamos apenas
de apontar, devemos voltar para nossa ideia de que os EUA querem
a continuidade da OTAN. Logo, é possível pensar que o ataque à
Iugoslávia tinha como uma de suas motivações exatamente manter
a segurança europeia no seio da OTAN? Ou será que a motivação
maior foi realmente aquela que apareceu nas declarações e
documentos oficiais?
Enfim, aqueles que tenham tido um pouco mais de paciência e
prudência na análise de tal caso foram buscar outras justificativas
além das oficiais. Uma delas, que destacamos aqui, é exatamente a
manobra dos EUA de manterem a segurança europeia no seio da
OTAN, impedindo assim sua independência a partir da PESC.
Há autores que destacam outros interesses tais como: a
necessidade da OTAN em demonstrar que deve existir – pois nunca
havia empreendido uma ação militar desde sua criação; os eternos
interesses da indústria bélica; o controle por parte dos países
capitalistas (liderados pelos EUA) sobre o Leste Europeu, ratificando
para a Rússia “quem realmente manda no mundo” (é de ressaltar que
a Sérvia é uma eterna aliada da Rússia, lutando em várias guerras
junto a ela)21, chegando até à guerra para apaziguar os ânimos internos
contra o presidente Clinton nos EUA pelo escândalo “Lewinsky”.

Além de serem oriundos dos povos eslavos, sérvios e russos têm em comum a
religião (pelo menos aqueles que a professam) cristã ortodoxa e lutaram nas duas
grandes guerras lado a lado.

21
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma é que os Estados Unidos da América “mataram
dois coelhos numa cajadada só”, como se diz no adágio popular.
A feliz expressão quer dizer que em um único ato logram-se dois
feitos positivos para o autor do ato. O normal seria alcançar um
objetivo (“matar um coelho”). Não obstante consegue se “matar
dois coelhos”: em um ato têm se duas consequências favoráveis.
Assim, segundo nossa análise, os EUA, ao empreender como
OTAN a intervenção militar na Iugoslávia, conseguiu matar pelo
menos estes dois “coelhos”: o Direito Internacional representado
pela ONU e a segurança europeia independente.
No primeiro caso, o desrespeito ao Direito Internacional vigente
e legitimado pelos seus atores (a quantidade indubitavelmente relevante
de 188 países signatários) torna sugestiva uma série de reflexões.
Trouxemos anteriormente a ideia do precedente que aqui
devemos expor um pouco mais. A tese que sustentamos é que a
OTAN gerou um precedente, abriu as portas para as consequentes
intervenções no Afeganistão e no Iraque. Ora, será que essa ação
configurou um precedente jurídico?
Em termos positivos de direito doméstico não poderíamos fazer
essa afirmação, dado que um precedente normalmente é dotado de
caráter jurisprudencial e, logo, passa por um tribunal e juiz. Não foi o
caso. Mas tampouco o Direito Internacional é o direito doméstico.
Podemos pensar que por mais que tenhamos um código jurídico, uma
normativa coerente e legitimada (o que remete a um caráter positivo)
no Direito Internacional... também existe a importância dos costumes
dos Estados. Existe uma importância, no cenário internacional, da
commom Law, por assim dizer, na qual os Estados observam o
comportamento dos outros Estados e entendem esses comportamentos
como parte de um “Direito Internacional” no sentido amplo, ou, se
preferirmos, comportamentos dotados de “legitimidade”.
É nesse sentido que podemos corroborar a análise de que a
intervenção da OTAN em Kosovo abriu um precedente nas relações
internacionais e, assim, no Direito Internacional.
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Em outras palavras, na efetivação de um ato (como foi a
intervenção) contrário ao Direito Internacional no cenário internacional,
automaticamente abre se a possibilidade de que isso se repita como
algo “normal”, como um exemplo de possibilidade de ação. Cabe
lembrar mais uma vez que no período pós-Guerra Fria, que tem seu
início em 1989/1991, a intervenção da OTAN na Iugoslávia foi o
primeiro ato desrespeitando a Carta das Nações Unidas. Isso vale
dizer que esse ato abriu as portas para a continuidade de marcar atos
ilegais como “atos normais” e “atos necessários”, desacreditando,
portanto, o ordenamento jurídico internacional.
A outra reflexão que podemos fazer é que a intervenção da OTAN
revela, mais uma vez, um cenário de “Anarquia Internacional”, onde
cada ator ou grupo de atores (alianças) se comporta através da irrevogável
Soberania, desprezando, quando necessário, o Direito Internacional.
Uma última reflexão, que também surgiu à época da
intervenção, e que permeia a série de questionamentos que os
estudiosos de relações internacionais trazem em sua bagagem de
mão, é sobre a estrutura da ONU. Mais uma vez: será que a estrutura
da ONU, dotando o Conselho de Segurança das decisões mais
importantes no que se refere à guerra e à paz, é justa? Ou em
termos mais pragmáticos, será que a estrutura da ONU é viável para
fazer valer os princípios da Carta das Nações Unidas?
Com respeito ao segundo fator que destacamos, sobre a
continuidade da dependência da segurança europeia em relação à
OTAN, seria prudente salientar aqui as considerações do vice
almirante português Alexandre Rodrigues que, de certa forma,
sintetiza uma série de apreciações:
O caminho não vai ser fácil; ainda permanecem
duas grandes divergências internas a obstruir a
progressão: a divergência entre a visão de uma
Europa mais intergovernamental do que
supranacional – a Europa Econômica – ou uma
outra Europa disposta a partilhar mais áreas de
soberania, designadamente no âmbito da política
externa e de defesa – a Europa Política; a
divergência sobre a questão transatlântica, na
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forma de relacionamento político da União com os
EUA, entre a versão de aliado incondicional e a
versão de constituição de um polo mundial
alternativo de poder. (RODRIGUES, 2007)

Do nosso ponto de vista, não há dúvida de que uma das
motivações da OTAN para atacar a Iugoslávia, além das justificativas
oficiais e outras não oficiais, foi manter a segurança europeia no
seio da OTAN, fazendo com que o aparelho militar dos EUA tenha
acesso facilitado a informações militares europeias e que tropas
estadunidenses marquem presença e utilizem as bases da OTAN em
solo europeu.
Além disso, é possível pensar, como vimos anteriormente, que
uma PESC ativa poderia redundar em criação de forças armadas
europeias desequilibrando o status quo da segurança internacional
(e, portanto do equilíbrio de poder). Surgiria um outro polo de poder
em termos militares? Enfim... são essas algumas das questões que
esperamos poder ter analisado e contribuído para o entendimento
das relações internacionais contemporâneas.
Destarte, procuramos contribuir para a análise de que há um
mundo pré e pós Kosovo e que esse episódio (muitas vezes esquecido
pelo furor do 11 de setembro) foi um alarme nas relações
internacionais. Hobsbawm aponta que a intervenção em Kosovo foi o
fato divisor entre os séculos XX e XXI, ou seja: a intervenção inaugurou
o século XXI. Procuramos destacar aqui a dimensão do desrespeito
ao Direito Internacional e a questão da segurança europeia
“dependente” como fatores que contribuem para essa análise.
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RESUMO
Esta pesquisa teve por objetivo analisar os dados coletados
dos processos individuais dos candidatos a seleção para a Escola
Militar nos anos de 1938, 1939, 1940 e 1941. O recorte temporal
escolhido teve por objetivo comprovar os padrões de discriminação
observados na documentação produzida pela Instituição no período
de 1937 á 1946 e tentar detectar a origem social desses militares.
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ABSTRACT
This research had for objective to analyze the collected data of the
individual processes of the candidates the election it Military School in the
years of 1938, 1939, 1940 and 1941. The chosen secular clipping had for
objective to prove the standards of discrimination observed in the
documentation produced for the Institution in the period of 1937 the 1946
and to try to detect the
social origin of these military.
KEY WORDS: Brazilian Army; Military School of Realengo; Estado Novo.

* Doutor em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor
do Programa de Pós Graduação em História (Mestrado) da USS e Professor da
Graduação de História do UNIABE.

81

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

Este artigo tem por objetivo analisar o acesso à Instituição de
Ensino Superior responsável pela formação dos oficiais do Exército
Brasileiro, durante o Estado Novo, tempo esse balizado pela
administração do General-de-Divisão Eurico Gaspar Dutra, como
Ministro da Guerra, e pela entrada em vigor da Constituição Federal
de 1946, base legal do Estado de Direito, após o período autoritário
do governo do Presidente Getúlio Vargas.
Pretendo problematizar então, através das fontes e da
bibliografia consultada, o contexto histórico e a diversidade que
envolveu o processo de seleção para o ingresso na Escola de formação
de oficiais do Exército brasileiro no período. Observei que, desde
1931, estavam sendo implantados, na Escola Militar do Realengo
(EMR), instrumentos para dificultar ou mesmo impedir a entrada,
num primeiro momento (1931-1937), de candidatos indiferentes ao
novo modelo exigido após a Revolução de 1930 para ser oficial do
Exército, ou seja, candidatos que fossem indisciplinados ou associados
à política; e, num segundo momento (1937-1945), depois das
modernizações executadas pelo Coronel José Pessoa na EMR, no
período de 1931 a 1934, de comunistas, negros, judeus e islâmicos,
grupos considerados subversivos ou inferiores racialmente para a
formação de uma nova elite militar.
Uma das relevâncias deste estudo consiste na contribuição
historiográfica mais detalhada e inovadora ao apresentar questões
discriminatórias fundamentadas na análise do acesso às Escolas de
Formação de Oficiais, no contexto do Exército brasileiro durante o
Estado Novo, contribuindo para compreensão da formação social do
Brasil. Por si só, o tema relacionado ao racismo e ao antissemitismo
não é inédito. O ineditismo encontra se na articulação do pensamento
político de formação de uma elite militar em um Instituto de Ensino
Superior da Instituição e nos tipos de discriminação que foram
detectados ao se analisar o acesso dos candidatos, buscando
compreender as relações com a sociedade brasileira, e entender
melhor a cultura corporativa dentro da Instituição Militar.
Com relação à discussão bibliográfica, analisei, principalmente,
a historiografia que aborda a questão da construção de uma elite
política, como foi o caso das obras de José Murilo de Carvalho e
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Alfred Stepan, e a historiografia que trata da construção de uma
elite profissional, nesse outro caso, com as obras de Jehovah Motta
e Samuel P. Huntington. Para a análise do Estado Novo e a política
discriminatória, discuti obras de autores como Maria Luiza Tucci
Carneiro, pertencente a um grupo de intelectuais atualizados que
abordam o tema de maneira a discutir a existência de uma política
discriminatória durante o governo de Getúlio Vargas (1930 1945) e
Azevedo Amaral, de um grupo de intelectuais, dos anos 1930 e 1940,
que justificam a existência das políticas discriminatórias dentro de
um Estado autoritário. Por fim, fiz uma discussão mais aprofundada
da obra O Estado Militar na América Latina, de Alain Rouquié, que
realiza uma análise comparativa sobre os militares e o poder nos
países latinos da América.
Para a discussão sobre a formação do oficial do Exército
brasileiro, no contexto da formação de uma elite profissional, me
apoiei na obra de José Murilo de Carvalho, Forças Armadas e Política,
1930-1945, que analisou a participação dessa instituição militar na
política do período em que Getúlio Vargas esteve presente no cenário
do poder nacional, como chefe do governo provisório, após a
Revolução de 1930, até tornar se presidente do regime autoritário,
que só retornaria à rota de uma democracia liberal em 1945.
Conforme Carvalho, após a Revolução de 1930, o Exército
emergiu como uma organização fragmentada que consolidará seu
poder – no contexto de conflitos internos e externos à força – com um
golpe, o de 1937, ou, mais precisamente com a derrota do integralismo,
em 1938. Essa consolidação será conseguida em meio às mudanças
na estrutura interna da organização militar, nas relações da
organização entre o Estado e a sociedade, e na sociedade em geral.
Após essa discussão inicial, percebi que a maior parte da
literatura sobre a ação dos militares na política procura discutir o
processo intervencionista, buscando aprofundar este conhecimento
através de estudos da história da Instituição dentro de um contexto
mais amplo da história do Estado e do mundo, mas principalmente
vai buscar esse entendimento na formação dos oficiais, como foi o
caso de José Murilo de Carvalho, em Forças Armadas e Política: 19301945; de Jehovah Motta, em Formação do Oficial do Exército:
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currículos e regimes na Academia Militar, 1810-1944; e de Celso
Castro (1990), em O Espírito Militar, que realiza um estudo
antropossocial na Academia Militar das Agulhas Negras com o objetivo
de captar a visão de mundo e a escala de valores características do
espaço militar através do exame do processo de socialização de seus
alunos (cadetes). Outros autores buscaram criar modelos explicativos
que são apresentados para a sociedade como foi o caso de Alfred
Stepan em Os militares na política. As mudanças de padrões na vida
brasileira, e de Samuel Huntington em O Soldado e o Estado. Teoria
e Política das Relações entre Civis e Militares (1996) e A ordem
política nas sociedades em mudança, especificamente no capítulo IV
– “Pretorianismo e decadência política”, bibliografia que trata do
Exército e daqueles que os autores consideram como seus sujeitos
políticos, os oficiais.
Percebo, em todas as discussões bibliográficas realizadas, a
falta de uma análise mais profunda da documentação interna do
Ministério da Guerra, do Estado Maior do Exército (principalmente
as que não foram ainda utilizadas, por serem documentos secretos,
confidenciais e sigilosos) e das Escolas de Formação de Oficiais do
Exército como espaço de formação de uma elite profissional que
utilizou padrões de discriminação para o ingresso nesse
estabelecimento de ensino no período de 1937 a 1945, articulando
principalmente burocracia e educação militar (requerimentos para
ingresso na escola, registros internos, currículos, e outros) a uma
política nacional, de forma que se possa construir melhor a história
da formação de um grupo elitista institucional dentro de um Estado
intervencionista, que utilizou tanto propostas político ideológicas
quanto propostas racistas e antissemitas.
Logo, a originalidade deste trabalho está no fato de que a
maioria dos autores que selecionei para apoio utiliza como fonte
documental alguns processos de matrícula dos alunos para escolas
militares (como foi o caso de Stepan) ou as próprias atividades dos
alunos nessas escolas (como foi o caso de Celso Castro) e deixa de
analisar principalmente os processos daqueles que foram impedidos
de entrar na escola, conforme constatei nos processos individuais
de candidatos para ingresso na EMR no período de 1938 a 1942 e
nos documentos trocados entre o Ministro da Guerra, o Estado Maior
do Exército e os Comandantes da Escola Militar.
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No período entre 1937 e 1945, o Estado brasileiro tornou-se
autoritário de fato, eliminando o sistema federalista e o regime liberal
democrático, consolidando o ideal de um Estado centralizador. Dentro
do contexto de um Estado forte, a Escola Militar do Realengo terá
como desdobramento do pensamento político do período anterior
(1930-1937) a restrição ao ingresso de negros, judeus e mulçumanos,
com o objetivo de se construir uma elite Institucional. O Exército
brasileiro passaria por nova reorganização, muito diferente da
ocorrida em 1934.
O Ministro de Estado da Guerra, em 1937, era o General Eurico
Gaspar Dutra, um dos articuladores do Golpe de Estado de 1937.
A organização do Exército, de 19381, teve como ponto central a
retirada do Estado-Maior do Exército da posição de mais alto órgão
da defesa nacional, sendo que, naquele momento, a direção do
Exército passaria a ser exercida pelo Presidente da República, chefe
supremo da Instituição, representado pelo Ministro da Guerra, que
passou a dispor de órgãos de comando e de inspeção, tanto
administrativa como técnico-militar. Na prática, o Ministro da Guerra
voltava a exercer as funções de direção, e o Estado Maior do Exército
a ser apenas um órgão auxiliar de consulta.
Nas instruções para a matrícula na Escola Militar de 19372,
assinada pelo General Dutra, Ministro da Guerra, observei que o
processo seletivo dos candidatos ao oficialato do Exército Brasileiro
sofrera alterações que facilitaram, nos anos seguintes, as condições
para estabelecer discriminações contra certos indivíduos da sociedade
e também a base para a formação de uma elite militar iniciada no
Comando do Coronel José Pessoa na EMR em 1931.
Pelo Artigo primeiro da instrução para inscrição no concurso
de admissão, seria necessário satisfazer as seguintes condições: ser
brasileiro nato, solteiro e ter idade compreendida entre 16 anos feitos
e 22 anos incompletos, referidos esses limites ao dia primeiro de
abril do ano de matrícula; ter antecedentes e predicados pessoais
1
AHEx. Coleção de Leis do Brasil. Decreto Lei Nº 413, de 6 de maio de 1938 (Lei de
Organização do Exército).
2
AHEx. Boletim do Exército Nº 37, de 5 de julho de 1937. Fernando da Silva Rodrigues
A Seleção dos Oficiais do Exército Brasileiro durante o Estado Novo
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que o recomendassem à Escola e ao Corpo de Oficiais de que iria fazer
parte; apresentar consentimento dos pais ou tutores se fosse menor,
para os civis: apresentar atestado de que possuía as condições de
honorabilidade indispensáveis à situação de futuro oficial; ter o curso
secundário fundamental ou dos Colégios Militares; apresentar
declaração dos pais ou tutores, responsabilizando-se pelas exigências
regulamentares quanto aos objetos e roupas de uso pessoal; pagar a
taxa de inscrição (30$000) de que eram dispensadas somente as praças.
O primeiro item, ser brasileiro nato, queria dizer que não seria
permitido em hipótese alguma na Escola de Formação de Oficiais o
concurso de estrangeiros ou mesmo de naturalizados, como forma de
evitar a entrada de indivíduos de outras nacionalidades considerados
estranhos aos interesses do Exército e do novo Estado. Isto que, em
parte, era reflexo do momento político vivido, do estabelecimento de
políticas nacionalistas e da formação de Estados autoritários. Na
questão relacionada a antecedentes, e predicados (honorabilidade)
poderia se tratar de condições necessárias para formação de uma
elite institucional, junto com o atestado de honorabilidade, que seria
afiançado por uma autoridade civil ou militar. Por fim, o valor da taxa
paga poderia restringir em grande parte o número de candidatos,
principalmente aqueles oriundos de grupos sociais mais baixos que
não pudessem pagar o valor estipulado.
A inscrição dos candidatos ao concurso de admissão3 civis e
praças seria feita mediante um requerimento ao comandante da
EMR, devendo esse requerimento ser instruído com os seguintes
documentos: recibo da taxa de inscrição paga na Tesouraria da Escola
(dispensado às praças); certidão de idade; ficha individual (conforme
modelo anexo à instrução); atestado de conduta no último
estabelecimento de ensino; atestado de honorabilidade (para os
civis), ou juízo do comandante ou Chefe (para as praças); atestado
de vacina; consentimento paterno ou do tutor (dispensado para os
maiores); e, carteira de identidade.

3
Por essa instrução, eram reservadas 50% das vagas aos candidatos provenientes
dos Colégios Militares e 50% das vagas eram disputadas entre os civis e praças.
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Um item proposto pela instrução referia se ao parecer positivo
para a aceitação dos candidatos no processo seletivo. O Art. 4º desse
documento previa que não seriam admitidos no concurso candidatos
que, a juízo do Comandante da Escola, não satisfizessem as condições
de bons antecedentes e predicados pessoais que o recomendassem
para a Escola. Para tanto, o juízo desfavorável do comandante seria
expresso pelo despacho no requerimento – Arquive-se – sendo que
o despacho era rigorosamente reservado e não caberia recurso do
candidato contra o parecer desfavorável. Os requerimentos
arquivados ficariam em cofre da Escola Militar durante dois anos,
devendo ser incinerados no fim desse prazo. Com relação a esses
documentos é importante registrar que a ordem para destruição dos
requerimentos não foi cumprida, o que estimulou pelo ineditismo o
nosso trabalho de pesquisa, pois parte da documentação encontra
se sob a guarda do Arquivo Histórico do Exército.
Ao que tudo indica a passagem do ano de 1937 para o ano de
1938, representa bem o momento de radicalização na seleção dos
futuros oficiais do Exército Brasileiro. Contextualizado pela instalação
de um governo autoritário (Estado Novo), o Ministro da Guerra,
General Dutra mostra com os documentos produzidos e com suas
decisões ministeriais a sua feição autoritária e discriminatória,
principalmente contra judeus e negros, considerados por ele
portadores de estigmas ideológicos e raciais. Essa postura
discriminatória pode ser considerada por nós a real base para uma
postura autoritária dentro da Instituição articulada a política de força
existente em um grupo armado.
Para construirmos esse pensamento político tomamos por base
à análise de alguns documentos oficiais, porém reservados,
produzidos pelo General Dutra a frente do ministério.
O primeiro documento analisado foi o Relatório Secreto das
principais atividades do Ministério da Guerra, durante o ano de 1941,
encaminhado ao Presidente da República. Na seção sobre o ensino
militar e o recrutamento dos chefes, Dutra registra que a finalidade
de toda educação moderna é a formação da unidade espiritual da
nação, do melhor dirigente nacional e a seleção dos chefes. Seria
toda uma obra de autoridade e de respeito, fundada em critério
severo e conduzido com justiça, carinho e energia.
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Para Dutra, haveria, em matéria de educação, dois sistemas
presentes que se contrariavam: o sistema autoritário e o sistema
liberal. Com relação ao segundo, observa que já havia sido feita
uma experiência no domínio público e que o resultado fora o mais
desastroso possível. Criticava ainda o que chamava de ensino liberal,
o qual pregava publicamente o desacato à disciplina e o descaso à
autoridade, tornando a educação artificial, pois não atingia a alma
do futuro cidadão.
Segundo o General Dutra, o modelo ideal era fundado nos
princípios psicológicos e autoritários, calcado nas regras da disciplina
social, cujo fim era formar valores reais e positivos que em todos os
domínios fossem úteis e socialmente aproveitáveis. Tornar negligentes
as normas da disciplina seria estragar completamente o caráter do
adolescente; seria enfraquecer-lhe a vontade, entregá-lo ao acaso
dos caprichos, deixá-lo vacilar entre o bem e o mal, torná-lo incapaz
de jamais tomar uma forte resolução, de praticar sólidas virtudes e
de fixar-se invariavelmente no bem.
O Ministro da Guerra coloca ainda que, na vida, as qualidades
de caráter representam um papel preponderante. A iniciativa, o
julgamento, a perseverança, a precisão, a energia, o domínio de si
mesmo, o sentimento do dever são aptidões sem as quais todos os
dons da inteligência não são senão inúteis. Para Dutra, essas
qualidades de caráter desenvolvem-se pela educação no sistema
autoritário e disciplinado, em que a personalidade infantil é
cuidadosamente guiada para os fins sociais a que se destina. Era em
última análise, a formação da unidade moral dos espíritos, isto é, a
criação da comunidade conduta.
O general Dutra conclui seu pensamento, registrando que, por
causa da diversidade de educação adotada no Brasil, o quadro de
oficiais e graduados do Exército não possuía uma doutrina uniforme
de conduta que tornasse seus elementos constitutivos solidários e
coesos, imunes de certas ideias exóticas e de certos desvios que
tanto pesar e abalo já tinham ocasionado à Instituição.
Por si sós, os trechos analisados acima do relatório do Ministro
respondem pelo seu pensamento autoritário articulado a ideia da
educação como fator de preparação dos jovens para a vida nacional,
para exercer funções determinadas dentro da sociedade estabelecida.
A moral e a disciplina seriam as bases dessa educação, que formaria
jovens sadios espiritualmente, isentos de avanços ideológicos
contrários ao regime daquele momento.
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Analisei também as Instruções constantes na Nota Reservada
Nº. 1.1014, de 28 de outubro de 1937, do Ministro da Guerra, que
colocava o Exército empenhado na defesa das instituições nacionais
e de sua própria existência, na campanha contra os princípios exóticos
que tentariam solapar o organismo nacional, articulados aos
processos de infiltração nos vários setores da administração pública.
O General Dutra, de forma contundente, registra críticas contra
a excessiva liberalidade das leis brasileiras e da tolerância dos nossos
costumes que propiciavam os trabalhos de demolição do regime,
concluindo, no primeiro trecho, a necessidade das altas autoridades
militares realizarem o expurgo de elementos cuja permanência no
meio do Exército não se harmonizasse com as legítimas finalidades
da Instituição.
Nos trechos seguintes, o General Dutra afirma que não se
poderia admitir que indivíduos portadores de estigmas ideológicos e
raciais em conflitos com as Instituições políticas e sociais a que as
Forças Armadas montam guardam, fossem por elas mesmas
alimentados, preparados para ingressar em suas fileiras ou nelas
mantidos, para o seu próprio desprestígio e como constante ameaça.
Registra que oficiais, sargentos e praças, apanhados em atitudes
subversivas, foram afastados do seio do Exército, e que em outros
setores da atividade pública procurava-se praticar o necessário
saneamento. E a essa profilaxia social não poderiam escapar os
Institutos de Ensino Militar, para onde deveriam estar voltados os
olhares vigilantes.
No contexto desse empenho foi criada, nas Instruções para
matrícula na Escola Militar de 1937, a Ficha Individual em que
seriam anotadas informações referentes aos pais dos candidatos.
Essa ficha tornou-se poderoso meio de defesa de que dispunha o
Comandante da Escola Militar na seleção dos candidatos.

