
Asia Central, a organização pretende 
conquistar parceiros de fora do Atlân-
tico Norte, inclusive a arqui-inimiga de 
outrora: Dmitri Medvedev tornou-se o 
primeiro líder do Kremlin a participar 
de uma cúpula da Otan e foi convidado 
a "compatibilizar" seu sistema antimís-
sil com o futuro sistema europeu. 

Embora faça uma educada reverência 
ao sonho do desarmamento nuclear pelo 
qual Obama foi presenteado com um No-
bel da Paz antecipado, o texto aprovado 
repete Hillary Clinton, segundo a qual 
"a Otan permanecerá como aliança nu-
clear enquanto existirem armas nuclea-
res" e o secretário-geral da organização, 

tado de Schengen para bloquear a en-
trada de ativistas europeus), teve na 
pauta a redefinição de seu "Conceito 
Estratégico". Costuma ser feita a cada 
década, mas desta vez foi mais ampla. 

A organização, cujos integrantes 
nunca sofreram dificuldades econômi-
cas tão agudas e generalizadas, também 
nunca se atribuiu metas tão ambiciosas. 
Pretende criar um escudo antimísseis 
para proteger toda a Europa até 2018. 
Além disso, enfatiza a necessidade de 
agir fora das fronteiras dos integrantes 
para garantir seu fornecimento e dis-
tribuição de energia. Para isso, além de 
continuar a atuar em regiões que consi-
dera vitais para esse objetivo, como na 

M B O R A A Guerra Fria e a 
ameaça do socialismo so-
viético que inspiraram a 
criação Organização do 
Tratado do Atlântico Nor-
te (Otan) tenham desapa-
recido de vez em 1991 e su-

as finalidades tenham se tornado cada 
vez mais vagas, as cúpulas de chefes de 
Estado, antes relativamente raras, tor-
naram-se praticamente anuais desde 
2001. As despesas militares de seus in-
tegrantes, mesmo sem uma superpo-
tência para enfrentar ou outro objeti-
vo claro a atingir, cresceram para pa-
tamares inéditos. No caso dos EUA, 
superaram os piores anos da Guerra do 
Vietnã (desde 2003), da escalada mili-
tar da era Reagan (desde 2005) e da 
Guerra da Coreia (desde 2006). 

A Otan nunca esteve tão bem armada, 
mas seus fins nunca foram tão impre-
cisos. Todas as nações do Ocidente en-
frentam problemas financeiros, ansie-
dade pela escassez de matérias-primas e 
mal-estar pela perda de peso econômico 
no mundo em relação às novas potências 
emergentes, principalmente os BRIC, 
mas não há mais um desafio ideológico 
ou uma ameaça explícita que as force a 
cerrar fileiras em torno dos EUA. 

Respondendo a essa crise de identida-
de, a cúpula de 19 e 20 de novembro de 
2010 em Lisboa, mais pomposa que o 
usual e com medidas de segurança ex-
cepcionais (Portugal suspendeu o Tra-



o dinamarquês Anders Fogh Rasmus-
sen, para quem "o sistema antimíssil é 
complemento da dissuasão nuclear; não 
substituto" - declaração exigida pela 
França, que não admite abrir mão de su-
as bombas atômicas. Ao menos um setor 
industrial, o bélico, será poupado de cor-
tes significativos em meio à pior crise 
desde 1929, mesmo se gastos sociais são 
cortados sem piedade e a existência des-
sas armas nunca pareceu tão irracional. 

Em tese, Otan e Rússia reúnem mais 
de 95% das armas nucleares do mun-
do. Se a Rússia não é vista como inimi-
ga, qual o sentido do escudo antimíssil 
e das 700 a 900 armas nucleares ofen-
sivas do Reino Unido, França e bombas 

dos EUA na Bélgica, Holanda, Alema-
nha, Itália e Turquia? Defender-se das 
precárias bombas atômicas da Coreia 
do Norte? Ou dos inexistentes mísseis 
nucleares iranianos, que Teerã diz não 
desejar e que as potências ocidentais 
se dizem determinadas a impedir que 
se tornem realidade? 