AHEx. Acervo das Escolas Militares. Acervo da Escola Militar. Ofício Sem Número,
Reservado, de 5 de novembro de 1937, do Inspetor Geral do Ensino do Exército ao
Comandante da Escola Militar.
4

89

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

Na parte final das instruções contidas na Nota Reservada, o
Ministro da Guerra associa seu pensamento com o momento vivido
pelo país articulado com a decretação de um novo estado de guerra5,
a necessidade de se tomar providências radicais, enérgicas e
imediatas. O General Dutra considerava de bom aviso, baseado nas
razões expostas no documento, que fossem executadas as seguintes
disposições destinadas a assegurar a ordem nos Institutos de ensino
militar e observar, sem deslizes, as finalidades que lhe seriam
impostas como órgãos mantidos pelo Exército e subordinados à
orientação precípua da instrução neles ministrada:
1. Na Escola Militar seria procedida uma rigorosa sindicância visando
apurar com precisão quais os alunos que, nela matriculados, eram
portadores de estigmas raciais e ideológicos concernentes ao
judaísmo e ao comunismo, condição que os incompatibilizaria com o
cumprimento irrestrito das obrigações da carreira militar. Para tanto,
seria nomeada pelo Comandante da Escola uma Comissão para fazer
o exame dos casos que fossem presentes, e os alunos, por ela
indicados, seriam convidados a trancar matrícula. Os que se
recusassem, seriam desligados como inconvenientes à ordem e à
disciplina do Exército.
2. Idêntica sindicância deveria ser procedida nos Colégios Militares,
cabendo às respectivas comissões indicarem ao EME os alunos que,
pelas considerações anteriores, não deveriam ser matriculados na
Escola Militar. Tais alunos poderiam terminar o curso dos Colégios,
mas não seriam admitidos na matrícula da Escola Militar.
3. Não seriam submetidos às provas de admissão à Escola
Militar os candidatos que incidissem nas prescrições referidas
no Nº 1 das disposições.
De acordo com Art 161, da Constituição Federal do Brasil de 1934, o estado de
guerra implicaria a suspensão das garantias constitucionais que pudessem prejudicar
direta ou indiretamente a Segurança Nacional. Em dezembro de 1935, uma emenda
constitucional abriu a possibilidade de se equiparar a “comoção intestina grave”,
com finalidades subversivas das Instituições políticas e sociais, ao estado de guerra.
Foi com essas características que o estado de guerra foi decretado no Brasil nos
anos de 1936 e 1937.
5
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As disposições acima deveriam ser imediatamente postas em
execução e os resultados seriam, com presteza, comunicados ao
Ministério da Guerra depois de apreciados pelo Estado Maior do Exército.
Outro documento analisado foi a Nota Ministerial Reservada
nº. 9566, de 20 de setembro de 1937, relativa à seleção física e
moral dos candidatos à matrícula na Escola Militar. O Ministro da
Guerra, tomando por base o fato constatado em 1935, em que
sessenta e dois tenentes que, por efeito da Lei de Promoções, ao se
submeterem à inspeção de saúde exigida, trinta e oito eram
portadores de diferentes moléstias, fato agravado ainda mais pela
circunstância de que, naquele momento, ano de 1937, se achavam
hospitalizados no Sanatório Militar de Itatiaia vários cadetes,
fisicamente insuficientes. Declarava que, no sentido de corrigir tão
grave anormalidade, fossem as provas de seleção médica e do exame
físico, no próximo concurso de admissão, procedidas com mais rigor,
para que, pela total observância das Instruções Reguladoras das
Inspeções de Saúde e das Juntas Militares de Saúde, não se
reproduzissem às irregularidades encontradas e se evitasse qualquer
recurso de apelação, tão frequente em anos anteriores.
Finaliza suas observações declarando que igualmente se
procedesse a rigorosa seleção moral dos candidatos por comissão
de três oficiais nomeados pelo Comandante da Escola Militar.
Como resultado dos primeiros momentos de radicalização no
processo seletivo dos candidatos à Escola Militar vividos no ano de 1938,
pude observar que a seleção nos anos seguintes não foi nada amena.
O Ofício Reservado Nº. 2227, de 31 de outubro de 1938, do
Inspetor Geral do Ensino Militar dirigido ao Comandante da Escola
Militar, referente ao Aviso Nº. 246 (Reservado) de 20 de outubro de
1938 e à Nota Reservada Nº. 2.101 de 28 de outubro de 1937, do
Ministro da Guerra, recomendava e reiterava os atos oficiais baixados
com o propósito de vedar a entrada na Escola Militar dos candidatos
de certas origens ou procedências.
AHEx. Acervo da Escola Militar. Ofício Nº. 03057, de 12 de Novembro de 1937, do
Comandante da Escola Militar ao Diretor do Ensino Fundamental.
7
AHEx. Acervo da Escola Militar. Ofício Nº. 222 – Reservado, de 31 de outubro de
1938, do Inspetor Geral do Ensino do Exército ao Comandante da Escola Militar.
6
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Registra que segura observação revelava o empenho de
elementos estrangeiros em se infiltrarem nos quadros do Exército
através dos seus descendentes nascidos no Brasil, os quais recebiam
influxo educativo do espírito paterno e ficavam fiéis ao fanatismo
das suas ideologias ou das suas seitas de caráter social, político ou
religioso. No seu entender, o Exército, naquele momento mais do
que nunca, deveria ser essencialmente brasileiro, pois se não fosse
assim não se poderia garantir que a Nação não se fragmentasse e se
dissociasse sob as influências de fora.
Coloca ainda que o trabalho estrangeiro era intenso e persistente
para amortecer nos espíritos o sentimento de amor ao berço natal.
Nesse sentido, alega como medida preliminar evitar a todo custo a
entrada, no seio do Exército de candidatos ao oficialato que, pela sua
ascendência paterna, se tornassem indesejáveis ou suspeitos.
No documento analisado 8, o General Pedro de Alcântara
Cavalcanti de Albuquerque, Inspetor Geral de Ensino do Exército,
afirma que o Brasil realmente só possui um elemento de coesão
nacional: o Exército. Este se espalha por todos os rincões dessa
terra e é, em cada ponto do Brasil, uma escola de educação militar,
cívica e moral. Para o General, as demais classes não têm nenhuma
influência sobre o povo.
Assim, entende que os quadros do Exército não poderiam
refletir, por mínima que fosse, qualquer tendência exótica. Como
quebra total da distribuição dos poderes, registra que o conceito de
justiça internacional desaparece, e o direito estaria, naquele
momento, na força, como em outras potências mundiais.
Todo esse contexto revelaria como deveria ser cada vez mais
rigoroso o recrutamento dos quadros do Exército. A qualquer preço,
não se deveria consentir que neles se infiltrassem aqueles que pela
voz ancestral do sangue viessem, mais tarde, ante a realidade cruel,
mostrar que não houve o devido cuidado na seleção dos quadros e
na prevenção a tempo, como foi o caso de um candidato que teve o
seu processo individual aceito, apesar de ser filho de sírios,
contrariando a regra imposta pelo sistema burocrático da Instituição
militar. O General Dutra autorizou a matrícula do candidato por conta

8

AHEx. Acervo da Escola Militar. Ofício Nº. 222 – Reservado, de 31 de outubro de

1938, do Inspetor Geral do Ensino do Exército ao Comandante da Escola Militar.
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das circunstâncias estabelecidas, uma vez que o candidato logrou
boa classificação no processo seletivo. No entanto, o Ministro alertou
o Comandante da Escola de que, no futuro, não se reproduzissem
tais irregularidades prejudiciais à necessária e taxativa seleção de
valores dos candidatos à Escola Militar, local de formação dos oficiais9.
Analisando a próxima documentação, acreditamos que os anos
de 1940 e 1941 foram os mais críticos com relação à discriminação
no processo seletivo dos candidatos à Escola de Formação de Oficiais.
Com base na análise da Nota Secreta10, de 22 de janeiro de
1941, do Ministro da Guerra, General Dutra, ao Comandante da EMR,
observamos que o Comandante do Exército saía da forma velada
para ser direto nas suas instruções com relação a discriminação.
No documento, o Ministro começa registrando que o
recrutamento de candidatos ao oficialato, fundamental para o Exército,
deveria requerer o melhor dos cuidados e a mais severa vigilância
das autoridades por ele responsáveis, dadas as graves e, por vezes,
irremediáveis consequências para o patrimônio moral do Exército que,
um descuido, incompreensão ou fraqueza poderia acarretar. Reforça
ainda, que os alunos daquele momento seriam os oficiais do amanhã
e os chefes do futuro, sobre cujos caracteres, repousariam a direção
do Exército e a defesa do país. O General fecha sua contextualização,
afirmando que aquela estrutura, formada por excelência pelos quadros
de oficiais, teria que ser constituída, lenta e tenazmente, através de
uma rigorosa e harmônica seleção de valores físicos, intelectuais e
moralmente fortes, que fortaleceriam profissionalmente aqueles que,
por impulsos de sentimentalismo ou preconceitos doutrinários,
abrissem os portões das escolas do Exército aos que não a devessem
transpor sem prejuízos graves para a solidez do mesmo.
O General Dutra declara na Nota que o recrutamento dos futuros
oficiais deveria ser feito em meio homogêneo, fundamentalmente
brasileiro, a fim de que diversidades de raças, de mentalidades, de
pigmento, ou quaisquer outras características não peculiares à maioria
de nossa gente, jamais pudessem transmudar o quadro de nossos
oficiais num amontoado amorfo de indivíduos sem uma sólida
9
AHEx. Acervo da Escola Militar. Nota Reservada, de 14 de março de 1941, do
Ministro da Guerra ao Comandante da Escola Militar.
10
AHEx. Acervo da Escola Militar. Nota Secreta, de 22 de janeiro de 1941, do Ministro

da Guerra ao Comandante da Escola Militar.
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identidade de princípios morais, sociais, domésticos e religiosos que
os solidarizassem numa fraternal comunidade de ideias e sentimentos.
Posteriormente temos trechos da Nota que o General Dutra
utiliza para justificar a discriminação com relação à cor e à
nacionalidade estrangeira, em especial aos judeus.
Em relação à questão da cor, ele esclarece que a restrição em
causa de modo algum pode desmerecer os patrícios que a tenham e
cujas qualidades pessoais caberia reconhecer a abonar, porém
objetiva de modo exclusivo evitar, para o futuro e quando se
formassem oficiais, situações de constrangimento para eles próprios
e seus comandados, em face das convenções sociais que não
poderiam contornar ou abolir, pois constituíam normas e praxes de
uso corrente na sociedade e às quais teriam de se amoldar.
Quanto às restrições impostas aos semitas, não há necessidade
de justificativas. Considera raça desradicada à terra, desafeita por
credo e sentimentos à noção objetiva de pátria tal qual era concebida,
não teriam seus membros as credenciais para o exercício da profissão
militar, embora, individualmente, não merecessem quaisquer
prejulgamentos depreciativos.
Em consequência do exposto, determinava o Ministro da Guerra
que, na seleção preliminar dos concorrentes à matrícula na Escola
Militar ou na Escola Preparatória de Cadetes, fossem rigorosamente
observadas as seguintes condições fundamentais para qualquer
candidato:
• Ser brasileiro nato11 e filho legítimo de brasileiros também natos;
• Pertencer à família organizada e de bom conceito;
• Ser física e mentalmente sadio;
• Não ser de cor;
• Não ser – nem seus pais – judeu, maometano ou ateu confesso.

Conforme o Decreto-Lei 3.084, de 01 de março de 1941 (Estatuto dos Militares),
para admissão nas escolas e cursos de formação de oficiais, além das condições de
idade, aptidão intelectual, idoneidade moral e capacidade física, era necessário que
o candidato fosse brasileiro nato e que as condições de ambiente social e doméstico
(nacionalidade, religião, orientação política e condições morais e profissionais dos
pais) não colidissem com as obrigações e deveres impostos aos militares, nem
fossem suscetíveis de obstar a um perfeito e espontâneo sentimento patriótico.

11
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Com relação ao último item, deveria ser observada rigorosa
sindicância toda vez que houvesse dúvida da procedência do candidato,
não sendo justificada qualquer negligência que favorecesse matrículas
indevidas de candidatos que incidissem nas prescrições expressas.
Para não haver dúvida com relação ao processo seletivo, o
General Dutra determinou através da Nota Secreta Nº. 325 5212, de
16 de outubro de 1941, ao Comandante da EMR que os casos especiais
fossem resolvidos diretamente pelo próprio Ministro da Guerra, com
o envio ao gabinete dele, da documentação pertinente ao candidato.
Além de tentar evitar erros no processo seletivo dos candidatos ao
oficialato, o Ministro da Guerra tomava essas decisões centralizadoras,
revelando, pelo documento, um perfil que é pouco discutido pela
historiografia que trata do General Dutra.
Em relação ao grande acúmulo de serviço ocasionado pela
radicalização das Instruções para Matrícula na Escola Militar, podemos
nos ater a outra análise. Essa situação poderia ter como consequência
uma fragilidade no processo seletivo, deixando passar despercebida
a entrada, na Escola Militar, de alguns casos indesejáveis, ou mesmo
deixando entrar elementos que seriam considerados indesejáveis,
mas que por algum motivo foram considerados aptos para continuar
o processo seletivo, transgredindo as ordens impostas pelo Ministro
da Guerra.
Com relação a esse processo de radicalização do processo
seletivo dos candidatos a oficiais, podemos dizer que ele seria
amenizado somente em 1946, quando da instituição de uma nova
Constituição brasileira, em 18 de setembro.
Ao analisar o Ofício Circular Reservado Nº. 35913, do Diretor
de Ensino do Exército, General Francisco Borges Fortes de Oliveira,
ao Comandante da Escola Militar de Resende, verificamos que
conforme registro no documento o preconceito da cor, que as
disposições de referências e outros levantavam no recrutamento dos
AHEx. Acervo da Escola Militar. Nota Secreta Nº. 325 52, de 16 de outubro de
1941, do Ministro da Guerra ao Comandante da Escola Militar.
13
AHEx. Acervo da Escola Militar. Ofício Circular Reservado Nº. 359, de 27 de
Novembro de 1946, do Diretor de Ensino do Exército ao Comandante da Escola
Militar de Rezende.
12
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candidatos ao oficialato do Exército ativo, não encontravam mais
sustentação naquele novo momento, mesmo sob forma velada,
contrária à essência do regime democrático.
Registra ainda que, após entendimento pessoal com o Ministro
da Guerra, ficara acertado que a pigmentação da pele em si e por si
não tornaria inapto nenhum brasileiro a se candidatar a qualquer
dos estabelecimentos militares de ensino. No entanto, nada impediria
os Comandantes das Escolas Militares, e o Diretor de Ensino
recomendava que o exame dos demais requisitos legais, no tocante
aos postulantes, fossem feitos com toda atenção e máxima
severidade, pois a experiência tinha demonstrado maiores e mais
frequentes deslizes na vida profissional e privada dos homens de
cor e seus derivados próximos.
A análise dos padrões de discriminação observados nesta
pesquisa pode ser confirmada através da pesquisa empírica feita
nos processos individuais dos candidatos a seleção da EMR, no período
de 1938 a 1942. Nas fontes analisadas foram encontradas as
respostas para identificar o racismo seletivo do Ministro da Guerra
durante o Estado Novo. É importante frisar que, as restrições impostas
aos candidatos a escola de Formação de Oficiais do Exército Brasileiro
correspondiam a política nacional estabelecida pelo Estado varguista
com relação à entrada de imigrantes. Durante os primeiros momentos
do governo Vargas, após a Revolução de 1930, leis14 foram decretadas
com o objetivo de limitar a entrada de estrangeiros no Brasil, leis
que iam de encontro a política de Estado estabelecida no final do
século XIX e início do XX, que percebia na imigração fator essencial
para o processo político de branqueamento da população brasileira
considerada demasiadamente mestiça.
A média de processos individuais produzidos para o recorte
temporal estabelecido (1938-1942) foi de 2.000 (dois mil) a 2.200
(dois mil e duzentos), anualmente, correspondendo ao número de
candidatos inscritos. O número total de processos individuais analisados
nesta pesquisa foi de 6.725 (seis mil setecentos e vinte e cinco),
AHEx. Coleção de Leis do Brasil. Constituição Federal do Brasil de 1934 (Com
relação a imigração foi estabelecida cotas por nacionalidades para entrada de
estrangeiros) e o Decreto-Lei Nº 406, de 04/05/1938 (Dispõe sobre a entrada de
estrangeiros no território nacional).
14
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variando entre 700 (setecentos) e 2.200 (dois mil e duzentos), de
acordo com a existência do corpus documental no AHEx, pois muitos
processos podem ter sido perdidos nas diversas mudanças de guarda
da documentação, destruídos por pessoas ou pela ação do tempo. O
número de vagas no curso de formação de oficiais para a época era
cerca de 400 (quatrocentas).
Com relação às constâncias observadas após as análises dos
processos individuais, verificamos que:
Com relação à procedência dos candidatos15, do universo de
inscritos para o concurso em todos os anos observados, a grande
maioria vinha do meio civil. No ano de 1938, não houve candidato
oriundo das EPC e dos Colégios Militares. No ano de 1939, apresentou
se um número considerável de candidatos dos Colégios Militares e
nenhum das EPC. No ano de 1940, diminuiu o número de candidatos
oriundo dos Colégios Militares e aumentou o número de candidatos
oriundos das EPC em relação ao ano anterior. Nenhum candidato
das EPC foi considerado inapto. Nos anos de 1941 e 1942, continuou
em crescimento o número de candidatos oriundos das EPC e
diminuindo o número de candidatos dos Colégios Militares.
Tecnicamente podemos observar que a Instituição caminhava para
uma seleção mais endógena em relação a outras Escolas Militares,
que deveriam preparar e homogeneizar os futuros candidatos para
o curso de formação de oficiais.
Tabela 1
CANDIDATOS APTOS (%)
civil
praça
Colégio Militar
Escola Preparatória de Cadetes
TOTAL
CANDIDATOS INAPTOS (%)
civil
praça
Colégio Militar
Escola Preparatória de Cadetes
TOTAL
15

1938

1939

1940

92,6
7,4

65
5

80
2

78,5
3,5

70
4,5

0
0

30
0

10
8

4
14

3,5
22

100
1939

100
1940

100
1938
94
6

85,5
3,5

1941

100
1941

83
3

88,5
8,5
1,5
1,5

0
0

11
0

14
0

100

100

100

1942

100
1942

100

95
1
2,5
1,5
100

Ver tabela 1, relação de candidatos aptos e inaptos no processo seletivo.
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Com relação à origem social dos pais dos candidatos,
observamos que no período analisado (1938-1942), mais da metade
tinha profissões ligadas às camadas sociais médias e altas, formadas
principalmente, por profissionais liberais (médicos, engenheiros,
advogados) e comerciantes. Cerca de trinta por cento dos pais dos
candidatos eram de profissões características de camadas sociais
mais baixas, tais como: domésticas, profissões técnicas, operários,
camponeses etc. A análise demonstra o crescente interesse da
sociedade brasileira pela profissão de Oficial do Exército, que passava
a atrair indivíduos de camadas sociais mais altas. O resultado dessa
parte da pesquisa comprova a nossa análise com relação ao
questionamento da posição da Instituição que a partir de 1930 passou
a adotar uma política cujo interesse era formar uma elite militar.
Com relação à nacionalidade dos pais dos candidatos,
observamos que no período analisado, predominaram os brasileiros
em mais de setenta por cento dos inscritos, seguidos de portugueses
e italianos. Nos dois últimos casos, podemos vincular análise desse
grupo de estrangeiros ao processo de imigração para o Brasil. Com
relação à origem islâmica atribuída a um determinado grupo,
percebemos em nossa análise que havia na sociedade brasileira um
senso comum ao enquadrar sírios, libaneses e turcos como
muçulmanos, erro do qual os militares não escaparam.
Com relação à religião dos candidatos, observamos que no
período analisado, predominou os católicos, em mais de oitenta por
cento dos inscritos, seguidos de protestantes e espíritas.
Com relação à situação familiar dos pais dos candidatos, observamos
que no período analisado, predominou os casados, em mais de setenta
por cento dos inscritos, seguidos dos casos de viúvas e de viúvos.
Ao final da pesquisa analítica sobre a seleção dos candidatos a
EMR podemos perceber como os casos de inaptidão variaram do
racismo, ao anti semitismo, passando pela xenofobia e pela condição
social do candidato, e, a cada ano tínhamos uma realidade diferente,
de acordo com o momento político vivido pelo Estado brasileiro.
Com certeza os negros e judeus foram os principais alvos da gestão
autoritária do Ministro da Guerra, como podemos verificar com os
dados estatísticos descriminados através da projeção anual dos
candidatos considerados inaptos16.
16

Ver Tabela 2.
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Tabela 2
Motivo de Inaptidão / Ano

1939

1940

1941

1942

0

52

32

46

53

Pai / mãe estrangeiro (judeu)

04

03

0

01

03

Pai / mãe estrangeiro (islâmico)

13

03

0

16

12

Pai / mãe estrangeiro (outros)

07

96

13

07

84

Excede a idade

01

06

13

06

08

Falta de documentação

06

06

43

0

141

0

07

15

02

17

02

15

0

0

36

0

07

0

0

59

Cor da pele (negro)

Inapto em inspeção de saúde
Condição familiar (separados, mãe solteira)
Nenhum motivo aparente
Má conduta militar
TOTAL

1938

0

05

02

01

04

33

200

116

79

417

Logo, concluímos que, a passagem do ano de 1937 para o ano
de 1938, representa bem o momento de radicalização na seleção
dos futuros oficiais do Exército brasileiro. Enquadrado em um governo
autoritário (Estado Novo), o Ministro da Guerra, General Dutra,
mostrou, através dos documentos produzidos e com suas decisões
ministeriais, a feição autoritária e discriminatória da pasta da Guerra,
principalmente contra judeus e negros, considerados por ele
portadores de estigmas ideológicos e raciais. O Ministro da Guerra
justificava a discriminação, pelo fato de o judeu ser considerado
raça desradicada à terra, e o negro, por conta das convenções sociais
estabelecidas que a Instituição não poderia abolir, pois constituíam
normas e praxes do uso corrente na sociedade.
Essa postura discriminatória pode ser considerada como a real
base para uma postura autoritária dentro do Exército, Instituição
enquadrada na burocracia estatal articulada à política de Estado
existente, postura de um grupo profissional que tem o monopólio da
administração da violência.
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PODER AEROESPACIAL BRASILEIRO: DISSUASÃO COMO SENTIMENTO
DE SEGURANÇA, COERÇÃO COMO MEDIDA EFICAZ À DEFESA NACIONAL
Mauro Barbosa Siqueira*

RESUMO
O estudo visa a averiguar como o Poder Aeroespacial Brasileiro
pode importar à Defesa Nacional, pelo uso da coerção militar, e à
Segurança Nacional, por meio da dissuasão. O artigo aborda o
emprego eficaz do poder aéreo como ferramenta político-estratégica.
Perfaz se por uma pesquisa exploratória e documental, que se
delimitou a examinar as ideias de Robert pape, sob a lógica de
estratégias dissuasórias e coercitivas, a vigente Política de Defesa
Nacional e a Estratégia Nacional de Defesa. Busca inferir as inerentes
consequências doutrinário-conceituais, advindas dessa Estratégia
Nacional, à Doutrina Militar de Defesa e, no âmbito da Aeronáutica,
à Doutrina Básica da Força Aérea. Os resultados referem se às
implicações da Estratégia Nacional de Defesa para a sociedade
brasileira e no Planejamento Estratégico de mais alto nível do Estado,
impondo ao Brasil estar preparado para defender se, na atual moldura
mundial, de agressões e de ameaças. Conclui se que a Força Aérea
Brasileira pode contribuir, por meio de instrumentos dissuasórios e
por intermédio do emprego da coerção militar, como forma eficaz à
prevenção de conflitos armados e de guerras convencionais e à
resolução de crises internacionais político-estratégicas.
PALAVRAS CHAVE: Defesa Nacional. Política de Defesa
Nacional. Estratégia Nacional de Defesa. Poder Aeroespacial.
* Tenente Coronel Aviador formado pela Academia da Força Aérea (AFA) em 1987.
Especialista em Interpretação de Imagens Orbitais e Sub-orbitais pela UFSM. MBA em
Gestão de Processos pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestre em Ciência
Política. Doutorando no Programa de Pós-graduação em Ciência Política da UFF (por
meio do convênio MD/Capes: o Pró-Defesa). Possui o Curso de Estado- Maior de Defesa
(CEMD) na Escola Superior de Guerra. É, hoje, o Adjunto do Chefe do Chefe do Centro
de Estudos Estratégicos da Universidade da Força Aérea. 1 Adjunto do Centro de Estudos
Estratégicos da Universidade da Força Aérea; 2 Doutorando pelo PPGCP da UFF.
Contatos: (21) 21572675/21572229 e/ou siqueiramauro@gmail.com

101

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

BRAZILIAN AIRSPACE POWER: DETERRENCE AS PERCEPTION OF SECURITY,
COERCION AS EFFICACIOUS MEASURE TO NATIONAL DEFENSE
ABSTRACT
The aim of this study was expound the possible efficacious of the
Brazilian Airspace Power employment as political and strategic tool. It refers
to its coercive use in National Defense and deterrence as Security basement.
The paper starts by identifying concepts present in the National Defence
Policy and in the current edition of Brazilian. Hence, the conceptions of
Robert Pape concerning to coercive air power value were analyzed. It
focalized the main purpose of war, regarding to the clausewitzian thought,
in which war becomes incorporated as a mere instrument of politics, a
continuation of political intercourse, carried on with other means. The
research presented the mathematic model descried by Pape for the air
power coercive employment. The main conclusion attained with the work
includes the reference to application of the Brazilian Airspace Power by
coercion and deterrence, in modern warfare, with prevalence of the strategic
and political fields upon the tactical and operational ones.
KEY WORDS: National Defense. National Defense Policy. National
Strategy of the Defense. Airspace Power.
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1 – INTRODUÇÃO
Nenhuma nação pode denominar se grande menos
que seu poder aéreo esteja apropriadamente
organizado e provido para isso, porque o poder
aéreo [...] não dominará apenas a parte terrestre,
mas a naval também.
Major-General William “Billy” Mitchell da USAAF

Vislumbrar a atual moldura de Segurança e de Defesa impõe a
capital análise de questões emblemáticas como dissuasão (termo
assimilado da Língua Inglesa e traduzido também por deterrência) e
como coerção militar.
Como ponto de partida para se apreender o sentido do objetivo
final deste estudo, faz se mister inferir, sob a visão realista do
Realpolitik, que a busca incessante por mais poder pertence e
permanece essencial à relação estratégico diplomática entre
contemporâneos Estados nação soberanos.
Ao se analisarem os elementos substantivos da estratégia da
coerção, sob a ótica de gênero, ressaltam os paradigmas da soberania
nacional e da manutenção da integridade territorial. Mormente, a
estratégia da coerção militar, sob o modo de espécie, encontra-se
inserida no bojo que abrange as diferentes opções estratégicas
possíveis. Além disso, a eficácia da estratégia de coerção se comunica
com questões de Diplomacia e de Economia Política.
O objetivo final do artigo se configura em analisar teorias e
ideias oriundas de pensadores teóricos da arma aérea, das quais se
possa inferir a real eficácia estratégica do emprego de um poder
aéreo coercitivo.
Esse propósito geral do trabalho baseou os questionamentos
que nortearam o estudo. Enfatiza-se, que a inquietude promotora
desta pesquisa advém da lógica permeada por qual seria, na ótica
da Teoria do Poder Aéreo Coercitivo, o melhor emprego estratégico
da arma aérea.
O problema fulcral reflete a questão de qual eficácia há no
emprego de poder aéreo coercitivo, pelo estado-nação moderno,
sob a legítima égide de um monopólio do uso da força, na defesa de
seus próprios interesses?
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Sob esse prisma, Jean Bodin (1992, passim 46-88) pode
responder à indagação que ensejou o presente estudo ao revelar que
“o Estado teve origem na força”. Como refletir acerca do legítimo
direito de coerção militar, do estado moderno, sem se ater à semântica
de uso da força armada ou da violência organizada? Torna-se coerente,
portanto, esse questionamento, no bojo das Relações Internacionais,
e procede se à arguição de que o Poder Aeroespacial Brasileiro
coercitivo pode ser o elemento-chave à resposta do problema.
As contribuições que o ideário de resolução pacífica de
controvérsias proporciona à Ciência Política, às Relações
Internacionais e à aproximação entre as nações, visam ao
fortalecimento e à consolidação de conceitos como o idealistakantiano da possível “paz perpétua”.1 (KANT, 2008, passim 14-85)
Esse processo não é dinâmico e requer um conjunto de ações
recíprocas, no qual são aplicadas medidas à construção de uma
situação que, em tese, amortizaria a probabilidade de conflitos
armados e tende a zero a beligerância.
Acima de tudo, essas ações representam essencial instrumento
para a resolução de contenciosos entre Estados soberanos, na
moldura da atual “Sociedade Anárquica”. (BULL, 2002, passim
1-327). Esse processo pode desenvolver se por ações recíprocas
entre os Estados, as quais se destinam a promover a abertura e a
transparência entre eles. O objetivo consiste em dirimir as percepções
difusas e as discórdias existentes, essencialmente, pela revelação
das intenções políticas e da competência de cada Estado para
programar essas ações. Como consequência, pode-se lograr benefício
mútuo para Estados entre os quais, outrora, havia interesses
conflitantes. Ademais, haveria a possibilidade do incremento de
condições propícias a um ambiente de Paz e Segurança Global no
bojo das Relações Internacionais (RI).
Portanto, a implantação dessas medidas de cunho
veementemente idealista poderia lançar as bases para um ambiente
de deferência diplomática, dependência recíproca e cooperação
mútua. Esses pressupostos podem favorecer a criação e a
manutenção de um sistema de segurança global, em face de moldura
idealista-kantiana, sem comprometer a soberania de Estados.

1

Em 1795, Immanuel Kant (1724 1804) publicou, na Alemanha, o original de “À paz perpétua”.
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Todavia, as perspectivas para o século vigente vislumbram
ameaças à Segurança Global – comuns a todos os Estados – como a
“Guerra de Quarta Geração”, o terrorismo internacional e as pressões
internacionais de ordem

ambiental e econômico-financeira. Faz-se

mister a atenção voltada ao jogo de interesses e à não-cooperação
entre nações, sobretudo, quando e.g., na pauta diária da prolatada
Política de Poder e do jogo de interesses entre atores de RI sob a égide
de Realpolitik2, interesses econômicos depararam-se e podem gerar
crises internacionais político-estratégicas e, também, conflitos armados.
Então, haveria necessidades tão prementes para se optar por
um crescimento exacerbado da capacidade de coerção militar do
Estado Brasileiro? Pode-se fazê-lo sem o devido planejamento
estratégico oriundo das três Forças Armadas do Brasil?
Em 2008, o Ministro de Estado da Defesa, Nelson Jobim, afirmou
que o Brasil precisa possuir instrumentos militares a fim de, dessa
forma, poder defender nossas riquezas naturais (como o petróleo na
Plataforma Continental e o manancial da Região Amazônica).
(informação verbal)3
Desafortunadamente, a realidade enfrentada pelas Forças
Armadas Brasileiras pode não condizer com a estatura políticoestratégica e econômica que o Brasil começa a angariar no alvorecer
do século XXI. Possuir uma capacidade dissuasória, no campo do
Poder Militar, torna se mandatório a uma potência regional como se
constitui hoje o Estado Brasileiro.

Inserir se no campo das Relações Internacionais (RI) requer efetuar duas escolhas
elementares, diametralmente opostas, que se constituem em: o Realismo Político e
o Idealismo (Internacionalismo Liberal ou Liberalismo Utópico). Há outras opções
no Institucionalismo, na Escola Inglesa (ou da Organização Internacional), etc. Em
face da profundidade colimada neste artigo, optou se por delimitálo, a priori, apenas
à visão realista – Realpolitik.
3
Declaração fornecida pelo Doutor Nelson Jobim, no VIII Ciclo de Estudos Estratégicos
da Escola de Comando e Estado Maior do Exérxito (ECEME), no Rio de Janeiro,
outubro de 2008.
2
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2 PODER NACIONAL, SEGURANÇA E DEFESA

Nas profundezas da arte da guerra repousa a
doutrina. Esta representa as convicções centrais para
se empreender a guerra, a fim de se obter a vitória.
Gen Curtis Lemay

A Política de Defesa Nacional aborda, fundamentalmente,
ameaças externas. Constitui-se no instrumento jurídico, de mais
alto nível, que condiciona o planejamento de defesa e visa a
determinar as finalidades e as diretrizes para o preparo e para o
emprego da capacidade nacional, com o intuito primordial de englobar
os âmbitos militar e civil, em todas as expressões do Poder Nacional.
O Estado-nação moderno constitui-se em ente político-jurídico
e seus elementos integrantes são, essencialmente, o território, o
povo, o ordenamento legal e o governo próprios e a capacidade de
tomar decisões independentes nas relações externas.
Esse último elemento reflete-se na condição precípua de possuir
uma Política Externa própria e uma Instituição que a processe com
eficácia. No Brasil, o Ministério das Relações Exteriores (o Itamaraty)
representa esse órgão estatal consultivo do Comandante Supremo
das Forças Armadas Brasileiras o Presidente da República.
Segundo a Política de Defesa Nacional , o Estado “detém o
monopólio legítimo dos meios de coerção para fazer valer a lei e a
ordem, estabelecidas democraticamente, provendo-lhes, também,
a segurança.” (BRASIL, 2005, p. 1). Essa moldura surgiu na Paz de
Westfália, ao se findar a Guerra dos Trinta Anos em 1648, com a
assinatura de Tratados entre as partes envolvidas.
A Política de Defesa Nacional atribui à expressão segurança
concepção conceitual de “condição que permite ao País a preservação
da soberania e da integridade territorial, a realização dos seus
interesses nacionais, livre de pressões e ameaças de qualquer
natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres
constitucionais.” (BRASIL, 2005, p. 2).
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Portanto, segurança pode ser concebida com um estado, uma
sensação, um sentimento, uma intangível condição (ou mais do que
meramente expectativa de concretização desse estado) e não se
traduz em medidas operativas, tampouco em ações mensuráveis,
pois deve ser apenas percebida.
A vigente Política de Defesa Nacional define a expressão Defesa
Nacional como sendo “o conjunto de medidas e de ações do Estado,
com ênfase na expressão militar, para a defesa do território, da soberania
e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente
externas, potenciais ou manifestas.” (BRASIL, 2005, p. 2).
Esse conjunto de atos podem ser traduzidos, de forma pictórica,
no quadro abaixo representado:

Quadro 1 – Correlação entre Segurança e Instrumentos Estatais de Defesa

INSTRUMENTOS ESTATAIS DE DEFESA

SEGURANÇA
ÂMBITO
NÍVEL

DIMENSÃO

Individual
Pública

Interno

Externo
Coletivo

Direitos e
Garantias
Individuais

Nacional

Objetivos
Nacionais

DE

SEGURANÇA

E

Outros
organismos
e intituições
do Estado

F. Armadas

Objetivos vitais do
Internacional conjunto de nações
(coincidentes com o
interesse nacional)

Quadro 1 - NÍVEIS

COERCITIVOS NÃO COERCITIVOS
Òrgãos de
Segurança
Pública (Poder FA
de Polícia) e FA (atribuições
(casos previstos subsidiárias)
em lei)

Grupos
Setoriais

Comunitário

Normal

INTERESSES

FA
F.A. coligadas (ajuda
sob a égide de
humanitária)
um òrgão de
Segurança
Coletiva

INSTRUMENTOS ESTATAIS

DE

DEFESA

Fonte: Doutrina Militar de Defesa (DMD), 2007, capítulo II, p. 19.
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3

CRISES INTERNACIONAIS POLÍTICO ESTRATÉGICAS E

CONFLITOS ARMADOS
A guerra é o momento em que o Estado realiza
sua mais alta consciência. É um mal necessário.
Hegel

A Doutrina Militar de Defesa (DMD) é dividida em seis capítulos.
Os três primeiros apresentam conceitos e considerações sobre Poder
Nacional, segurança e defesa nacionais e conflitos. Os dois capítulos
seguintes discorrem, sucessivamente, sobre crises internacionais
político-estratégicas, com foco na manobra (ou gerenciamento) de
crises, e sobre os fundamentos do emprego do Poder Militar. Por fim,
o último capítulo descreve o emprego das Forças Armadas Brasileiras.
A palavra crise significa, de acordo com a vigente Doutrina
Militar de Defesa, uma segunda fase no caso de possível escalada
da violência:
Um

conflito

desencadeado

ou

agravado

imediatamente após a ruptura do equilíbrio existente
entre duas ou mais partes envolvidas em um
contencioso. Caracteriza-se por um estado de grandes
tensões, com elevada probabilidade de agravamento
(escalada) e risco de guerra, não permitindo que se
anteveja com clareza o curso de sua evolução. (DMD,
MD51-M-04, 2007, cap III, p. 22).

Infere se, assim, que a crise constitui se em uma espécie de
conflito estabelecido entre a paz e a guerra. A crise impõe uma
administração (manobra ou gerenciamento), a fim de encaminhar
se essa situação conflituosa, possivelmente vivenciada, à evolução
que favoreça aos interesses nacionais em questão na mesa mundial
de negociações diplomáticas.
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Na lógica natural de um crescente espectro de controvérsias
consolidadas, a observância de situações conflituosas, sua essência
e sua magnitude no ambiente externo ou interno de uma nação
caracterizam os estados de paz, de crise4, de guerra ou de conflito
armado, que podem ser traduzidos, pictoriamente, na figura abaixo
representada:
Figura 1: Espectro dos Conflitos.

CONFLITO
CONTROLÁVEL

PAZ

CRISE

INCONTROLÁVEL
Conflito Armado
(GUERRA)

NEGOCIAÇÃO
FORÇA
Fonte: Doutrina Militar de Defesa (DMD

MD51 M 04) , 2007, cap III, p. 21.

Esse crescente espectral de violência apresenta como primeiro
degrau lógico o estado de paz, cuja situação, sob a ótica da Doutrina
Militar de Defesa “implica ausência de lutas, violências ou graves
perturbações, no âmbito de um Estado ou no âmbito de suas relações
internacionais. Os conflitos existentes não comprometem os
interesses da nação”. (DMD, 2007, p. 21).
4
Se a situação de crise pode ser uma ameaça aos interesses supremos da nação,
então deve demandar gerenciamento que se encaminhe à conclusão adequada da
crise em favor desses interesses (em tese, potencialmente ameaçados). Ademais, a
responsabilidade por gerenciar essas situações de crises deve recair sob a esfera
máxima de decisão política do poder legitimamente constituído, pois poderá haver
escalada de violência para a guerra. Essa situação conflituosa é coordenada,
normalmente, pelo Presidente da República, que considera a consultoria de conselhos
legalmente instituídos, entidades estatais, especialistas no tema e de outros órgãos.
Forma se, dessa forma, um “Gabinete de Crise” para assessoria à decisão.
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Inserindo-se no contexto dessa fase “pacífica”, não se impõe,
ainda, o emprego coercitivo do poder militar. Mesmo nessa fase, a
dissuasão ocorre e visa a manter um status quo, ou seja, objetiva a
manutenção do estado de equilíbrio. Dissuadir demanda agir de
acordo com critérios de capacidade (de uso), credibilidade (da ação),
comunicabilidade e transparência entre as partes.
A responsabilidade pelo gerenciamento de crises, no âmbito
do Estado Brasileiro, cabe à “expressão política do Poder Nacional,
coordenada pelo Presidente da República, considerando a consultoria
do Conselho de Defesa Nacional (CDN) e de outros órgãos”
(DMD, 2007, p. 22).
Concernente à essa tipologia, uma determinada crise pode ser
classificada como interna ou externa. A crise do tipo interno pode
assumir um caráter político, econômico, social, militar, científico
tecnológico ou multifacetado. A crise de características,
eminentemente, externas costuma ser nomeada de uma crise
internacional, podendo possuir, ou não, um caráter político- estratégico.
A estratégia a ser articulada depende de espaço de manobra, do
adversário e seus aliados, dos interesses em jogo e da política.
Por sua vez, as forças armadas participam, sempre, com o cunho
específico de respaldo à ação política (interna ou externa) do governo
do país. Visando ao controle das ações bélicas, são estabelecidas
regras de comportamento e de engajamento das forças militares
envolvidas, em consonância com a condução política da situação crise.