Não faz sentido. É preciso ver que a 
aliança deixou de ser defensiva para 
ser francamente imperialista. Se não 
se trata mais do projeto do "século 
americano" que Bush júnior levou ao 
poder em 2001 e Donald Rumsfeld, 
Paul Wolfowitz e Robert Zoellick ten-
taram pôr em prática, pretende-se ga-

rantir ao menos um "século ocidental". 
Desde o fim da União Soviética, os 

objetivos geopolíticos entre os inte-
grantes da Otan divergiram em parte. 
Ex-satélites soviéticos, os novos sócios 
na Europa Oriental temem o retorno da 
hegemonia russa, enquanto os países 
da Europa Ocidental - principalmente 
a Alemanha reunificada - precisam de 
Moscou como fornecedora de matérias-
primas e combustíveis e mercado para 
seus produtos e querem a distensão. Ao 
mesmo tempo, isso os dispensa de con-
centrar suas forças no front oriental e 
as libera para intervenções no Sul. 

O governo Bush júnior tentou jogar a 
"nova Europa" (Oriental mais Reino 



Unido) contra a "velha" a partir da in-
vasão do Iraque, parte de um projeto 
para impor regimes filo-americanos a 
outros países do "eixo do mal", contro-
lar o Oriente Médio, evitar o cresci-
mento de rivais e garantir a hegemonia 
estadunidense. Para isolar a Rússia, 
tentou instalar sistemas antimísseis na 
Polônia e República Tcheca e apoiar 
movimentos antirrussos na Ucrânia, 
Geórgia e Ásia Central, enquanto man-
tinha relações cordiais com a China. 

A estratégia fracassou, en f r aqueceu a 
aliança ocidental e aumentou o prestígio 
dos fundamentalistas no Oriente Médio, 
às expensas dos EUA e da credibilidade 
de suas ameaças. Forçado pela realidade 
a uma postura menos arrogante e mais 
multilateral, Bush reaproximou-se da 
França e Alemanha com uma estratégia 
conjunta de pressão sobre o Irã e recuou 
ante Moscou ao deixar de apoiar a Geór-
gia quando esta desafiou a Rússia. 

O governo Obama foi mais longe nesse 
realinhamento. Suspendeu os antimís-
seis na Europa Oriental, negociou a limi-
tação de armas nucleares com Moscou, 
não se opôs à ascensão de governos pró-
russos na Ucrânia e Quirguistão e ofe-
receu a Medvedev uma parceria militar. 
Em troca, pediu a colaboração da Rússia 
com a guerra da Otan no Afeganistão, 
fornecendo armas e permitindo a passa-
gem de suprimentos (hoje problemática 
no Paquistão, onde cresce a oposição mi-
litar e popular às ações dos EUA). 

Ao que tudo indica, a Casa Branca 
encara a China como maior desafio. 
A prioridade é isolá-la: para isso con-
vergem os acordos com Moscou, a co-
operação nuclear com a índia e o apoio 
formal às aspirações desta e do Japão 
a assentos permanentes no Conselho 
de Segurança. Uma convergência mi-
litar e geopolítica entre China e Rús-
sia, formalizada na Organização pa-
ra Cooperação de Xangai (que inclui 

também repúblicas da Ásia Central), 
mas ainda limitada, é a maior ameaça 
à hegemonia dos EUA e da Otan. 

Em um mundo de energia e matérias-
primas escassas, o apetite crescente de 
1,3 bilhão de chineses, mais do que o Ta-
leban, é a real ameaça ao abastecimento 
dos mais de 800 milhões de norte-ame-
ricanos e europeus aliados na Otan (ou 
também 1,3 bilhão, se contados "parcei-
ros" como Rússia, Ucrânia, Suécia, Ja-
pão, Coreia do Sul e Austrália). 