4

O PODER AÉREO COERCITIVO

A Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coréia revelaram que
a decisão política Americana influenciou a efetividade do poder aéreo
como um instrumento político. Mark Clodfelter. The limits of airpower.
Acerca de estudos focados na coerção, Byman, Waxman &
Larson (1999, p. 10) afiançam que “entre os trabalhos mais
amplamente citados dos anos 60 e 70, sobre coerção, estão aqueles
de Thomas Schelling {...]”. A coerção é decomposta, por Schelling
(1976, p. 69 72), em deterrence (dissuasão) e compellence, a qual
“compreende encetar uma ação [...] a qual se pode interromper, ou
vir a ser inofensiva, somente se o opositor responder”.
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O cientista político Robert Pape assevera que o Poder Aéreo seria
a maneira mais eficaz de se empregar, modernamente, a coerção militar.
A concepção de Pape concernente ao Poder Aéreo Coercitivo,
imprime a ideia de que o melhor uso do poder aéreo não teria como foco
a destruição maciça de alvos por intermédio de bombardeios estratégicos.
Para demonstrar suas ideias, o cientista político fundamenta o
cerne da argumentação na estratégia da coerção, na qual um ente
estratégico, a expensas de resistir, conclui que, na relação custo versus
benefício, não há compensação e resolve retroceder na escalada de
crises internacionais político estratégicas, tensões e instabilidades
regionais entre Estados limítrofes, conflitos armados e guerras.
Além disso, Pape garante que o poder aéreo tem capacidade,
por meio da coerção, compelir o inimigo a fazer o que se deseja que
ele faça e rever os seus objetivos políticos, evitando, na lógica de
uma escalada da violência, o emprego maciço de homens e meios
materiais da demais forças armadas.
No “intercurso das relações políticas”, Carl von Clausewitz
afiançou que haveria “outros meios”. Atualmente, a coerção militar
e o Poder Aéreo coercitivo podem ser mais dois desses instrumentos
ao alcance do poder político na “continuação dessa relação política
pela entremistura de outros meios” afiançada pelo teórico da guerra
prussiano. (CLAUSEWITZ, 1984, 87). O Poder Aéreo coercitivo pode
se constituir em instrumento eficaz e econômico, caso seja empregado
consoante estratégias coerentes.
Para o Doutor Pape, o poder aéreo seria “a mais importante
ferramenta da moderna coerção militar”. (PAPE, 1996, p. 55)
(grifos nossos).
Uma estratégia coercitiva se baseia, fundamentalmente, no
conjunto de valores importantes ao oponente. O termo axiologia
combina duas palavras gregas: axios (ponderável, valioso, digno,
que merece) e logos (razão ou teoria) e é o estudo ou teoria dos
valores, o que são, onde estão e como se encontram situados.
A seleção axiológica de alvos pertence à escola de pensamento do
poder aéreo coercitivo, a qual reputa à arma aérea, devido às suas
essenciais características, uma ímpar capacidade para forçar um
adversário a aceitar as imposições do atacante. Entretanto, a maneira
mais eficaz de se obter sucesso em todas as circunstâncias exige a
judiciosa escolha entre todas as opções estratégicas existentes.
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O poder aéreo coercitivo possui desvantagens significativas,
pois “o problema fundamental da coerção é a validade dos
mecanismos que supostamente deveriam traduzir efeitos militares
específicos em desfechos políticos.” (PAPE, 1996, p. 329).
Em tese, a coerção militar prevê a destruição de alvos, ainda
na fase inicial de uma situação de crise, mas não requer o total
aniquilamento do adversário ou da totalidade dos meios de resistência
desse oponente.
Em Bombing to win: air power and coercion in war, Robert
Pape expressa e define, matematicamente, a lógica coercitiva na
seguinte equação:
R = B p(B) – C p(C)
Onde:
R é a resistência do inimigo;
B é o benefício da resistência;
C é o custo da resistência; e
p ( ) é a probabilidade de angariar benefícios ou suportar custos.

Robert Pape infere da fórmula acima representada e obtém a
conclusão: “Uma vez que os custos são distinguidos como sendo maiores
do que os benefícios (R<0), por conseguinte pode ser presumido que o
inimigo promoverá concessões.” (PAPE, 1996, p. 16). Porém, o autor
demonstra que houve casos, nos quais a coerção militar falhou, ou
seja, não obteve eficácia.
O cientista político norte-americano define coerção militar como
“uma tentativa de atingir objetivos políticos de forma mais econômica,
caso comparado com o alcance de uma vitória militar total sobre um
inimigo”. (PAPE, 1996, p. 13). Nesse bojo, emergem os princípios
de eficiência e eficácia, que somados fornecem o juízo de efetividade,
cuja importante ideia é a relevância social, haja vista a coerção
poder evitar o uso de força ilimitada.
Se o uso de força coercitiva se aproxima do nível necessário
para, militarmente, derrotar o adversário, então essa alternativa
(pelo emprego limitado de força bruta ou violência) não mais pode
ser considerada econômica. No exato e crucial momento onde uma
vitória militar é obtida com o emprego maciço de recursos bélicos, a
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coerção, por sua vez, falhou completamente, pois não foi eficiente e,
muito provavelmente, não demonstrou eficácia e, assim, não atingiu a
efetividade (ser relevante na área social) almejada. Uma das potenciais
vantagens da coerção militar constitui-se em poder evitar o embate
maciço de forças armadas e uma exorbitante escalada na violência.
Portanto, torna se inteligível que a opção por uma estratégia
de custo imposto (também nomeada de estratégia de coerção) visa
à transformação de uma resistência continuada e exorbitantemente
onerosa à liderança inimiga. Procura se realizá-la por intermédio da
avaliação do limite de sacrifício que o inimigo está disposto a suportar.
Os autores elucidam o intrincado significado da coerção e o embutem
na ideia de “ameaça do uso de força e, às vezes, uso limitado de
força real para mover para trás a ameaça, para induzir um adversário
a mudar seu comportamento”. (BYMAN e WAXMAN, 2002, p. 1).
Sob esse aspecto, o poder aéreo tem vantagens por essência.
De fato, seria vantajoso usar apenas o poder aéreo, e até mesmo
econômico, em termos políticos e, da mesma forma, no campo
logístico-militar.
Entretanto, a ideia inicial é a de que, aparentemente, a coerção
“deveria ser fácil [...] porém coerção permanece difícil”. (BYMAN;
WAXMAN, loc. cit.). Fundamentalmente, enfatize-se que o emprego eficaz
da coerção continua intricado até para as mais bem equipadas forças
armadas do mundo, como, por exemplo, as dos Estados Unidos da América.
Conforme o pensamento teórico-conceitual vigente, a estratégia
da coerção se constitui em “uma função crucial ao militarismo dos
Estados Unidos [...] mesmo assim os Estados Unidos frequentemente
falharam em usar medidas coercitivas, bem sucedidas ou
perfeitamente, contra adversários”. (BYMAN et al, 1999, xiii).
As particularidades inerentes ao poder aéreo, e.g. a ubiquidade,
concedem-lhe papel capital no desempenho de futuras operações
coercitivas.
Dessa forma, o poder aéreo constitui se em parcela substancial
no cálculo das alternativas políticas, pois pode solucionar uma
situação de crise quando há condições adversas para invasão por
terra ou por mar. A Força Aérea detém vantagens coercitivas sobre
as demais forças armadas. Uma equivale à capacidade de deter
invasões terrestres ou limitar agressões antes que se tornem fait
accomplis (fato consumado).
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De fato, o poder aéreo tem características intrínsecas à coerção.
Decerto que “os atributos do poder aéreo, incluindo flexibilidade e
precisão, permitem que os elaboradores de políticas minorem as
limitações como a intolerância a perdas humanas que frequentemente
dificultam estratégias coercitivas”. (BYMAN et al 1999, loc. cit.).
Essas características intrínsecas à arma aérea a tornam uma
versátil ferramenta de coerção militar, mesmo em teatro de operações
sem a prévia conquista da superioridade aérea, no contexto da guerra
convencional.
Ademais, esses predicados próprios do poder aéreo traduzem
um viés coercitivo mesmo em numa arena de combate, na qual se
opere ainda sem a vantagem de supremacia numérica em relação
ao oponente racional.
Entretanto, esse fato que não se aplica à maioria das forças
terrestres e navais (exceção feita às forças especiais, aos
grupamentos de comandos como, por exemplo, no caso de
mergulhadores de combate em furtivas missões de sabotagem).
Além disso, as capacidades de logística e de mobilização
aeroespaciais da nação podem aumentar (ou diminuir), exponencialmente,
os fatores da equação idealizada por Pape e acima representada.

5 EMPREGO ESTRATÉGICO DO PODER AÉREO COERCITIVO: UMA
FERRAMENTA POLÍTICA EFICAZ NO BOJO DA COERÇÃO MILITAR
Para o bem ou para o mal, a Força Aérea é
atualmente a expressão máxima do poderio militar,
e as Esquadras e Exércitos, ainda que necessários,
terão que aceitar uma posição subordinada.
Sir Winston Spencer Churchill.

Teórica e genericamente, a exposição de um oponente racional
à opção estratégica coercitiva preconiza o emprego de ataques
simultâneos ou paralelos a um conjunto planejado de alvos, de modo
amplo, intenso e momentâneo. Visa a suplantar a fronteira de custo
aceitável pelo adversário.
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Em tese, esses ataques coagiriam a liderança hostil a acolher
as reivindicações e a modificar sua política ou, pelo menos, revê-la.
O fato induz esses líderes políticos mediante a consignação real de
certa paralisia ao sistema, além da possível determinação de
estagná-lo totalmente ou, ainda, a mera ameaça da ocorrência de
completa paralisia do conjunto (o ente sistêmico). Implica, também,
uma análise interna de relação custo-benefício.
Concebem-se, assim, diferentes níveis de ameaça e de real
aplicação da força. Em face dos objetivos políticos pretendidos e do
estado final desejado, deve se selecionar uma eficaz alternativa, para
cada caso concreto, ao longo de um contínuo de estratégias possíveis.
No livro Bombing to Win: Air Power and Coercion in War, Pape
faz rara análise, por meio de quarenta estudos de caso e com ênfase
em cinco campanhas aéreas5, onde lista quatro estratégias de
emprego coercitivo do poder aéreo: Punishment (punição), Risk
(risco; é similar à de punição, porém age de modo gradual),
Decapitation (decapitação) e Denial (negação).
Segundo o Doutor Pape (1996), somente a Estratégia de
Coerção por “Negação” de fato funcionaria e essa seria o único
caminho ao sucesso.
Para o cientista político, o ataque aéreo com cunho estratégico
não é eficaz para coagir o inimigo. Nesse sentido, veja-se o apêndice
com oito casos.
A Estratégia de Coerção por “Decapitação” que visa a atingir
comando e lideranças não tem obtido o sucesso desejado. Pape
(2004, passim p. 116 et seq) usa os exemplos das operações Eldorado
Canyon (tentativa da USAF, em 1986, de atingir o Coronel Muammar
Kadafi com o bombardeio de Trípoli e de Benghazi), Allied Force
(tentativa da USAF e seus aliados na OTAN, em 1999, de matar o
Presidente sérvio Slobodan Milosevic) e Desert Storm (tentativa da
USAF e da coalizão, em 1990-1991, de neutralizar o Presidente
iraquiano Saddam Hussein, que somente foi encontrado, em 2003,
por forças especiais dos EUA). O líder político ou militar sobreviveu
aos ataques aéreos em todas as situações exemplificadas pelo
cientista político estadunidense.
Japão (1944 45), Alemanha (1942 45), Coréia (1950 53), Vietnã (1965 72) e
Iraque (1991).

5
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A Estratégia de Coerção por “Punição” visa a levar o caos e o
horror à população civil, como dizia Douhet, mas há casos
exemplificativos, como a Batalha da Inglaterra e os ataques à Líbia
(em 1986) e ao Iraque (em 1990), em que não se angariou esse
intuito, visto que o moral do povo permaneceu incólume depois de
levadas a cabo essas ações bélicas coercitivas.
A Estratégia de Coerção por “Negação” opera, em tese, pelo uso
dos meios militares para prevenir que o oponente racional obtenha seus
objetivos políticos e suas metas de aquisição (ou expansão) territoriais.
A Estratégia de Coerção por “Risco” implica um processo gradual
de exposição ao risco e objetiva a mudança de comportamento do
opositor. Conduzem-se as operações militares de modo a modificar,
paulatinamente, a posição inicial das lideranças nacionais do
oponente, mediante a submissão do elemento psicossocial do Poder
Nacional à ação eficaz do poder aéreo.
Porém, Pape alerta para o risco de se creditar o total sucesso
ao emprego estratégico do poder aéreo coercitivo, isoladamente, a
fim de atingir os fins políticos. Segundo Pape, empregar as forças
armadas, combinadamente, é a forma ideal.
Na suposição de Pape, a eficácia reside na união sinérgica de
esforços e na interoperabilidade entre as Forças Armadas, visando a
persuadir o inimigo a não realizar um ato hostil ou a coagi-lo a
retroagir depois de tê-lo começado. Há duas facetas na coerção
militar, sendo um aspecto ativo, no qual se há a explícita imposição
da vontade de quem coage, e outro de negar uma ação antes de
ocorrer. Então, Pape formula proposições sobre o sucesso das estratégias
de coerção e conclui que “nenhuma estratégia coercitiva provavelmente
terá êxito sob todas as circunstâncias”. (PAPE, 1996, p. 19).
É possível que apenas a combinação de duas ou mais estratégias
possa trazer a eficácia necessária para o estado final desejado.
O Coronel (da reserva da USAF) John Warden III6 valoriza a
estratégia coercitiva da “Decapitação”, pois enfatiza que o anel da liderança
é o mais importante na guerra moderna. Por sua vez, o Doutor Pape
incorpora a ideia de que a melhor estratégia coerciva é aquela concretizada
pela “Negação”, a qual diz ser a única que conduz ao sucesso na guerra.
6
Para detalhes sobre o pensamento teórico do Coronel Estadunidense, cf. WARDEN III, John
O inimigo como sistema. Airpower Journal, Alabama, p. 44 59, 3. trim. 1995. Edição brasileira;
e WARDEN III, John The air campaign: planning for combat. New York: toExcel, 1998.
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Robert Pape (1996) não esquece que a combinação de duas ou
mais estratégias pode produzir, sinergicamente, incremento à eficácia
do poder aéreo. Warden (1998) argumenta que o uso estratégico do
poder aéreo é vantajoso, enquanto Pape afirma que somente vale o
esforço de usar o poder aéreo, no nível teatro de operações, se de
modo tático-operacional e em operações combinadas.
Conforme Pape (1996) mostra por evidências históricas, o poder
militar não atinge, por si só, a vitória final com o uso único e
independente do poder aéreo. As operações devem ser combinadas
para, por meio da sinergia, se delinear de modo eficaz o emprego
bélico. De fato, o poder aéreo conquista a superioridade aérea e
concede subsídios e apoio de fogo aéreo às tropas terrestres e
anfíbias7 para concretizarem a lide da beligerância, conquistando e
mantendo o terreno invadido.
A inerente característica de ubiquidade da arma aérea constitui se
em outro atributo primordial para levar a termo estratégias coercitivas,
pois há a compressão do fator tempo em épocas de manobra de crise e
uma ação eficaz do poder aéreo pode evitar a escalada da violência.
Para Pape, o poder aéreo adquire um real valor estratégico, visando
à eficácia política na guerra, se atuar, em interoperabilidade com os
demais poderes militares, por operações combinadas e não por ataques
cirúrgicos ou, menos eficazes ainda, por bombardeios estratégicos como
se efetuou na Guerra do Vietnã por determinação de esferas políticas.
Sob esse enfoque, há ensinamentos colhidos em recentes
conflitos armados que corroboram esse juízo de valor. Têm se as
lições identificadas nos Bálcãs, principalmente na Campanha do
Kosovo, no Afeganistão, em 2001, e na segunda Guerra do Golfo: a
Operação Liberdade para o Iraque. Nesses conflitos armados, os
planejadores militares idealizaram o emprego eficaz do poder aéreo
como instrumento para minimizar custos, vítimas civis e danos à
infraestrutura inimiga.
No Kosovo, os estrategistas enfatizaram a arma aérea e
previram uma guerra relâmpago, sem tropas de terra. Preteriram de
elemento-chave ao sucesso na guerra: a sinergia advinda da
interoperabilidade em operações combinadas com configurações de
forças armadas de países diversos.
Representa a missão de cobertura, a qual prevê o apoio aéreo próximo às unidades
da Força Terrestre e aos fuzileiros navais em um desembarque anfíbio. É, Língua
Inglesa, o close air support ou, no idioma de Castella, o apoyo aéreo cerrado.
7
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Portanto, um comando combinado (ou, até mesmo, um
comando conjunto) pode traduzir, em parte, a concepção de Pape,
cujo foco imprime a ideia de que o melhor uso do poder aéreo seria
fornecer condições de liberdade de ação e conceder sustento às ações
das forças de superfície.
O cientista político fundamenta o cerne da argumentação na
estratégia da coerção, na qual um ente estratégico, a expensas de
resistir, conclui que, na relação custo versus benefício, não há
compensação e resolve retroceder na escalada de tensões, crises,
conflitos e instabilidades político-estratégicas.
Pape garante que o poder aéreo pode, por meio da coerção,
compelir o inimigo a fazer o que se deseja que ele faça e rever os
seus objetivos políticos, evitando, na ótica de escalada da violência,
o uso de forças armadas.
Warden e Pape, advogados da arma aérea, realçam a
importância do pensamento estratégico acerca do mais apropriado
emprego do poder aéreo, na busca incessante dos fins políticos,
pela máxima eficácia da arma aérea.
Como inferir o melhor emprego do poder aéreo, para a
consecução dos propósitos da guerra, que, para Clausewitz, são
sempre os fins políticos?
O cientista político norte-americano Robert Pape afiança ser
o uso tático operacional por intermédio de operações conjuntas.
Por sua vez, Warden postula: se por meio da “guerra em paralelo”
chega- se à paralisia estratégica do opositor, então o emprego mais
eficaz deve ser estratégico e coercitivo.
Qual a real validade de empregar-se o poder aéreo, na opção
da coerção, e que relevância prática ele tem em um contexto de
guerra moderna?
Primeiramente, para buscar respostas a esse questionamento
se faria mister uma pormenorizada análise da evolução histórica da
arma aérea e, da mesma forma, o entendimento de como o poder
aéreo coercitivo pode influenciar a conduta do inimigo em tempo de
crise e abreviar a decisão final da guerra no contexto hodierno.
A análise da evolução histórica da arma aérea não se constitui em
objetivo deste estudo, tampouco, a elaboração de uma súmula histórica.
Da fórmula advinda do pensamento teórico de Robert Pape, pode
se inferir que a relação, entre os custos percebidos pelo oponente racional
e os benefícios advindos com determinada ação bélica, pode for negativa.
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Esse fato acontece se os custos forem distinguidos como
maiores do que os benefícios. Então, a vontade do inimigo de resistir
diminui a valores negativos e, por conseguinte, presume-se que esse
adversário possa redarguir em ações iniciadas ou repensar as
intenções relativas às iminentes ações bélicas como, por exemplo,
planejamentos de invasão territorial.
Concernente aos objetivos políticos da guerra, Clausewitz
(1984, p. 579) adverte que “Ninguém inicia uma guerra ou, antes,
ninguém em juízo perfeito deveria fazê-lo – sem primeiro ter
claramente em seu pensamento o que pretende alcançar com essa
guerra e como tem intenção de levá-la a efeito.”.
Nesse mesmo sentido do pensar clausewitziano, a vigente
Doutrina Básica da Força Aérea Brasileira sinaliza os rumos a trilhar
e as explicações necessárias para se responder ao questionamento
supracitado, visto que:
A guerra é geralmente o último recurso, quando
falham todos os outros meios não violentos para
resolução de pendências. Embora a guerra não
substitua outras medidas, sendo apenas um meio
adicional, historicamente, tem havido guerras
pro vocadas para distrair a atenção sobre
fenômenos sociais e econômicos. Tais episódios,
característicos das sociedades não democráticas,
mas que também ocorrem naquelas que o são,
representam um instrumento da Política. (DCA
1 1, 2005, p. 12). (grifo nosso).

Pape (1996, p. 329) afirma que “o fim da Guerra Fria reduziu
maiores ameaças à segurança nacional dos EUA e de outros países
ocidentais”. O professor da Universidade de Chicago se alinha à atual
visão norte-americana e assevera: “o problema da Guerra Fria era a
dissuasão”, enquanto “na era do pós-Guerra Fria é a coerção”, pelo
menos, para os EUA e seus aliados. Os atentados do “11/09”8 poderiam
levar Pape à reflexão acerca disso e questionar o real valor coercitivo
do poder aéreo quando se enfrenta um oponente racional sob um
contexto de “Guerra de Quarta Geração”, ao invés de uma guerra
convencional contra forças armadas regulares de estado nação no
contexto de um teatro de operações militares muito bem demarcado.
8

“Onze de Setembro” como se tornou conhecido, em termos globais, esse evento terrorista.
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6

CONCLUSÃO
Lá no alto, a energia a e bravura de nossos pilotos de
combate mantiveram se indomáveis e supremas.
E assim se salvou a Grã Bretanha. Bem que pude
dizer na Câmara dos Comuns: nunca, no campo dos
conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos.
Churchill

Na guerra do século XX, é muito provável que não tenha
aparecido equipamento mais revolucionário do que o avião de
combate. Como não poderia ser diferente, a incorporação desse novo
advento foi atribulada no início daquele século. Os aparelhos mais
pesados do que o ar foram inseridos nas tradicionais doutrinas de
emprego das forças armadas existentes – exército e marinha. Nelas,
cumpriam papel subsidiário, de observação e direção de tiro.
Os modernos teóricos do século XX e XXI repensaram o poder
aéreo conforme as premissas de um dos principais precursores das
teorias dessa inovadora e “sedutora” força militar: Giulio Douhet.
Outros advogados do poder aéreo trouxeram novas ideias e visões
revolucionárias acerca da arma aérea e seu ulterior emprego como
ferramenta coercitiva. Não era apenas mais uma forma de guerra
clausewitziana, tão-somente um instrumento de violência
aniquiladora. O coronel Jonh Warden III elaborou a teoria dos cinco
anéis, que foi aplicada, na prática, durante a Guerra do Golfo. John
Boyd, outro oficial norte americano, idealizou o “Ciclo OODA”, que
atua no comando e controle.
O cientista político Robert Pape entende o poder aéreo como
eficaz instrumento político da moderna coerção militar, em cujo bojo
Schelling insere estratégias como a deterrrence (dissuasão) e a
compellence (ato de compelir).
Se a guerra hodierna pode ser definida como fenômeno mais
complexo do que na época de Clausewitz, em face de ter adquirido
mais atrito e um névoa mais densa, então a eficácia e o real valor da
arma aérea estão na razão exponencial do custo imposto ao sistema
de comando e controle do oponente.
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Atualmente, o poder aeroespacial emprega moderníssimos
meios espaciais e aéreos (sejam pilotados, sejam veículos aéreos
não tripulados) e possui atributos marcantes que o tornam um versátil
componente do poder militar, como mobilidade, flexibilidade,
velocidade, ubiquidade, penetração, alcance, pronta resposta e a
capacidade de empregar a terceira dimensão.
Impõe-se aos advogados do poder aéreo coercitivo, como uma
forma eficaz à prevenção de conflitos armados e à resolução de
crises internacionais político estratégicas, a escolha estratégica mais
adequada para cada caso concreto e, inclusive, a combinação de
múltiplas estratégias coercitivas.
Na mesa mundial de negociações, o emprego do poder militar
limitado, em especial o uso do poder aéreo coercitivo, pode fornecer
o complemento necessário à dissuasão de adversários em potencial
e à persuasão de nações amigas e estados aliados. Isso pode ser
baluarte à esfera político-diplomática.
Da lógica da estratégia de custo imposto, advém o problema
da real eficácia coercitiva. Na ótica dos aspectos militar e econômico,
a coerção militar é questão crucial, na era do pós Guerra Fria, para
acadêmicos, militares, governos e sociedade civil. Pode-se, com uma
estratégia coercitiva.
Da fórmula inferida por Pape, pode-se vislumbrar que a coerção
militar possui eficácia política para evitar conflitos armados e
minimizar os efeitos de uma escalada da violência, até mesmo, em
manobra de crise internacional.
Em face do alto custo à resistência continuada, que pode impor
ao rival, a arma aérea se constitui em ferramenta coercitiva eficaz,
caso haja manejo das diversas opções estratégicas de coerção em
momento e caso concretos.
Portanto, o poder aéreo coercitivo pode se constituir em uma
opção de emprego operacional à Força Aérea Brasileira no alvorecer
do século XXI.
No arranjo contemporâneo das Relações Internacionais, a
eficácia política do emprego da arma aérea, como ferramenta de
coerção militar, depende, basicamente, das estratégias escolhidas
pelos planejadores militares.
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No caso concreto do Brasil, refere-se aos estrategistas militares
pertencentes ao Ministério da Defesa (em situação de emprego
combinado) e àqueles que pensam, estrategicamente, o emprego,
letal e não letal, da Força Aérea Brasileira (no caso mais remoto de
um emprego não combinado, ou seja, de modo independente ou
singular como numa Força Aérea Numerada).
Pleitear assento no Conselho de Segurança da ONU, pretender
o status de potência regional e ser assim reconhecido implica poder
dissuadir e coagir.
Os atributos inerentes ao poder aéreo, como a velocidade, a
ubiquidade e o longo alcance, respectivamente, devido à rapidez
das aeronaves atuais, à ameaça de um ataque global e à extensa
distância atingida por vetores aéreos, parecem coincidir com as ideias
de Mitchell, que iniciaram este artigo. Cohen (apud, KAN, 2004, p.
71) diz: “o poder aéreo é uma forma extraordinariamente sedutora
de força militar porque, tal como o cortejo moderno, parece oferecer
prazer sem compromisso”. Aos tomadores de decisão, cabe
lembrar-se disso ao optarem pelo uso do poder aéreo coercitivo como
medida eficaz de Defesa.
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Quadro 1: Histórico e evolução do poder aéreo (coercitivo) como arma de guerra.
CAUSA

DA

COERÇÃO MILITAR

Alemanha coage UK a não
entrar na Primeira Guerra.
A Força Aérea Nacionalista
(consistia de alas alemãs e

PERÍODO
1917

1936 - 1939

italianas) falhou na coerção.
Japão tentou controlar regiões
da China por meio da negação.
Alemanha coage UK e França
pelo “Corredor Polonês”.

1937 - 1945

1939

PAÍSES

ENVOLVIDOS

Grã-Bretanha & Alemanha.

Guerra Civil Espanhola (em vão,
nacionalistas tentaram tomar o
controle da Espanha).

Japão & China.

Alemanha, UK & França.

Alemanha emprega a coerção
por negação contra a Polônia.

1939

Alemanha & Polônia.

Alemanha tenta coagir UK a
sair da Segunda Guerra.
Falha a coerção por negação.

1940 - 1941

Inglaterra & Alemanha.

EUA coagem URSS a retirar
mísseis nucleares de Cuba.
Os EUA tentam compelir o
Vietnã do Norte a cessar o
apoio aos rebeldes e a negociar
um acordo. A coerção falha.
Em 1972, a coerção tem sucesso
com o cessar-fogo.

1962

1965 – 1968
&
1972

Iraque é coagido e compelido
a sair do Kuwait invadido.

1991

EUA & URSS.

EUA & Vietnã do Norte.

EUA (e sua coalizão) & Iraque.

Fonte: adaptado de PAPE, Robert. Bombing to win: air power and coercion in war,
1996, p. 332 et seq.
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DEFESA

DA

CULTURA, CULTURA

DA

DEFESA
Jorge Calvario dos Santos*

RESUMO
A proposta do estudo é de uma análise do tema para que seja
possível, nesse momento histórico, em que submetidos por uma
cultura muito poderosa, possamos encontrar um caminho para a
evolução e para sobrevivência como nação. As conquistas da ciência
possibilitaram a construção de uma civilização materialista e
utilitarista, onde o ser humano perde suas características essenciais
e vive uma ordem pragmática fechada que enfatiza o individualismo
e o militarismo no plano social. As culturas poderosas, por essa
razão, são beneficiadas com o controle e domínio dos recursos de
que necessitam. Tal como ao longo da história, vivemos um conflito
de ordem cultural. Apenas preservando a cultura é possível a uma
nação superar a fase atual, se preservar e construir uma civilização
que tenha o ser humano como objetivo maior.
PALAVRAS CHAVE: Cultura, Modernidade, Defesa.

* Doutor em Ciências pela COPPE/UFRJ, Coronel Aviador e assessor do Centro de
Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra.
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ABSTRACT
This paper presents a beginning analysis on culture and defense in order
make it possible, at this historic moment when societies, all over the world,
suffer a strong process of cultural interference, by a powerful culture, to search
for a way to evolve and survive as a nation. The conquests of science have
building a powerful civilization. A materialist and utilitarian civilization, where
human beings have been lost their essential characteristics and live in a closed
pragmatic order that emphasizes the individualism and militarism in the social
plan. The powerful culture, for this reason, has the benefited from the control
and domain of those resources they need. As long term history shows, we live
a conflict of cultural order. Most conflicts have cultural reasons underlying their
economic, military, or political appearance. Only with the preservation of the
culture is it possible, for a nation, to overcome the current phase, to preserve it
and to construct a civilization that has the human being as its major objective.
KEY WORDS: Culture, Modernity, Defense.
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A história da humanidade tem sido caracterizada por uma
sucessão de crises. A crise generalizada que atinge o mundo neste
início de século não é um fato insólito ou singular. As transformações
decorrentes atingem fortemente as estruturas política, econômica e
cultural dos Estados Nacionais.
A diferença entre a crise atual e as que a precederam está no
seu caráter maciço, na sua abrangência e simultaneidade universal.
Seus agentes desestabilizadores atuam recorrentemente na totalidade
do espaço geográfico, deixando ver o agravamento das contradições
do sistema em meio à difusa movimentação horizontal e vertical de
inúmeras variáveis, causando, não raro, perplexidades e sofrimento.
A crise que vive o mundo, atual, não tem razão meramente
econômica. Ela envolve toda a civilização e, por conseqüência, o
destino da humanidade. Não é um fenômeno simples nem uniforme.
Não atinge um país ou uma região. Tem abrangência mundial,
atingindo a todas as nações de diferentes formas. Cada país tem
diferentes dificuldades e diferentes formas da crise.
A raiz da crise não é econômica, nem monetária. Decorre do
equacionamento de formas de ordem política e social, que são
resultado de um longo e lento processo de evolução histórica, para
as novas forças econômicas que têm transformado o mundo, durante
cerca de quatrocentos anos. O caminho para superar a crise depende
de que, considerando o contexto internacional, cada país, encontre
sua opção, em função de sua estrutura sociológica e histórica.
(Dawson, 1933. p. 34 36)
Por isso se torna necessária a preparação da nação para
contingências. Entretanto, pensar sobre a segurança de uma nação
requer a identificação e uma profunda análise das vulnerabilidades.
Apenas depois da análise das vulnerabilidades é possível pensar a
defesa nacional.
Qualquer contribuição para a formação de uma base para
formulação de uma estratégia de superação e preservação dos interesses
nacionais depende da identificação das vulnerabilidades a que está
submetido o país. Para essa busca entendemos que, nesse sentido, a
vulnerabilidade estratégica das nações é medida pela unidade cultural,
pela preservação cultural, pelas limitações científico- tecnológicas, pelo
nível educacional e pelo compromisso dos nacionais com o futuro.
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As nações, submetidas às decisões de seus governantes que,
por vezes, são ditadas por interesses ou pressões e impostas à
sociedade, ainda que pelo temor e, mesmo que não desejadas, podem
ser levadas ao conflito.
O mundo moderno, desenvolvido em função da ciência, construiu
uma civilização poderosa. Por outro lado, também trouxe condições
para sofrimento e possibilidades de aniquilamento da humanidade.
Graças à tecnologia disponível não mais é necessário um Estado para
combater e aniquilar outro Estado. Pequenos grupos com poucos meios
e tecnologia adequada têm condições de causar sérios prejuízos aos
Estados nacionais, ainda que poderosos. Tudo isso é consequência de
características culturais, o que nos lembra Dawson, quando afirma
que a “Civilização não é o resultado de um processo natural de
evolução; é essencialmente devida ao domínio da natureza pela mente
humana. Isso é uma ordem artificial, governada pela inteligência
humana e sua vontade” (Dawson, 1998. p. xiii).
O estudo e análise das muitas possíveis ameaças que uma
nação pode vir a sofrer são fundamentais para que as medidas
adequadas à segurança possam ser eficientes. Para a proteção da
sociedade, os sistemas de segurança e de defesa da nação passam
a ter nova estrutura, novos meios e novas doutrinas, como forma de
preparação para enfrentar os novos desafios. Entretanto, ainda que
necessário, não é suficiente. Atualmente, o inimigo não mais se
apresenta. O inimigo externo pode ter sua manifestação interna, e o
inimigo interno pode ter sua manifestação externa. Como forma de
proteção, é necessário que a unidade nacional (cultura) seja
preservada do processo de interferência cultural a que venha ser
submetida. Dia a dia, continuadamente, a sociedade é objeto de
processo sutil, atrativo, mas que tem o propósito de transformar o
seu modo de pensar, logo o modo de ser, modificando sua
identidade nacional (cultura). Assim, a vulnerabilidade passa a ser
total, pois, de modo geral, passa a defender valores e idéias que
atingem o coração da nação.
A humanidade atravessa uma das mais difíceis e sofridas fases
da sua história, consequência do uso da ciência sem controle, da
secularização que envolveu a civilização, da cultura hegemônica em
seu ápice, no momento que se projeta sobre o mundo, econômica e
militarmente, como forma de impor sua cultura.
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A época em que vivemos foi denominada por Edgar Morin1 de
“Idade de Ferro Planetária”. Denominação que nos obriga a pensar,
pois, desde há algum tempo, constatamos um processo de
ocidentalização do mundo que traz as seguintes consequências:
• Uniformização das ideias, as quais, de modo geral, provêm,
quase todas, da mesma raiz, da mesma matriz de pensamento;
• Globalização pelas guerras, em sua maioria por razões
culturais, mas que muitas vezes atendem a interesses pelo controle
e acesso irrestrito aos recursos naturais não renováveis;
• Esperança da humanidade cedeu lugar à desesperança, pois
se perdeu a utopia, não mais existe referencial fixo que nos guie a
um objetivo futuro;
• A globalização econômica que, padronizando o mundo,
viabiliza o processo de interferência cultural que objetiva a
subordinação das culturas mais frágeis;
• A virtualização do mundo que retira da pauta a realidade dos
fatos, considerando sua versão como o próprio fato;
• A consolidação do pensamento e consciência única, que
tornariam a humanidade semelhante ao protagonizado no Admirável
Novo Mundo, de Aldous Huxley.
Por tudo isso, podemos constatar que o mundo moderno possui
as seguintes e principais características:
Globalizador, Liberalizante, Integracionista, Intervencionista,
Coator, Protecionista, Policialesco, Centralizador, Tecnocentrista,
Instável, Inseguro, Sem Esperança, Virtual.
Nesse ambiente em que os indivíduos são interditados da sua
nobre condição de pensar, é criado um sobre-pensamento que de
fato é um sub-pensamento, porque lhes faltam algumas propriedades
de reflexão e de consciência, que são próprias e inerentes ao espírito
e ao cérebro humano (Morin, 1996).