Não só a África e a Ásia e s t ão na mi-
ra: os EUA quiseram estender a juris-
dição da Otan para o Atlântico Sul. Re-
jeitada pelo Brasil (que recusa tratar do 
assunto enquanto Washington não ra-
tificar a Convenção da ONU sobre di-
reito marítimo que garante a soberania 
sobre a plataforma continental e o pré-
sal), a proposta foi para a gaveta, mas 
Portugal insistiu em apresentá-la. 

Se tudo isso é viável, isso é outra questão. 



Falta combinar com os russos, como di-
ria Garrincha - e não só com eles. O pac-
to nuclear negociado por Obama é apoia-
do por Henry Kissinger e Condoleezza 
Rice como fundamental para a seguran-
ça dos EUA, mas o vice-líder republicano 
no Senado, Jon Kyl, anunciou que vai 
bloqueá-lo e o líder Mitch McConnell 
concorda que a meta mais importante é 
evitar o segundo mandato de Obama. A 
Turquia não está satisfeita com um "es-
cudo europeu" que a faz de boi de pira-
nha em um eventual conflito com o Irã, 
do qual quer se aproximar. A Rússia, que 
nunca foi uma amadora em geopolítica, 
não vai pôr todos os seus ovos na mesma 
cesta e desconsiderar China, Irã, Tur-
quia e o potencial dos BRIC só pelas pro-
messas duvidosas de norte-americanos 
e europeus, com os quais disputa os re-
cursos do Oceano Ártico. Por enquanto, 
o novo "Conceito Estratégico" da Otan é 
mais uma lista de pedidos a Papai Noel 
do que uma realidade. 

também vagamente mostraram 

interesse. Os portugueses gostariam 

de ver a Otan ir ao sul, talvez 

os espanhóis, mas depende de 

como os aliados desenvolvem suas 

parcerias. Não saímos perguntando 

"oi, quer ser meu parceiro?" 

CC: Existem ameaças 

no oceano Atlântico Sul para 

as quais a Otan deve olhar? 

SB: Lançamos (em 2009) uma 

operação antipirataria no Chifre 

da África (escudo oceânico). Nunca 

tínhamos "ido ao sul". Os piratas 

nos obrigaram a tomar medidas 

para proteger a navegação comercial 

e nossos interesses vitais. É um bom 

exemplo da Otan, reagindo ao risco 

e trabalhando com os países. Houve 

redução nos ataques terroristas e 

piratas. Para olharmos para o sul da 

América Latina, o oceano Atlântico 

Sul, precisaríamos nos familiarizar 

com o que lhes concerne. Se o Brasil 

quisesse se aproximar, seria muito 

interessante para nós, poderoso 

que é na região. Poderia partilhar 

o que crê que a Aliança deve olhar. 

É o que vocês chamariam 

de multilateralismo, não? 

CC: Quando se tratou 

de segurança energética 

e de linhas de abastecimento 

no novo conceito estratégico, 

pensava-se no Atlântico Sul? 

SB: Não. Foi na periferia sudeste 

da Otan, o Mar Negro e o Cáucaso. 

Ninguém olhou para Suez. 

CC: O Brasil seria citado no novo 

plano, o que não ocorreu. 

SB: O ministro português 

defendeu citarmos o Brasil, 

a Argentina e, provavelmente, 

o México. Outros disseram 

que seria apontar demais. 

O conceito não é uma listagem de 

países. É uma tentativa de mostrar 

para onde a aliança está indo 

e o por quê. Quem quiser se juntar, 

será bem-vindo. Se me dissessem 

há um ano, que Tonga entraria 

na Isaf, diria ser piada. Está sentado 

à mesma mesa com o presidente 

Hamid Karzai (do Afeganistão). 

Um dia, esperançosamente, 

teremos o Brasil à mesa. 

Text Box
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