1Edgar Morin & Anne Brigitte Kern em Terra Pátria, Ed. Sulina 1995
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Ainda que inconscientemente, o que está sempre sendo evitado
ou ocultado é a questão de quem deva ser o sujeito da modernização
(racionalização) que, entrementes, ali está posto de maneira implícita.
Entretanto, isso nos leva a uma questão que entendemos essencial,
e mesmo fundamental, que se faz necessário esclarecer. É a dualidade
identidade nacional (cultura) versus modernidade. Essa dualidade
levantada em resenha que Fernando Novaes faz de Raízes do Brasil,
de Sérgio Buarque de Holanda, nos coloca num impasse: ou nos
modernizamos e deixamos de ser o que somos, ou nos mantemos
como somos e não nos modernizamos. Este é um impasse que traz
profundas conseqüências. Trata-se da insistência generalizada na
afirmação de que a modernidade ali mencionada constituiria para
nós, brasileiros, um paradigma, um novo e promissor paradigma.
O entendimento da problemática brasileira passa a ser possível
a partir da real compreensão (Lógica) da modernidade. Assim, a
modernidade deve ser considerada como um paradigma. Entretanto,
não como nos é transmitido. Trata-se de fato de algo comprometido
não com um paradigma, mas com o seu velamento. A insistência em
firmar a existência benéfica do novo paradigma esconde o verdadeiro
paradigma. É, de fato, algo vinculado ao paradigma propriamente,
mas à sua ocultação.
Em suma, todo esse alarido sobre a modernização brasileira,
como de resto todo o discurso (ideológico) sobre a modernidade é,
no fundo, um discurso acerca de qual opção de sujeito da ciência há
intenção deveras de dissimular. Se vier a continuar e, porventura,
se consolidar a atual tendência de que o paradigma predominante e
dominante continue a conduzir os destinos da humanidade, numa
visão prospectiva, somos obrigados a acreditar que o homem, em
sua dimensão mais significativa, o espiritual, humanístico, tende a
ser extinto.
Não há quem rejeite ou recuse a ciência. Todos concordam
em buscar o domínio científico e tecnológico que caracteriza a
modernidade. Todos concordam em caminhar em direção à
modernidade no sentido da busca do domínio do universo
científico- tecnológico. Todos concordam em que se não tivermos
os meios proporcionados pela ciência e pela técnica, vamos acabar
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sendo dominados, ainda muito mais do que já somos, pelos países
que constituem o grupo mais industrializado e desenvolvido,
possuidores de amplo domínio técnico e científico. Por isso, todos
queremos nos modernizar. Não há quem não o queira. Não há
progresso sem a ciência.
Em síntese, a modernidade, para nós, deve ser olhada não
como um paradigma, mas como a questão da ocultação ou
dissimulação de um paradigma.
A tendência geral da vida moderna é direcionada ao
planejamento e organização, controle centralizado, padronização e
especialização. Essa tendência conduz, no extremo, à consolidação
do Estado transformado em uma imensa máquina social, onde cada
indivíduo é limitado à realização de função especializada e definida,
onde a liberdade deixa de existir em sua plenitude, onde o emprego
passa a ser um privilégio. As sociedades modernas se aproximam
do Estado de organização plena, o que torna mais difícil existir
condições adequadas para a liberdade espiritual e para a
responsabilidade pessoal.
A educação torna-se uma parte essencial da máquina, para
que possa vir a ser medida e controlada por técnicas científicas,
tanto como o desempenho de seres bem treinados para a execução.
Métodos de condicionamento de massa populacional, controle de
opinião propiciado por técnicas de propaganda e ideologias oficiais,
controle de comportamento por métodos de repressão social não
são restritos à defesa da sociedade, porém direcionados contra
opiniões e intenções que possam contrariar o sistema de poder. Essas
características passam a fazer parte do mundo moderno.
Para Dawson todos os Estados modernos são totalitários,
buscando envolver as dimensões econômica, cultural e política.
Ao observarmos os países mais industrializados verificamos que o
Estado possui poderes tão amplos e profundos que o torna totalitário.
Além da manutenção da ordem pública, da defesa da nação, passa a
ter responsabilidade sobre diferentes formas de organizações sociais,
sobre o indivíduo, tanto quanto sobre a Igreja como sobre o bemestar do cidadão, ao longo de sua vida (Dawson, 1998. p. 14-27).
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Nesse ambiente, essas características passam a ser
fundamentais para que as nações mais industrializadas tenham
melhores condições de terem atendidas suas necessidades, de modo
a manter seus atuais níveis de vida e de bem–estar, assim como
suas crescentes carências de recursos naturais e de energia, ainda
que à custa dos países periféricos.
O totalitarismo não acabou, não se tornou algo do passado que
virou uma página da história. Não é algo que desapareceu com a
descolonização e com os impérios clássicos. O totalitarismo assume
novas formas passando a ser predominante nas relações entre
desenvolvidos e não desenvolvidos. Essa relação se processa, em
suas bases, na busca de subordinação cultural, através da interferência
cultural. A subordinação cultural ou a absorção por parte da cultura
mais frágil compõe o quadro em que apenas a cultura hegemônica é
fonte de todas as coisas destinadas ao benefício da humanidade.
Nesse mundo, o Estado pouco a pouco vai se tornando
totalitário. A liberdade é sacrificada em nome da economia, da riqueza
e do desenvolvimento. Críticas passam a ser mal vistas e a ciência e
tecnologia tornam-se instrumentos de poder que justificam doutrinas
da ideologia dominante.
A tendência, nesse momento histórico, é de que mesmo os
regimes totalitários não poderão continuar a manter formas
totalitárias tradicionais. Entretanto, o mundo caminha nessa direção,
e a margem entre as várias formas de regime totalitário se estreita.
A partir do século XVII, a ciência abraçou a humanidade que
iniciou a construção de um mundo de visão mecanicista e materialista,
com uma ordem material fechada, condicionada pelas leis da
mecânica e da matemática. Nesse mundo o ser humano era
considerado como sendo de ordem mecânica, negando se lhe valores
morais ou forças espirituais.
O progresso científico e material do século XX, a par de benefícios
significativos devidos à industrialização, trouxe degenerescência de
enormes massas de indivíduos e pobreza, bem como um apartheid
entre países desenvolvidos e não desenvolvidos. O mundo regido pela
ciência, construído numa ordem material fechada, subverte os ideais
humanitários de fraternidade, tende a enfatizar o individualismo, o
utilitarismo e o militarismo no plano social. Já Platão e o mundo grego
entendiam que o objeto das ciências não era de caráter utilitário.
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O progresso material num mundo utilitarista e de diferentes
interesses nacionais construiu uma crise, que ameaça não apenas a
prosperidade, mas a própria existência da civilização. O sistema
capitalista de produção tem levado à conquista militar e à exploração
das classes e nacionalidades submetidas.
Vivemos a febre do progresso sem limites. Não percebemos
que a idéia de progresso tem sido a fé predominante há mais de três
séculos, e de tal forma integrada ao espírito do homem moderno
que a simples tentativa de criticá-la se torna um ato de negação da
construção de um mundo melhor. É quase impossível a isenção quanto
a criticas sobre aquilo de que somos parte.
A doutrina do progresso, em seu sentido pleno, contém a crença
de que sempre, e em todas as formas, o mundo se torna
necessariamente melhor. A ideia de progresso encontrou o seu apoio
principal na crença apocalíptica da possibilidade de uma
transformação completa da sociedade humana. Hoje, o progresso
consiste na expansão da cultura materialista e urbana. A sociedade
humana, remodelada pela aplicação da ciência à vida cotidiana, passa
a viver da ciência e não com os benefícios da ciência. A primeira
consideração sobre a sociedade deve ser a qualidade da população,
e isso não pode ser assegurado por meios monetários ou por serviços
sociais. Pode ser alcançada pela preservação dos fundamentos da
sociedade, família e ambiente. A industrialização urbana destrói o
mecanismo natural da vida social, o que força a construção a custo
elevado de um mecanismo artificial para tomar seu lugar com
consequências para a sociedade (Dawson, 1933. p.41-44).
Uma instabilidade prolongada no sistema econômico
materialista tem grandes probabilidades de levar o mundo ao colapso.
Surge um problema profundo que é a unidade moral e espiritual da
cultura, da qual depende a existência externa. Isso porque o mundo
é composto por culturas ligadas por vínculos materiais que têm
perdido seus valores, suas tradições e suas características ímpares.
Vivemos uma época em que as fantásticas perfeições ou
imperfeições da ciência são utilizadas em função de objetivos
efêmeros, de controle social e de fazer a guerra. O ser humano é
transformado num ser de segunda ordem. Nessa nova sociedade a
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padronização, a uniformização do pensamento, a dimensão espiritual,
característica maior do ser humano, a criação de um presente
continuado, a ausência de referenciais e de valores elevados são
estimulados e seguidos. Assim, como em Roma, em nossos dias a
população é motivada para a diversão e para o hedonismo: o pão e
circo dos dias modernos.
A quase totalidade do esforço científico tem sido dispensada a
serviço do militarismo, da exploração econômica e, em menor parcela,
para o bem da humanidade. Entretanto, sem a ciência, a humanidade
não tem condições de evoluir, tornando se imóvel e imutável seguindo
um longo percurso até o fenecimento. Já Rabelais nos ensinou que
“Ciência sem consciência é a ruína da alma”.
O observador mais atento constata o esforço para a implantação
de uma ética universal que nos conduz, a todos, ao aprisionamento
da dimensão cultural, essência e fator de unidade e que caracteriza
cada uma das nações e o ser humano.
Em tais circunstâncias, nem sempre é percebido um fato
fundamental: a concentração do poder decisório jamais vista, como
decorrência da progressiva concentração do capital e do monopólio
do conhecimento científico e tecnológico, contraposta à ilusão de
sua democratização, cuja consequência, no plano teórico, é a
ideologia do fim das ideologias. Como consequência direta, formou
se o monopólio das mais importantes decisões a nível mundial, bem
como a busca à monopolização do conhecimento tecno-científico.
O século XX foi um século de muito sofrimento para a
humanidade, a guerra esteve presente por todo o tempo. A insegurança
dominou as nações e ainda continua como um legado que, por vezes,
conduz ao pânico. No século XXI tudo continua. Presenciamos
conflitos, armados ou não, por todo o mundo. Os quatro cavaleiros
do apocalipse parecem percorrer os quatro cantos do mundo.
O fato mais significativo do século XX foi o surgimento decisivo
de um novo tipo de civilização que difere de tudo que o mundo tem
conhecido até os dias atuais, consolidando a modernidade Nesse
século XXI, a projeção cultural-militar estadunidense decorre de sua
poderosa e bem preservada cultura, e de sua tradição, que o faz
possuir a mais cosmopolita e imperial economia no mundo atual.
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Ela procura, e de certa forma consegue, envolver todas as
nações do globo. Apoiada por uma máquina militar jamais vista,
procura manter o status quo, de modo a inibir o desenvolvimento
das nações periféricas como uma das condições para manter seus
atuais níveis de bem-estar. Para tanto, chegam a preconizar que o
“Ocidente” encerrou sua trajetória tendo chegado ao auge de sua
evolução. Tal é o caso da ideologia de “O Fim da História”, de Francis
Fukuyama, estabelecendo que o neoliberalismo seria o estágio final
do desenvolvimento da sociedade humana. Isso nos mostra que
imperialismo não acabou. O fim dos impérios clássicos não virou uma
página da história, não faz parte do passado por causa da descolonização.
O imperialismo apenas tomou nova forma (Santos, 52-57).
Neste século, o processo hegemônico difere do praticado nos
séculos passados, por sua forte interferência cultural. Nos dias atuais,
a relação Centro x Periferia destaca postura defensiva, confronto
ideológico, inúmeros tipos de combate retórico e hostilidades latentes
são consequências dessa relação, ou nova divisão do mundo.
O mundo vive num ambiente em processo de projeção cultural
sujeito às fortes pressões políticas, militares, econômicas, e
ecológicas. Até quando é possível suportar tais pressões?
Modelos prontos para uma ordem harmoniosa entre as nações não
existem. Propostas de convivência pacífica não se consolidam, porque
prevalecem os interesses das nações mais poderosas. Podemos
observar que a caminhada rumo ao imperialismo teve como
importante consequência o domínio da maior parte do mundo por
poucas potências.
Periodicamente, ainda que tais períodos não estejam sujeitos
a alguma lei de formação, alguma nação ascende no cenário
internacional, com poder e determinação para interferir no sistema
internacional, em nível mundial ou regional, e formatá-lo, de acordo
com seus interesses.
Vivemos todos num sistema em estado de falência em seus
próprios centros de comando e que pretende sobreviver pela
monopolização das decisões, com base na lei de sobrevivência
do mais forte. Isto é, implantando se um jogo cuja regra básica é
que todos transfiram recursos de toda ordem, para poucos.
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Isso, porque os países mais industrializados e ricos assumem o direito
de legislar sobre os interesses e soberania dos demais Estados,
julgando se “única forma de salvação da humanidade”. Todavia, essa
falência pode significar a fase final de transformações qualitativas
que denunciam o “Fim da História” exatamente para aquele
sistema condenado à própria história que pretende ser, ele próprio,
o fim da história (Santos, 52-57).
É a violência sob os mais científicos métodos para chegar à
dominação hegemônica de um só. Esse, o produto final da sociedade
industrial, que não tem como objetivo principal o homem, mas que
sob a ótica da maximização do lucro e da eficiência se complicou
com a pulverização da divisão social do trabalho, da excessiva
subdivisão de classes sociais, da geração do poder burocrático e
tecnocrático tanto no setor público como no setor privado. Para o
atendimento da consolidação do poder decisório centralizado, no
qual a tecnologia é fator preponderante, a sociedade industrial não
eliminou os conflitos de classe, nem entre o capital e o trabalho.
De fato, diversificaram-se a natureza e a força dos conflitos,
dissimulados na suposta divisão do poder decisório. Tem se a
tecnologia como fator principal, frente ao qual capital e trabalho,
como antagonismos sociais, têm uma nova face: desemprego e
tecnologia, saber e ignorância, pobreza e concentração da riqueza,
com suas graves conseqüências (Santos, 52-57).
O entendimento da crise atual, que coloca o Estado Nacional
Soberano no centro, só pode ser alcançado ao se conseguir
estabelecer o nexo causal entre Poder e Cultura; Cultura e Ideologia;
Ideologia e Poder.
No século XXI, a tecnologia predomina fortemente, mas sem
perder o componente ideológico. Ideologia que combate o Estado
Nacional soberano; que defende a falsa competição econômica em
lugar da cooperação; que defende um sistema de economia política
que transfere riqueza das nações pobres para as nações ricas; que
subordina culturas mais frágeis à cultura central; onde o ser humano
é posto à margem e não no centro do processo.
Como a ideologia de todas as ideologias, o processo de
consolidação da hegemonia anglo-saxônica busca perpetuar o
predomínio dos mais fortes sobre os mais fracos. Procura manter
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as nações periféricas como fornecedoras de commodities e
matérias-primas, em benefício das mais industrializadas e
desenvolvidas.
A estrutura que sustenta a nova ordem, ou a modernidade, é
apoiada por gigantesco acervo de conhecimento técnico e científico,
mas que restringe o acesso a cada indivíduo a apenas o que é
determinado pelo sistema. Mesmo nessas condições de trabalho, de
aprendizado e de realização, o indivíduo tem a sensação de felicidade.
Isto porque ele, desde o nascimento, foi condicionado, sendo-lhe a
satisfação e a felicidade proporcionada, como diz Lorenz, por meios
psicofarmacológicos.
Um aparato de dominação, possibilitado pela técnica e provido
de um sistema de doutrinas, tende, em função do tempo, a desenvolver
mecanismos próprios destinados a eliminar qualquer reação.
Por via de consequência, as nações ficam vulneráveis, o Estado
é desprezado, as reais insatisfações das populações crescem, ficam
fora de controle e os governos tornam-se frágeis para conduzir e
construir o futuro dos países.
Um país pode ser entendido como um ente de ordem dialética
de duas dimensões. Uma dimensão espaço e uma dimensão cultura.
A dimensão espaço faz-se representada por uma área geográfica
delimitada, de soberania política. A dimensão cultura faz-se
representada pela área cultural, mais ou menos homogênea, não
delimitada. Como é a cultura a responsável pela unidade nacional,
percebe-se sua fundamental importância para a soberania e
sobrevivência da nação.
Isso também mostra porque a dimensão cultural é a mais
importante das determinantes sociais em longo prazo, ainda que
possa existir, ou persistir, uma indeterminação quanto ao exato
momento em que a cultura é determinante para a evolução ou
dissolução das nações.
Alguns dilemas se apresentam e são fatores de preocupação.
Atualmente não mais possuímos ilusões. Vivemos um momento
histórico em que a Utopia parece ter cedido lugar ao ceticismo
e ao fatalismo. Vivenciamos um sentimento de que o futuro será pior
do que o presente, e que por isso nossos filhos poderão ter um mundo
pior do que aquele em que vivemos. As ideologias apresentadas como
o caminho que levaria a um futuro melhor mostraram se responsáveis
pelo sofrimento e mortes como na pior das guerras.
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A nacionalidade inicia seu caminho rumo à internacionalidade.
O nacionalismo deixa de ser um fato político para ser uma
característica cultural. As nações parecem querer deixar de ser o
que são para ser o que outra é. Qualquer ordem mundial genuína
deve ser intercultural, bem como internacional. Porém, o mundo
ainda não está amadurecido para tal ordem. O fato é que o
internacionalista é um imperativo inconsciente, e concebe um estado
de mundo na forma universal, mesmo que sob a paz kantiana.
O movimento de mudanças, que tem transformado a civilização tão
profundamente, que trouxe otimismo quanto a um futuro melhor, já
dá sinais de que, no mundo de hoje, foi perdido o controle sobre
essas forças de mudança, que se tornam um sério perigo para a
humanidade. A vida necessariamente implica mudança, mas não
significa que mudanças impliquem em vida (Dawson, 1932. p.10- 35).
A Guerra fria terminou, mas o maniqueísmo continua. Divide
se o mundo entre o bem e o mal. Entre os que são e os que não são
terroristas. É construída uma nova cruzada. A nova guerra santa faz
visualizar os quatro cavaleiros do apocalipse. As vítimas inocentes
dessa cruzada contra o terrorismo, identificado ou não, são
consideradas como efeitos colaterais. A vida passa a não ter valor para
os que não nasceram no solo dos que se propõem a erradicar o mal.
Inegavelmente, estamos, neste início de século XXI,
confortavelmente instalados, assistindo ao terror da guerra e à guerra
do terror, ainda que preocupados com os imprevisíveis (previsíveis)
desdobramentos. Tudo isso, justificado pela vontade de imposição
de uma vontade. Entretanto, entendo que se faz necessário voltarmos
o pensamento para identificar a motivação dessa total insanidade,
ou para os fundamentos desse louco e irracional modo de ação,
ainda que, em função de um processo que possui sua lógica.
Ao contrário do que se diz, o mundo não mudou. De fato,
continua a ser o mesmo. Continua, agora com mais ênfase, em função
do argumento do terrorismo, a militarização, o totalitarismo, o medo
e a insegurança, tal como durante a Guerra Fria. A defrontação e,
em muitos casos, a confrontação cultural exigem ações decisivas
que visem à proteção da cultura nacional. Este início de século XXI,
caracterizado pela velocidade, favorece a tendência de
desterritorialização das culturas mais frágeis. A projeção ou a
imposição de uma cultura sobre outra só é viável quando não existem
mecanismos de defesa que possibilitem manter sua integridade. Por
tal razão, as sociedades primitivas são as mais vulneráveis.
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Walter Benjamin também ilustra bem este quadro quando diz que:
Não há documento da civilização que não seja
também um documento da barbárie. E como ele
próprio não está isento de barbárie também não
está o processo de transmissão cultural pelo qual
ele cai das mãos de uma cultura nas de outra
(Morin, 1995).

A ausência de sustentação das bases de uma cultura é como
uma sentença de morte. A cultura desaparece sem deixar vestígios.
As sociedades perdem seus valores, a noção de solidariedade,
desterritorializam se e desagregam se. No limite poderão consolidar
se novas unidades políticas que se constituirão com fronteiras políticas
geográficas próprias no território em que se localiza a cultura
confrontada. Isso significa a tendência à fragmentação, e consequente
dissolução nacional.
A interferência cultural tem sua ação predominantemente
direcionada para a extrapolação da alma de um povo sobre outro,
fundada no conteúdo de territorialidade das culturas. A tônica de
territorialidade da cultura mostra a fundamental importância da
nacionalidade que a ela é agregada. O território é imprescindível à
cultura e possui com esta uma relação biunívoca. A cultura é essencial
para a manutenção da integridade territorial o que, em parte,
possibilita o seu vigor e sua criatividade.
Considerando a interferência cultural como um instrumento
da estratégia. Considerando estratégia uma arte, a interferência
cultural é uma arma. Uma arma silenciosa e eficiente. Sendo as
relações entre as nações predominantemente conflituosas e a pauta
das discussões definidas pela geopolítica e pelos interesses nacionais,
a interferência cultural é uma arma que transcende aos tempos de
guerra. O que predomina de fato são os interesses das nações.
Sabemos que a cultura vem moldando os padrões de coesão,
integração, desintegração e conflito, ao longo do processo histórico.
Não é difícil constatar que a política mundial vem sendo configurada
seguindo linhas culturais, ainda que se pretenda econômica. Ao se
tratar de cultura, nessa abordagem cabe trazer à lembrança
Joseph Nye, quando afirma que existe um forte vínculo entre cultura e
poder e que a existência desse vínculo é desconhecida por quase todos.
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O estudo da história do Brasil nos faz perceber que o que o faz
marginal é também o que o faz resistir à modernidade. O Brasil se
caracteriza pela confluência de inúmeras e bem diferentes culturas,
que se por um lado, dificulta sua modernização, por outro lado, vem
se constituindo na base necessária à estruturação de uma cultura
realmente nova e única. Por isso, o Brasil possui duas destinações
possíveis: a modernidade ou a originalidade, como afirma Coelho
de Sampaio (Sampaio. 2002).
O Brasil tem todas as condições para se constituir, no único e
real perigo para a cultura dominante. Por isso, é fundamental que
seja desenvolvida para o Brasil uma estratégia cultural para
sobreviver, sem se descaracterizar culturalmente, até a chegada do
momento adequado à superação da modernidade. Como sugestão,
apresentamos proposta que poderia se constituir em base para uma
estratégia cultural, que proporcionaria condições de dar sobrevivência
à cultura brasileira, e assim poderia optar pela originalidade, e superar
a modernidade. Desta forma a cultura da defesa teria sustentação e
poder para posicionar-se como a futura nova cultura de referência.
1 Priorização da cultura brasileira sobre a Política e a Economia;
2 – Defesa do espaço para manifestações culturais;
3 – Defesa da língua e da linguagem brasileira;
4 – Difusão generalizada da história da cultura brasileira;
5 – Educação, não só para o trabalho, mas também para a cidadania plena
(política e cultural);
6 – Incorporação de tecnologias modernas a serviço da cultura brasileira;
7 – Preservação do recorte cultural da América do Sul e da África, porém
com o reconhecimento da função crucial da cultura brasileira;
8 – Agregação do espaço luso fônico com a África e Ásia;
9 – Difusão da cultura brasileira;
10 – Incentivos à criação de organismos que se dediquem à cultura brasileira;
11 – Estudos sobre a possibilidade de ações conjuntas, ao nível de lingüística;
12 – Forças Armadas adequadas às dimensões e condições geográficas sul
americanas, de avançado nível tecnológico;
13 – Cooperação com os países sul americanos;
14 – Preparação para evitar e superar possível convulsão social;
14 – Preparação para conter ações terroristas; e
15 – Investimento maciço e continuado em educação e ciência e tecnologia.
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A existência de um projeto nacional brasileiro, original e de
longo prazo, que tenha em sua essência a preservação, a valorização
e a projeção da cultura, da língua, dos valores, dos esquemas
interpretativos nacionais será base poderosa para a construção das
condições fundamentais para que a cultura brasileira possa vir a se
posicionar e superar a atual ordem internacional. Assim, poderá trocar
sua condição de cultura periférica e dependente para colocar se como
cultura nodal.
A paz, a vida num mundo sem conflitos, se vier a existir, não
deve repousar sobre o temor à guerra, mas no amor à paz; não será
a abstenção de um ato, mas o advento de um estado de alma. Algo
como Spinoza nos legou: “A paz não é a ausência de guerra, mas
uma virtude que nasce da força da alma” (Bobbit, 2002).
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ABSTRACT
The purpose of this article is to illuminate the concept of victory
in war with the aim of understanding why, despite a major success
in the first stage of Iraq War, victory could never be claimed. Two
recent books on the subject are reviewed and next, a conception of
victory is laid down based on the works of Clausewitz. Victory is
thus defined as “the achievement of the political objective set by
either one of the belligerent states or alliance of states”. This
framework is then applied to the case of Iraq War in order to
demonstrate how the political objective of democracy building makes
victory more difficult to achieve. We point out three major
complications regarding the achievement of this objective: the issue
of defining democracy, the extension of war as a logical corollary
and the cultural argument. Finally, two reasons one domestic and
one systemic are presented to explain what factors led the United
States to undertake the task of transforming Iraq regardless of the
mentioned obstacles. The conclusion draws attention to the unique
characteristics of the Iraq War.
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* PhD student at the Graduate Program in International Studies at Old Dominion
University (Norfolk, Virginia – USA) with CAPES/Fulbright scholarship.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS
We accepted this war for an object – a worthy
object – and the war will end when that object
is attained. Under God I hope it will never end
until that time.
(Abraham Lincoln, in: Ikle, 2005).

The Iraq war was a remarkable success. The overwhelming
supremacy of United States military power was demonstrated when
its troops quickly captured the capital city without much difficulty
and with very low casualties, followed by the success of the seizure
and rapid trial of Iraq’s leader Saddam Hussein and other important
figures of Iraqi politics.
The first sentence above sounds comprehensibly strange for
anyone who has been following the developments of the Iraq war. To
begin with, the verb tense seems inadequate after all the war is
considered not to be over. Nevertheless, the rest of the paragraph
sounds pretty reasonable and is actually undeniably true. Why is it
so then, that the conclusion does not follow from the premises?
Why, even though the United States has accomplished what seems
a major military victory for any traditional warfare measure, one
cannot talk about “victory”?
In the following I shall offer a definition of victory in war that
both addresses the question of Iraq War and helps students and
scholars to deal with the broader question of assessing victory in
any given war. By victory, I do not mean victory on the battlefield,
which is that the majority of studies examine, but victory as a political
achievement. While the first concept is fundamentally important, it
does not help us to understand why the term cannot be used in the
case of the Iraq War, for example. In supporting the task of defining
a manageable concept of victory in war, I will review two recent
books on the subject, which seem to be in a great extend influenced
by the puzzle posed by Iraq. Next, basing on the writings of
Clausewitz, I will present a concise version of the concept that both
intends to elucidate its basic meaning and can be applied to any
historical situation. As will be indicated below, Clausewitz himself
did not present a definition of victory in war, but only to battle
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engagements. Subsequently, I shall apply the definition presented
here to the case of Iraq War in order to indicate how adding democracy
to the equation of victory makes it significantly more difficult to
achieve. Finally, I address some reasons that may explain why, despite
the evident difficulties, the United States ultimately decided to
undertake the task of transforming Iraq.
The major objective of this article is to identify the central
element of victory in war, thereby necessarily leaving out other
important but not central elements of the definition. Therefore, as
discussed below, the role of public perceptions, for example, may be
important but it is not central. The advantage of this method is that
it helps to clarify what a victory is supposed to look like, which is an
especially important consideration given the current multiplicity of
wars that are characteristic of our times. Parenthetically, the very
fact that contemporary wars have more complex characteristics seems
to be leading to the loss of meaning of the term “victory”. Conversely,
this article intends to avoid this loss of meaning by offering a
deliberately parsimonious definition of victory that considers only
one major explanatory variable and is also atemporal, i.e., that can
be applied to any war in modern history; including, in the case studied
here, the war in Iraq. Although the definition presented hereafter
may be useful for assessing several types of conflicts, the sense
I use it in this article relates only to wars understood as an open
armed conflict between two or more organized political groups
preceded by a declaration of war, which may be formal or informal.
Thus, three elements must be highlighted regarding the notion of
war as it is used in this article. First, a war must be an open armed
conflict. This excludes conflicts when one belligerent does not have,
cannot or is strongly constrained in using armaments, as for example,
was the case of UN forces during the intervention in the Rwanda
civil war in the 1990’s. Second, this relatively broad definition of
war considers not only states but any “organized groups” understood
as a grouping of individuals responding to some sort of hierarchical
organization. Hence, the United States can achieve victory in a war
against Al Qaeda, which is an organized group, but it cannot achieve
victory against “terrorism”. Finally, the need for a declaration of war,
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formal or informal, is a necessary condition in order to differentiate
a war from other kinds of conflicts or interventions, such as
peacebuilding efforts (which usually comes forward after an actual
war that did not have victory as an outcome). The declaration need not
to be formal, but the actors must recognize they are in a state of war.
This definition of war is necessary not for fitting the definition of
victory presented henceforth, but because only then it makes any
sense using the term “victory”. One can say that the UN has been
successful or unsuccessful in say, Haiti or Sierra Leone, but not that
the UN has achieved victory or been defeated since, according to
the notion of war uses here, there wasn’t an actual war opposing the
United Nations against those countries.
Lastly, it is worth mentioning that this article is not about the
process, but about the results. In other words, a lot of variables may
be important in the process leading to victory, such as public support,
military tools and civil-military relations, but these variables do not
define victory as such. As a matter of fact, much of the confusion
surrounding the problem of defining victory is due to the fact that
some authors seem to confuse the process with the etymological
definition. Accordingly, it is not a concern of this article to indicate
what factors may influence victory as one possible outcome of war,
but merely to present some reflections in order to arrive to a
satisfactory definition of the term.

2

THE PROBLEM OF DEFINING VICTORY

The literature about war offers plenty of works focusing on how it
begins (ex: Midlarsky, 1975), how to avoid wars (ex: Cimbala, 1986)
and on to achieve victory in war through efficient strategies (ex:
Weigley, 1973; Alexander, 2002). Usually, the last sort of work, which
includes in great measure the famous Clausewitz’s study on war,
concentrates mainly in factors relating to the battlefield, like defense
versus offense, developments in weapons technology, and so forth.
There are also examples of works on how to stop a war (ex: Dunnigan;
Martel, 1987) and dealing with the important but often neglected
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subject of war endings (ex: Albert; Luck, 1980; Goemans, 2000;
Ikle, 2005). Surprisingly the vast majority of these works do not pay
much attention to what victory in war actually means, and the ones
who do don’t give it adequate consideration. As a matter of fact, it
seems that many authors take the meaning of victory in war for
granted – just look at the result of the war and it must be pretty
obvious who was the winner. Some writings, especially the ones
dealing with war termination, give the impression of ignoring or
underplaying the fact that one major possibility in war is simply a
victory of one belligerent over another. Goemans, for example,
suggests that in a war, each one of the sides have only two options,
“continued fighting or settlement” (Goemans, 2000: 19). Therefore,
much of the work on war termination concentrates on the negotiation
of peace treaties which, as Carroll (1969) points out, are the most
usual way of war termination. Nevertheless, a peace treaty may be
either negotiated or imposed, making the expression “peace treaty”
just a euphemism for victory. Since the explanation of how wars end
(peace treaties, armistice, annexation, etc) must include why wars
end, the question of victory is raised again for although there are
several explanations for why wars end, one of them is certainly
because one of the sides has achieved victory.
In one of the first relevant works about termination of wars,
Carroll (1969) was faced with the problem of the meaning of victory
in war. When researching the subject he must have realized that he
was not the only one in this quandary, since according to his own
studies he found fifteen meanings for victory. He divided these
meanings into four categories: “(1) victory as interpreted in a purely
military sense; (2) victory as a relationship between the belligerents;
(3) victory as a relationship between war aims and war outcome;
and (4) victory as interpreted in terms of gains and losses, without
reference to war aims.” (Carroll, 1969: 305). Latter I will argue why
this four sided definition is misleading and how the definition that
will be presented hereafter bring it all together into a single category,
thus simplifying this matter. More recently, at least two works have
dealt with the question of victory in war adding a few more meanings
to Carroll’s account. They are Johnson’s and Tierney’s Failing to win (2006)
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and Robert Mandel’s The meaning of military victory (2006)i.
The underlying characteristic of these writings is that they seem to
be deeply influenced by the Iraq War puzzle presented at the
beginning of this article, and for this reason they attempt to rethink
the concept of victory. As will become clear later, there is no reason
for reinventing this concept, since the definition exposed hereafter
can be useful to understand any particular war, including the current
one in Iraq.
Johnsons and Tierney concentrate on an important aspect of
war developments – the role of perceptions as influenced by “beliefs,
symbolism of events, and manipulation by elites and the media”
(Johnsons; Tierney, 2006: 5). The authors examine how the formation
of perceptions is constructed and how war’s outcomes are evaluated
based on these perceptions. Therefore, the definition of victory that
derives from this point of view is one that puts it in the hands of the
observer, that is, it is ultimately the perceptions people have that is
relevant to decide which country has prevailed in a war. Consequently,
actual victories may be turned into imagined defeats and vice versa.
Johnsons and Tierney distinguish three classes of biases that influence
people’s perception of victory: mind-sets, salient events and social
pressures. Mindsets exist “before the crisis or war begins and
represent all the hypotheses and theories that he [the observer] is
convinced are valid at a given moment in time” (Johnsons; Tierney,
2006: 51); salient events are “particular events during a crisis or a
war” (Johnsons; Tierney, 2006: 62), and social pressures relates to
the influence exerted by figures like government, media and elites.
The authors then utilize this framework to examine some specific
events such as the Cuban missile crisis, the Yom Kippur War and, in
the last part, the war in Iraq. The last case presents an evident
difficulty for their study since it is an ongoing war and there is no
feasible way to contrast actual outcomes and perceptions. Their
solution was to present a “scorecard” measuring positive and negative
war outcomes by the time the book was written and contrast it with
some opinion polls, in order to conclude that there is an “evident
diversity in perceptions” and that “the average perception is surprisingly
similar to the scorecard result” (Johnsons; Tierney, 2006: 283).
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As the war in Iraq is not over, and thus victory or defeat still is a
pending matter, Johnson and Tierney’s analysis for this specific case
loses some of its appeal.
Indeed, there is no doubt of the importance of perceptions,
especially when it comes to democracies conducting a war, since it
can play a decisive role when it comes to the amount of support a
leader can gather. The authors properly emphasize that since the
World War II it became a more complicated matter to assess victory
in war since “the wholesale conquest of rival states and populations
has become a rarity (…) the relative winners and losers in the global
chess game (…) are much more ambiguous, and evaluations are
more open to interpretation and influence by psychological biases”
(Johnsons; Tierney, 2006: 6). Moreover, as the authors indicate,
perceptions of success or failure may even decide the actual outcome
of a war, notwithstanding a wide gap between imagined victory or
failure and reality. Nonetheless, even though perceptions are a
fundamentally important matter, it is not relevant for our purpose
here, which is to come up with an objective definition of genuine
victory in war, in contrast with the subjective notion offered by
Johnson and Tierney. In fact, for the purposes of the definition that
shall be further presented, the role of perceptions must necessarily
be left outside the notion of victory in war.
In The meaning of military victory, Robert Mandel seeks to
offer a more objective definition. Mandel distinguishes between two
concepts of victory – military and strategic victory. While the first is
restricted to the battlefield, the second is the most important for
determining actual victory and, despite the title of his book, is what
Mandel is most interested in scrutinizing. According to the author,
strategic victory encompasses three main objectives. The first is
political stabilization. As a result of this definition, the author suggests
that Great Britain may not be considered victorious in the 1982
Falkland Islands War, since “Argentina was left in political shambles
and had trouble getting back on its feet afterward” (Mandel, 2006: 12).
The second are economic objectives and includes “solidifying assured
postwar access to needed resources in the defeated state and
successfully engaging in postwar rebuilding of the defeated state’s
economic infrastructure, integrating it into the regional and global
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economy” (Mandel, 2006: 23). Finally, Mandel includes “social
objectives” in his definition of strategic victory. According to him
this would mean “reducing (…) ethnic, religious, or nationalist discord,
and moving the country towards a reliance on civil discourse to resolve
domestic and international agreements (…) align with widely accepted
principles of justice” (Mandel, 2006: 25). Looking at this definition
it is clear that Mandel would agree with a citation that he makes in
his book stating that war is meaningless “if the countries attacked
are not turned into better and safer places” (Mandel, 2006: 13).
Therefore, according to Mandel account, the 1991 Gulf War was not
a victory for the United States and its allies, because it didn’t promote
regime change and “the condition of the people in the defeated state
in many ways deteriorated” (Mandel, 2006: 99). The 1999 Balkans
War could not be considered victory as well because people there “did
not see their lives tangibly improve” (Mandel, 2006: 102). The same
reasoning applies to Afghanistan because it “is difficult to demonstrate
convincingly that the overall conditions in the country or the region
have dramatically improved” (Mandel, 2006: 104). As will become
clear later on, the definition proposed here makes theoretically
possible to affirm that cases like Falklands and Gulf War had a clear
victor; in this case, Great Britain and United States respectively.
What Mandel fails to recognize is that, by his definition, there
has never been a victory in any war in any period of history. The
further that he goes is in admitting that victory in this terms “is very
difficult to realize” as well as it “it is quite difficult to find a recent
case providing a textbook example to emulate” (Mandel, 2006: 27
28). This is true, but not only because it is difficult to achieve, but
because none of the objectives discriminated by Mandel may be
present in the minds of the belligerents. The obvious and self evident
reason is that wars are fought for several motives, ranging from
more modest and short term to more audacious objectives like the
ones enumerated by Mandel. In fact, it is pretty hard to imagine the
Eritrean Ethiopian War of 1998 2000 or the Tanzanian invasion of
Uganda in 1978 as having the intention of integrating these countries
into “the global economy” or “reducing ethnic discords”. El Salvador
and Honduras fought a war in 1969 known as “The Football War”
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because one of the reasons leading to the conflict is considered to
be a soccer game between these two countries. Although it is disputed
whether the war would have occurred regardless of that match, it is
unquestionable that neither country had the objectives cited by
Mandel in mind. Obviously these are only allegoric examples, and
one could spend the whole day citing other examples to counter
argue Mandel’s point of view.
The solution that Mandel offers to this evident weakness in his
argument is a distinction between total “premodern” and limited
“modern” war, suggesting that the former is characteristic “prior to
the emergence of modern nation state system” (Mandel, 2006: 36).
Accordingly, a characteristic of premodern wars would be “impose
foreign dominated government”, “exploit economic resources”,
“enforce hierarchical social order”, whereas the modern wars would
be characterized by objectives like “allow self determined
government”, “develop economic reconstruction” and “promote
progressive social transformation” (Mandel, 2006: 41). In reality,
what Mandel characterizes as “modern” war, would be more
appropriate called a “postmodern” conception of war in which maybe
only the United States could be considered to live in and only by
some extend. Although Mandel criticizes the United States for
having troubles in achieving his definition of “strategic victory” one
may wonder which country would have a better record. The fact that
Mandel’s notion of postmodern war entails a postmodern notion of
victory makes this concept less useful since it cannot be applied to
any war in the past, leaving historians with no functional tool for
assessing victory.
The distinction between military and strategic victory has been
made before Mandel. Metz and Millen (2003) for example, applied
this definition to some historical events. According to the authors,
“Napoleon failed to assure strategic victory because was unable or
unwilling to undertake the alteration of Prussian, Austrian, or Russian
societies that would have consolidated his triumphs” (Mets; Millen,
2003: 22). The same would be true regarding to World War I, since
the Western allies “did not have the will to turn it into strategic victory
by altering the elements of German society and culture that spawned
armed aggression” (Mets; Millen, 2003: 23). There are two main
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difficulties with this argument. The first relates to a contextualization
issue, since the authors are applying a modern concept to specific
historical situations in which this notion did not exist. The second
and this applies to the notion of strategic victory in general is that
this idea implies that victory cannot be achieved unless one side is
willing to undertake the normally herculean task of altering the
societies and institutions of the other side. Moreover, there is no
guarantee that transforming the defeated state will make victory
endure. Probably, if every country in the world accepted this notion
of victory, we would have longer, costlier and, perhaps, bloodier
wars. Imagine the effects of this definition when applied to any of
the Israeli-Arab wars of the twentieth century. This would mean that
not only one could not consider Israel the winner of, for example,
the 1948 war, but that for considering it so, Israel would have had to
take the steps necessary for transforming Egypt, Lebanon, Syria,
Transjordan and Iraq internally in a manner consistent with its
interests. This makes patent that both Metz-Millen and Mandel’s
notions of strategic victory seems to be far from offering a broader,
acceptable and even a manageable definition of victory in war.

3

COMING TO A DEFINITION OF VICTORY IN WAR

How then, can we arrive at a definition of victory in war that
has these characteristics? How can we seek to avoid, or at least
reduce the uncertainties involved in the effort of assessing victory?
The importance of this enterprise becomes evident when we see the
difficulties in which many analysts see themselves when trying to
set up a framework for defining victory. Small and Singer for example,
in their well known studies about war, confessed that, when
considering the victors, they relied on a “consensus among
specialists”. Although it is not clear who and how many specialists
were consulted, it seems that it was discussed only among a few
people (Albert; Luck, 1980: pp. 50 and 70). In my view, in order to
come up with a satisfactory definition for victory in war it is necessary
to go back to Clausewitz.
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The Prussian general Carl Von Clausewitz (1780 1831) was
without any doubt one of the most influential (some would say without
running the risk of exaggeration, the most influential) writers on
war. His posthumous book On War is recognized as a watershed in
the literature on this subject. As it was the widespread rule among
writers dealing with the topic of war until then, Clausewitz’s writings
reveal a great degree of concern over battlefield issues and often
used the notion of victory to make references to things like the
enemy’s loss of moral and physical forces. Clausewitz understood
war as a “duel on a extensive scale” whose “aim is to disarm the
enemy” (Clausewitz, 1956: 4) in order to “compel our opponent to
fulfill our will” (Clausewitz, 1956: 2). Consequently, in a certain point
of the book, when explicitly considering the question of victory, he
states: “The precise definition of this conception can be better
explained hereafter in the consideration of the combat. Here we
content ourselves by denoting the retirement of the enemy from the
field of battle as a sign of victory” (Clausewitz, 1956: 109). His
clearly cautious words reveal that he was not absolutely comfortable
with this definition. Further, Clausewitz suggests that victory can
have different meanings: “a victory which is intended to weaken the
enemy’s armed forces is a different thing from one which is designed
only to put us in possession of a position” (Clausewitz, 1956: 110).
Clausewitz does not present a single explicit and concise definition
of victory in war, and following the common sense of the time he
often related victory to the defeat of the enemy.
Although Clausewitz was mostly concerned about the purely
military aspect of war and defined victory largely in military terms,
what eventually made him so relevant is the fact that he clearly
understood that war could only be considered as a mean to achieve
an objective, and never as an end in itself. In other words, out of the
several ways one state can achieve a desired objective, war is one of
them. And building upon these considerations he came up with his
over cited but often forgotten definition of war. Ultimately, war,
Clausewitz famously stated, is only “a continuation of policy by other
means” (Clausewitz, 1956: 23). With this simple assertion, the
Prussian general put war under perspective and offered the key for
its proper study from the point of view of the political scientist. War is
not an end, but only a mean for pursuing an end whose definition lies
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in the political object, i.e., “war is the means, and the means must
always include the object in our conception” (Clausewitz, 1956: 23).
The end is always the political object, the purpose of the state driving
his decision to fight another state. Therefore, the political object is
what should drive all the means employed by the state which implies
that policy is “interwoven with the whole action of war” (Clausewitz,
1956: 23). In addition, it is the size of the political object that must
determine the size and duration of the military enterprise. If the
political object is too ample, the effort to be made will be equivalent,
for, according to Clausewitz, “it is the nature of things that a great
end requires a greater expenditure of force than a small one”
(Clausewitz, 1956: 33). Statesmen should be able to know to adjust
the means employed with the desired end. As Clausewitz puts it:
“the political object, as the original motive of war, will be the standard
for determining both the aim of the military force and also the amount
of effort to be made” (Clausewitz, 1956: 11).
The clausewitzian notion of war gave to it a meaning that went
beyond the merely physical fight. It took the focus out of the generals
and put it on statesmen. War should henceforth be considered strictly
as a “political act” (Clausewitz, 1956: 12). As general himself, while
Clausewitz had high regard for the role of military commandants, he
stressed that “the political objects belong to the Government alone”
(Clausewitz, 1956: 26). Thus, Clausewitz highlighted, wars may
involve such things as passion, instinct, courage, talents and reason.
But while the first two belong to the people and the following two
belong to the generals and his army, the last has to be characteristic
of the statesmen. Only by understanding war as a mean for a political
end, can it make any sense. More than that, this is the only way of
understanding the wars of the past, “of unlocking the great books
and make it intelligible” (Clausewitz, 1956: 25). Clausewitz
understood that if the political object was lost during the course of
battles for any reason, it could not be considered a war anymore but
a senseless thing without an objective.
These statements were so significant that, when referring to
the studies of war, we can talk about a pre and post clausewitzian
periods. While in the pre- clausewitzian era it was usual to talk about
war mostly in military terms, the post-clausewitzian period set a
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whole new standard as the meaning of victory should henceforth be
understood as a political, and not merely military achievement. In
addition Clausewitz definition of war contains in itself the indication
for where to look when assessing victory – which is not true for
some other definitions that concentrates in the “duel” aspect, like
Timasheff’s, who describes war as “means of solving an inter state
conflict by measuring the relative strength of the parties” (in Albert;
Luck, 1980: 51). O’Connor clearly captured the essence of the
clausewitzian revolution when he observes that: “In stressing the
subordination of military to political ends, the theorists, reacting
against what they regarded as a tendency for war to become ultimate
or absolute, were laying the foundation for reappraisal of victory by
applying the criterion of statecraft rather than hostilities” (O’Connor,
1972: 142). O’Connor correctly notices that the activities in the
battlefield are only one dimension of a broader enterprise. Therefore,
drawing from Clausewitz, we must understand victory as the
achievement of the political objective set by either one of the
belligerent states or alliance of states. Evidently this definition per
se does not represent a great novelty given the fact that in the post
clausewitzian era victory has often been referred to as the attainment
of political goals. Nevertheless, as we have seen earlier, there is a
grey area when it comes to defining victory because it is a word that
can be applied to many situations. Thus, the definition of victory
presented here can help us to avoid two common mistakes.
The first mistake that this definition helps to avoid is forgetting
the preeminence of the political element of war. This is a common
mistake that afflicts those who focus on the military element or
other peripheral factors. Since victory is related to the achievement
of the political objective set by either one of the belligerent states or
alliance of states, the military element has an essential but
subordinate role. It is essential because the objective cannot be
achieved without success in the battlefield. It is subordinate, because
if the political objective is not attained one cannot talk about victory.
In other words, victory in the battlefield is a necessary, but not
sufficient condition for victory in war. With this in mind, we can
address the four categories of meanings mentioned earlier in this
article that Carroll found for victory in war:
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“(1) victory as interpreted in a purely military sense; (2) victory as a
relationship between the belligerents; (3) victory as a relationship between
war aims and war outcome; and (4) victory as interpreted in terms of
gains and losses, without reference to war aims.” (Carroll, 1969: 305).
The first definition is our necessary condition and cannot be counted
as a separate category. The second definition seems tautological,
and Carroll cites as examples of it things like: “capitulation or
submission of opponent’s forces” and “imposition of dictated terms
of armistice” (Carroll, 1969: 305) which we can consider as a
consequence of military victory and, again, not as a separate category.
Relative gains and losses without references to war aims are clearly
out of our definition. Moreover, it wouldn’t be a satisfactory framework
for understanding a hypothetical U.S. success in the current Iraq
War, for example. Assuming that Iraq becomes a stable democracy,
the United States will have spent billions of dollars in this task – it
would be hard to determine actual gains and losses in this situation
and yet there would be one clear victor. The issue of war costs and
considerations about costs and benefits are not part of our definition.
Victory can be more or less costly, but still is victory if the political
object is attained. During the Vietnam War the number of NorthVietnamese casualties was about twenty times more than America’s,
but the North Vietnamese were the ones who achieved its political
objective of uniting Vietnam under communist rule. Thousands of
Americans died during the American Revolutionary War but the
political objective of achieving independence from Great Britain –
which was actually set during the course of the war – was attained
and victory was reached. Therefore, we are left only with Carroll’s
third definition and instead of fifteen meanings grouped under four
categories, we now have only one which makes things considerably
easier for future analysis.
When the centrality of the political objective is recognized, all
other elements are treated as secondary. One of them is the public
perception, a factor that apparently Clausewitz was aware of when
he state that “The political object will be so much the more the
standard of aim and effort, and have more influence in itself, the
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more the masses are indifferent, the less that any mutual feeling of
hostility prevails in the two States from other causes” (Clausewitz,
1956: 12). This interesting observation by Clausewitz indicates that
the less the public has influence over the war, the more explicit the
political end becomes. In modern mass democracies the influence of
the public has reached a level that the Prussian general probably
would had never think of, and therefore the political object of war is
often clouded. Nonetheless, it still should be the essential standard
for evaluating outcomes. Another element that is of secondary
importance in the definition proposed hereby is, as mentioned above,
the question of costs – both human and financial – because it is
related to the means and not the ends of war. Evidently, moral
concerns about the means employed are important – for example,
were Hiroshima and Nagasaki necessary for defeating Japan? Some
would argue that it shortened the war and spared future lives; others
will say that it was unnecessary and immoral. However important
these considerations may be, it is outside the definition of victory. In
other words, adversities related to the means are obviously a concern
for the citizens living that particular moment, but the major concern
for the historian or the political scientist when assessing victory must
always be the ends.
The second mistake that the definition stated here helps to
avoid is seeking to link victory to the achievement of a specific
objective. This is the kind of mistake that is incurred by Mandel’s
notion for instance. Our definition serves the purpose of remembering
that the meaning of victory cannot be fixed or attached to any
particular objective that would fit everyone, since the political
objective varies. Defining victory as the achievement of the political
objective set by either one of the belligerent states or alliance of
states means that the political objective is not predetermined, i.e.,
victory cannot be defined by the conquest of another state, gaining
territory, the destruction of the enemy or by building a stable
democracy. It can be all these things and can be none of them – it
depends upon what is the political goal that the state or alliance of
states seeks when entering into war. As a result, the meaning of victory
in war is not static, but dynamic. That’s why for example, while we

159

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS

cannot talk about victory in the current Iraq War, we can say that the
United States and its allies achieved victory in the 1991 Gulf War,
given that all the stated political goals were achieved. Yetiv, when
assessing the results of that war, reached the following conclusion:
President Bush asserted that the United States had four main
objectives. The first was the unconditional withdrawal of all Iraqi
forces from Kuwait. That was accomplished. The second was the
restoration of Kuwait’s legitimate government, which was also
achieved. The third was the maintenance of the security and the
stability of the region, while the forth was the protection of the lives
of Americans abroad. The United States achieved the third and fourth
objectives if we focus on the short run. The picture becomes less
clear as we extend the time period of examination” (Yetiv, 2004)
Therefore, all the political objectives that led to that war were
achieved by one of the belligerents, which meet the requirements of
our definition. Conversely, as Yetiv notices, two of the objectives
were clearly attained only if we focus on the short run. The problem
of extending the time period of examination does pose a challenge
to the definition of victory stated here. After all, it is this consideration
that led many to believe that the United States should have “marched
into Bagdad” during the Gulf War and “finished the job”. Besides, it
is the time period issue that led Mets and Millen to conclude that
Napoleon had not really achieved victory since he didn’t take further
steps to transform “Prussian, Austrian, or Russian societies” (Mets;
Millen, 2003: 22). This same line of reasoning is used by many
analysts when considering the results of World War I, claiming that
the unskillful management of defeated states, Germany in particular,
created the conditions for the Second World War twenty years later.
The problem with this claim is that none these actions (toppling
Saddam Hussein, transform Russian or Germany societies) were
necessary to achieve the political objectives set for those wars. Again,
we should remember Clausewitz’s conception of adjusting the military
effort to the political object of war. But the problem of the time
period remains – how can we talk about victory if the objective that
is secured now can be lost in the future? This is an extremely
important consideration that has been responsible for a great part
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of the mystification around the notion of victory and has led many
analysts to resort to the idea of “strategic” (for example, Mandel,
2006; Metz and Millen, 2003) or “grand strategic” (for example,
Martel, 2007) victory. Although this concept is important, it would
add an unnecessary complication to our parsimonious definition.
What can be said in this respect is that victory may be transitory,
but is victory anyway. We must set a finite horizon for victory,
otherwise the concept becomes hard to manage. That’s why the
outcome of World War I, for example, must be understood as a clear
victory for the allies, whatever happened twenty years later.
To illustrate the time period problem let’s consider the Gulf
War we just mentioned. All political objectives set forth by the United
States had been achieved by the employment of force in that specific
event – which means they were victorious by our definition. Let’s
now suppose that in the following year Iraq had invaded Kuwait.
Would that have meant that the victory achieved in the previous
year has now to be reclassified? Not at all, according to the notion
proposed here. This would have meant that in that particular war
the United States achieved its stated objectives and that it now
would have the choice to start another war in order to achieve again
the objective of Iraq’s withdrawal. Hypothetically, this situation could
happen every year, with every war having a winner. In the real world
though, by the second Iraqi invasion probably the United States
would have changed its strategy in order to secure its political
objective in the more long run. Notice that our example supposes
the invasion of Kuwait in the year following the war. But what if it
occurred ten, twenty or fifty years later? What is the proper length
of time after which victory can be claimed? This is why we must set
a finite horizon for victory or else the term may become meaningless.
If one state has the political goal of annexing a territory and this
goal is achieved by means of war, it should be considered a victory
even though the same territory is lost two years later. It is clear
however, that some objectives may require a greater horizon of time
than others – such is the case in the current Iraq War that will be
explored further on. But first, I shall address some weaknesses of
the definition proposed here.
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4

SOME WEAKNESSES OF THE DEFINITION
Defining victory fundamentally in terms of the achievement of

the political goals stated by either one of the belligerents poses the
immediate problem of how to recognize the real objectives and how
to assess the results in order to compare stated objectives and results.
Furthermore, the political object may change during the course of
war, which creates yet another difficulty for the analyst.
Concerning the problem of how to recognize the real political
object of war, at first examination this seems to be less of a problem
in democratic states since supposedly the open debates within a
democracy should make the objective more clearly identifiable.
Nonetheless, the fact that it is common for democracies to use moral
justifications for going to war may make things blurrier. Once again,
it is fundamental to have in mind that wars are means of achieving
political goals, which leaves moral aims out of the equation. Hence,
the task of the analyst is to detect the real political objective among
the myriad of moral justifications that democracies may have for
convincing its citizens that it has to go to war. Following Max Weber
characterization of politics, we could consider a political goal every
activity related to “striving to share power or striving to influence
the distribution of power, either among states or among groups within
a state” (Weber, 1965: 2). Therefore, objectives like “world peace,
“make the world safe for democracy” or “war to end all wars” are
nice slogans but not clearly political objectives. On the other hand,
conquering a territory, stopping an aggression, find weapons of mass
destruction or building a democracy are some examples of political
objectives. The problem of how to assess the results of war depends
largely on the complexity of the pursued objective – while finding
weapons of mass destruction is obviously identifiable, building a
democracy is a far more complicated matter to assess, as the following
session of this article intends to demonstrate.
Regarding the changing of political objective during the course
of the war, this is fully compatible with the definition proposed here
as there is no requirement that the political object should remain the

162

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS
ED. Nº 2 VOL. I JUL - DEZ 2009

same since the beginning of the war – only that is the political object
that should guide war efforts. Clausewitz was aware of this matter:
Now, if we reflect that war has its root in a political
object, then naturally this original motive which
called it into existence should also continue the
first and highest consideration in its conduct. Still,
the political object is no despotic lawgiver on that
account; it must accommodate itself to the nature
of the means, and though changes in these means
may involve modification in the political objective,
the latter always retains a prior right to
consideration (Clausewitz, 1956: 23).

Nevertheless, a distinction needs to be made between backing
down and deliberately changing the political objective of a war. While
the first is a decision taken as a clear sign of the difficulty in attaining
the desired objective, the second indicates that the state believes
that a new political objective – more modest or more audacious
may better serve its purposes. While the first is clearly an indication
of weakness in the war the latter is a privilege of the strongest.
Evidently the line between backing down and shifting to a more
modest object is usually quite blurry. One way to try to differentiate
them is asking to what measure the more modest objective affects
war accomplishments by the time of the change, that is, whether it
has a negative effect compromising in some way those
accomplishments, or if it does not compromise war accomplishments
to that point.
It’s worth noticing that even though defining victory by the
attainment of political goals may have some obvious difficulties, the
minimal contribution of thinking in these terms is giving the analyst
at least some indications on where to look when considering victory
in war. Instead of trying to measure gains and losses, comparing
some given set of objectives with the results of the war, evaluating
public perceptions or resorting to some vague “consensus among
specialists”, the definition aforementioned offers some basic
guidelines for the often complex task of assessing victory.
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5 VICTORY AND DEMOCRACY PROMOTION
Now we have the theoretical tools to think about the dilemma
posed at the beginning of this article. The U.S. led coalition invaded
Iraq in the twentieth of March of 2003 and seized the capital less
than a month after that. By April 13, the last town that was not yet
controlled by the coalition was taken and on April 15 the war could
have been claimed officially over. In fact, in a speech in California on
May 1, 2003, President Bush declared “Mission Accomplished”. Why
this apparent remarkable success could never be called victory? The
answer lies within the political objectives of the war.
The Iraq War had four main political objectives: destroy Saddam
Hussein’s regime, find and destroy weapons of mass destruction,
preserve Iraq’s ability to supply oil and create a stable and peaceful
democracy (Martel, 2007: 246). While the first objective was easily
accomplished, the second proved so far to be a brutal intelligence
error and the third, although it seems to be facing some obstacles,
is not intractable. The major problem for declaring victory in the
case of Iraq is the fourth objective.
In the State of the Union speech in January of this year,
President Bush clearly stated that the goal of Iraq War “is a democratic
Iraq that upholds the rule of law, respects the rights of its people,
provides them security, and is an ally in the war on terror” (White
House, 2007). In a speech some days earlier, he was much more
explicit about the goal and its connection to the meaning of victory.
In a phrase that visibly demonstrates Bush’s administration awareness
of the impact of its stated political goals on the achievement of
victory, President Bush asserted:
Victory will not look like the ones our fathers and
grandfathers achieved. There will be no surrender
ceremony on the deck of a battleship. But victory
in Iraq will bring something new in the Arab world
– a functioning democracy that polices its territory,
upholds the rule of law, respects fundamental
human liberties, and answers to its people. A
democratic Iraq will not be perfect. But it will be a
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country that fights terrorists instead of harboring
them – and it will help bring a future of peace and
security for our children and our grandchildren.
(White House, 2007)

Thus, we are before a tremendous difficult objective to achieve
– one political object that Clausewitz would have never dreamt of.
For building a democracy presupposes first a series of previous
political goals-from the complete surrender of the enemy and control
of the state to the rebuilding of its political institutions. Furthermore,
stating the political goal of democracy building entails three major
complications. The first and most evident is the problem of defining
democracy. What exactly means building a democracy? When do we
know that a democracy has been built and the objective has been
achieved? This latter question relates to the second complication –
democracy building tends to extend the war because logically it
extends the length of time necessary to achieve the political objective.
Finally, there is the cultural argument that democracy may not be
suited for every society.
The first complication – of defining democracy – is a self evident
problem that has been haunting political scientists until these days
and won’t be further developed in this article. The most important
thing here is that it seems to be widely accepted today that democracy
is a system of governance that goes beyond the merely act of voting.
For if voting was the only requirement we could say that the objective
of building a democracy in Iraq has been accomplished since elections
were held there. In his famous essay about “polyarchy” Robert Dahl
(1956) stressed the importance of not only constitutional
prerequisites for a democratic order, but of social prerequisites as
well. As a result, Dahl argued, “polyarchy is a function of the total
social training in all [it’s required] norms” (Dahl, 1956: 76). The
difficulty of assessing the point a state has become “democratic”
poses an obvious challenge for attaining the political goal of building
a democracy and thus, declaring victory. Besides, even though Iraq
is not transformed in an ideal democracy – which is probably very
unlikely – it could be transformed in a state with certain democratic
characteristics. The problem then is what level of democracy is
accepted in order to declare the mission accomplished?
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The second difficulty is a clear consequence of the latter.
Rebuilding the institutions of a country in order to adequate it to a
democratic setting takes time. But even more time is taken by the
required – to use the words of Dahl (1956) – social training that
goes together with it. Therefore, the political goal of building a
democracy deepens the time period problem – it takes more time to
achieve victory. That’s why even though the United States have seized
the capital, toppled the country’s leader and controlled the major
towns, the war cannot be considered to be terminated. After the
easier task of destruction comes the harder enterprise of construction.
And rebuilding a whole country would be an intricate endeavor by
itself – adding the expected possibility of fighting an internal
opposition makes matters even more complicated. Therefore, while
the first – and fastest – phase is more dependent on conventional
military force, the second and longest tend to resemble a policing
force in its attempt to control internal violent opposition. At the
same time, a whole new institutional setting must be built – a new
political organization, constitution, laws, etc. Democracy cannot
emerge in a week. In contrast, the time period issue is less of a
problem for other political goals such as, for example, conquering a
territory, which is largely dependent on conventional military
capabilities and may happen the day following the beginning of the
war. Also, replacing the existing regime with other regime than
democracy is a less complex task. A dictatorship would pose fewer
challenges to be put into effect since the concentration of power and
use of indiscriminate force would make things more easily
controllable. Whenever a state declares building “a functioning
democracy” among its political goals, it must be prepared for a longer
intervention. And the weaker the state is, the longer the intervention
will likely to be, as the primary task of stabilization will be more
problematical. Mandelbaum ingeniously observes that, comparing
the cases of Germany and Japan in World War II with Iraq today,
suggests that “there is an inverse relationship between the ease
with which a country can be defeated militarily and the ease with
which a new and better government can be established after its
defeat” (Mandelbaum, 2005: 81).
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Mandelbaum’s observation leads to a third obstacle in
democracy building: the cultural aspect. Can democracy be brought
to any society, regardless of its historical experience? This article
does not have the intent to answer this question, but proponents of
democracy building in Iraq thinks that it can and often cite the
examples of Germany and Japan in World War II to support their
arguments. In replying to those who discredit the possibility of
establishing a democracy in Iraq, Charles Krauthammer argues: “half
a century ago, we heard the same confident warnings about the
imperviousness to democracy of Confucian culture. That proved
stunningly wrong. Where is it written that Arabs are incapable of
democracy?” (Krauthammer, 2004: 15). Identical argument and
question are posed by Norman Podhoretz: “In the aftermath of World
War II the United States managed in a single decade to transform
both Nazi Germany and imperial Japan into capitalist democracies
[…] Why not the Islamic world?” (Podhoretz, 2004: 47).
In fact, the experiences of World War II represented a watershed
in American foreign policy. However the centrality of democracy has
been an evident characteristic of American foreign policy thinking
since the earlier days of independence, it was the successful
experiences in rebuilding Japanese’s and Germany’s institutions into
capitalist democracies that made some analysts and policymakers
believe it was possible to spread democracy through military means.
That was mainly the rationale behind several of the U.S. interventions
in Latin America during the Cold War. In fact, after the Cold War, for
each American intervention the spectrum of democracy building has
always been present, even though it wasn’t stated in its initial
objectives. As Mandelbaum argues:
The United States did not embark on any of its
post- Cold War interventions for the purpose of
state-building. Once having accomplished the goals
for which they had intervened, however, the
American authorities found themselves driven to
the task of state building by the force of
circumstances […]To prevent the return of the
conditions that had led to the interventions, the
United States felt obliged to try to promote these
institutions (Mandelbaum, 2005: 73 74)
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As a nation built under the auspices of democracy, representing
not only a territorial space, but the “embodiment of an idea”, the
“civilizing mission” seemed to be an obvious corollary – wherever
the United States intervened it should be seen not as conquerors
but as liberators. The studies about U.S. interventions and it’s intend
to promote democracy are numerous and won’t be dealt here.
Nevertheless, as Peceny (1999) observes, a useful distinction needs
to be made between “proliberalization” of authoritarian regimes
versus positively promoting democracy. We could call the first a policy
of democracy promotion and the second a policy of democracy
building. As Peceny (1999) notices, the first goal is far less ambiguous.
And, as has been pointed out earlier in this article, the second goal
also carries a higher degree of difficulty, which makes harder to
achieve victory. In this sense, the enterprise in Iraq could be
considered the boldest political goal ever set by the United States in
the post war period. While it is true that efforts of democracy
promotion have been undertaken in a number of previous
interventions, the Iraq case is unique for at least two main reasons.
First, because of the already mentioned amount of effort involved to
rebuild a whole country, from its material capabilities to its political
institutions. As mentioned, this is not just a case of democracy
promotion, but of democracy building whose closest historical
examples are Germany and Japan after World War II. The second
thing that makes Iraq a unique case is geography. Iraq is an extremely
important player in the heart of the Middle East, while other efforts
of democracy promotion or attempts to nation building, like Haiti
and Somalia, have been made in countries of less relevance in the
international system and never in the Middle East. What could explain
this apparent change? Despite the fact that it is not clear whether
this is a really permanent shift, there are probably several reasons
that could explain what led the United States set such an audacious
political goal. I would like to draw attention to two.
The first element that created the conditions for the undertaking
of such a herculean task is the fact that, for the first time since
World War II the U.S. government was able to articulate a war based
on matters of national security. Although it is debatable whether
transforming Iraq would contribute to winning the “War on Terror”,
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the fact that the United States was attacked in its own territory –
which had never occurred since Pearl Harbor – created the conditions
for justifying the invasion in terms of national security defense. The
argument was that the continuation of Saddam Hussein’s regime posed
a threat to the security of the United States and therefore should be
annihilated. But after Saddam, what? The standard American foreign
policy answer was more than expected. Moreover, the line of reasoning
behind theoretical constructions such as the “democratic peace theory”
helped to reinforce the justification of the war in terms of national
security. The difference between the Iraq case and cases like Somalia
and Haiti are pretty clear given the fact that in both these latter cases
the rationalization for intervention were mostly based on humanitarian
terms with no direct threat to domestic security. As Samuel Huntington
observes, for Americans “foreign policy goals should reflect not only
the security interests of the nation and the economic interests of key
groups within the nation but also the political values and principles
that define American identity” (Huntington, 1981: 241). Therefore,
interventions like those in Somalia and Haiti were made basically as
a reflection of American political values which led the country to fight
a number of “non-American” wars (Huntington, 1981: 242). Because
those wars carried no direct connection to American security, the U.S.
resolve went only to some extent, as particularly the case of Somalia
makes more than evident. Thus, as Huntington points out, “the United
States will only respond with unanimity to a war in which both
national security and political principle are clearly at stake” which
made World War II “the perfect war” since it was the only war that
met this criterion in the history of United States (Huntington, 1981:
242). In this sense, the Iraq War is the closest approximation since
1945 and it gave the American government the possibility of waging
a war both for national security reasons and for political principles.
The main failure in this otherwise perfect equation is the fact that
the attack wasn’t carried on by a state but by a transnational terrorist
network with cells in a number of countries, which led many analysts
to argue that the invasion of Iraq was a divert from the main
objective of combating international terrorism, and raised both
international and, in a less extend, domestic opposition.
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The second possible explanation that made the Iraq endeavor
possible lies in the systemic level. It is unipolarity. Right after the
end of the Cold War, Charles Krauthammer wrote about the “unipolar
moment” that characterized the world then, affirming that it would
be short:
The bipolar world in which the real power emanated
only from Moscow and Washington is dead. The
multipolar world to which we are headed, in which
power will emanate from Berlin and Tokyo, Beijing
and Brussels, as well as Washington and Moscow,
is struggling to be born. The transition between
these two worlds is now, and it won’t last long
(Krauthammer, 1990).

This reflected the conventional analysis of the time, when there
was no clarity about the kind of world ahead. At that moment,
Germany and Japan were two great powerhouses often cited as
possible new great powers in a coming multipolar world and the
United States were viewed as a declining power. But the years went
by, Japan faced an important crisis and Germany also didn’t live up
to the expectations. The United States in the meantime remained
virtually unchallenged and growing even more powerful in relation
to the rest of the world to the level that it’s military spending
surpassed all possible peer competitors combined, and its economy
remained robust. The disparity of power was so evident that a decade
later Krauthammer was confident enough to write that “the unipolar
moment has become the unipolar era” (Krauthammer, 2002/2003:
17). A similar view is expressed by other authors less sympathetic
to the idea of unipolarity such as Christopher Layne. In a 1993 essay,
Layne (1993) confidently predicted that the “unipolar moment” would
end somewhere between 2000 and 2010. In a more recent article,
he adopted a considerably more moderate tone in terms of
predictions, and has updated his predictions to around 2030 (Layne,
2006), which is a recognition that unipolarity is not only a fact, but
that it is lasting more than many analysts initially thought.
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Regardless of the debates around whether or not unipolarity
characterizes the current international system, it is undeniable that
the huge concentration of power in American hands that became
evident after the demise of the Soviet Union gave the United States
the opportunity to articulate its foreign policy without many of the
restrictions of the bipolar era. While it is true that identifying
unipolarity automatically with unilateralism may represent a
conceptual confusion (Oudenaren, 2004) the fact is that September
11, 2001 has proved that whenever the United States feels that its
own security is at stake, it may take whatever measures it thinks
necessary – even though it means acting alone and displeasing
some allies. Since the fall of the Berlin Wall the United States had
never been seriously challenged by any state. When the challenge
came, it was by a non-state actor – the response however, was by
traditional means. It is not possible to conjecture whether the Iraq
invasion would have occurred if the structure of the international
system were different, but it is highly probable that the United States
would have faced more serious obstacles for undertaking the political
transformation of a vital player in the heart of the Middle East.

6 CONCLUSIONS
In this article, victory has been defined as the achievement of
the political objective set by either one of the belligerent states or
alliance of states. The earlier mentioned statement by Abraham
Lincoln makes clear that the sixteenth president of the United States
was aware of the consequences of this notion back in the 1860’s. He
prays for the war not to end until the political object is attained
because if the war ended and the object was not attained, that would
have meant anything but victory. While defining victory in these
terms is not an innovation, it is important to underline two commonly
overlooked factors. The first, is the centrality of the political objective
in the notion of victory, which means that every other matters that
concern the means, as important as they may be, must be treated
as secondary when one tries to assess victory. The second aspect
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that this definition seeks to emphasize is the fact that victory cannot
be associated to the achievement of any predefined political goal,
since it varies according to the objectives set by the belligerents.
A consequence of this second feature is that it addresses what we
called the time period problem. For the definition to be manageable
it is necessary to admit that when the political goal is achieved, this
should be considered as victory, regardless of future happenings.
The notion of strategic victory, however relevant it may be, is not
part of our definition, i.e., we admit that there is only one kind of
victory in war and that is the one that relates to the immediate
attainment of political goals set by one of the belligerents. This
simplification is necessary since the notion of strategic victory seems
to imply an infinite horizon of time, which makes the concept difficult
to apply, except in some very rare circumstances. Moreover, strategic
victory can only be assessed as a post-factum analysis given the
fact that it is hard to predict future political developments after the
ending of a war.
The definition proposed here can be applied to assess victory
in any given war, no matter whether it has premodern, modern or
postmodern characteristics. In this article this framework was used
in order to examine the puzzle posed by the Iraq War and understand
why despite an evident initial military success, victory could never
be claimed. The reason for that is because democracy building was
included as a political objective of the war. Three major obstacles in
pursuing the goal of democracy building were pointed out: the
problem in defining democracy and what level of democracy would
be acceptable, the automatic lengthening of the war, and the question
of whether democracy is suitable for every society. Next, an
explanation on why the United States has embarked on the endeavor
in Iraq – despite the aforementioned obstacles – has been tried.
The American vision of world politics combined with the experiences
of World War II contributed to provide the historical basis. More
specifically, the possibility of articulating the war in terms of national
security matters and the unipolar configuration of the international
system were mentioned as two possible explanations for leading the
United States to pursue such an intricate objective.
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It has been mentioned here that the United States has a
somewhat “postmodern” conception of war of which the Iraq case is
a clear example. This conception has several of the elements that
Mandel lays out under the “modern” label, and its main characteristic
is the notion that the United States never fights a war to destroy or
conquer countries, but to liberate them from tyranny and suffering.
There is a whole literature dealing with this subject, especially with
what is known as “American exceptionalism”. But what is important
for our purposes here is that this American notion of war has
represented a major change in the traditional dichotomy victory defeat
that is associated with it and therefore has brought a number of
complications to analysts when trying to assess victory.
Understanding victory not in relation to the situation of the opponent,
but to the objectives of the victorious state transcends this traditional
dichotomy and has the advantage of avoiding the necessity to
continuously adjust the concept of victory in order to explain new
situations (premodern, modern, postmodern), since the concept is
adjustable per se.
Even considering all the problems indicated here about the
United States achieving its political goal in Iraq, it has not been
suggested that victory is impossible in this case. What then would
an American victory in Iraq look like? Obviously, one cannot expect
the constitution of a Switzerland like democracy; in fact, few countries
in the world can claim to be “perfect democracies”, if such a thing
really exists. Any democracy that may take place in Iraq, as well as
any nascent democracy, especially in a country that had never had
this experience, and in a region with few examples to follow, will
inevitably be imperfect. Any expectation beyond that is likely to be
unrealistic. That being said, some basic steps are necessary before
claiming victory. The first has already been taken – the organization
of national elections and the subsequent establishment of an elected
government. The next step is guaranteeing that the new government
is able to provide the fundamental prerequisite of statehood –
security. By the time of this writing, the last developments in Iraq
apparently suggest some improvements in this respect if compared
to the previous conditions, although the actual extend of those
improvements is still not clear. The minimum test for whether Iraq
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has been transformed in a kind of democracy however is when –
after the coalition troops leave the country – an elected government
peacefully steps down and turns the power over to another elected
government. This has been referred as to the “two-elections test”
and is developed in more detail by Huntington (1991). Victory or
defeat in Iraq, therefore, is not only a matter of resolve but of time.
The purpose of this article was to cast some light in the debates
surrounding the notion of victory in war. In the trajectory, many
issues have been touched and at least two of them deserve further
researches. The first is how to operationalize the political objectives
of a state when it goes to war. While this problem has been partially
addressed here when some weaknesses of the definition were pointed
out, it requires more elaboration. The characterization offered here
suggests that victory has been treated as a categorical variable
assuming only two values – victory or not victory. This raises the
question about whether “partial” victories could be a possible
outcome. The second issue that deserves a closer scrutiny is the
uniqueness of the Iraq War. This has been frequently gone unnoticed
by the majority of analysis because promoting democracy is a
characteristic of many American interventions, especially in Latin
America, and because of the often cited references to Germany and
Japan after the Second World War. There are however some important
distinctions, besides the ones already mentioned earlier (level of
compromise required by democracy building and geography). Victory
in World War II was not related to the reconstruction of Germany
and Japan. In fact, the objective of that war was unconditional
surrender and destruction of their war power. The terms of their
surrender weren’t dramatically different from the First World War
and the efforts of democratization started only after a couple of
years after the war had ended. Besides, Germany had had a
democratic tradition and it is a western country in the heart of Europe.
In Japan, democracy came through a constitutional monarchy thus
keeping the figure of the emperor, which has at least a symbolical
importance. Therefore, the case of Iraq is not only unique for its
particular characteristics and the sense of starting from scratch, but
also because this is probably the first war whose victory is measured
by the construction of a democracy.
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