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In times of growing multipolarity, and a "hawkish" reaction to it from the alliances of western nations who have con
trolled the levers of power for most of the post-war period, Brazil's ascent in the hierarchical order of nations is 
often met with the question: what additional responsibilities is Brazil willing to assume in its quest for more say in 
the world's global governance mechanisms, in particular the UN Security Council? This article seeks to provide a 
short but vigorous response: Brazil accepts the responsibility to moderate extreme international behavior, on all 
sides. Brazil's credentials are unique in its defense of a world order focusing on diplomacy, cooperation, inclusive 
development, sustainability and greater equality among nations and regions. In other words, a world order that 
does not succumb to the false notion that peace and security are achieved through ever decreasing thresholds for 
the "legitimate" use of force. 

Que "responsabilidades" estaria o Brasil 
disposto a assumir para ver seu peso espe
cífico mais adequadamente refletido na 
hierarquia das nações? Esta pergunta tem 
sido colocada pelas potências tradicionais 
em seminários e diálogos sobre paz e segu
rança. E nada tem de irrelevante ou inocen
te. É questão importante para o redesenho 
do sistema internacional em sua marcha 
rumo a uma multipolaridade de contornos 
ainda imprecisos. Seu verdadeiro significa
do, porém, pode ser traduzido em bom 
português para: de quem o Brasil se consi
deraria aliado na hipótese de regressão do 
sistema internacional a uma ordem mais 
conflituosa? O problema é que tomar par
tido a priori equivale a preparar-se para o 
confronto, o que é incompatível com a 
advocacia da paz. 

Mas estão de fato em marcha forças 
negativas que podem precipitar uma recaí
da das grandes potências e suas alianças 
militares no uso da força como principal 
instrumento de "resolução" de conflitos. 
Um mundo, aliás, que já se faz perceptível 

na maneira como a retórica belicista dos 
falcões vem utilizando cada novo desfio à 
velha ordem da Guerra Fria para impor-se 
sobre a alternativa do diálogo e da paz. A 
peremptória ação militar da OTAN na Líbia 
é exemplo recente de grande significado -
foi interpretada pelos perpetradores como 
vitória da força sobre a diplomacia (o pe
tróleo e os negócios voltaram rapidamente 
a fluir na Líbia, segundo parâmetro de su
cesso utilizado por algumas autoridades 
transatlânticas). A escalada nos ultimatos e 
sanções - sempre seletivos - diante de si
tuações complexas, como os levantes no 
mundo árabe, a questão síria ou o Irã, apon
tam nessa mesma direção. Entrevistado 
pelo jornalista britânico Jon Snow, até Kofi 
Annan, que algo de O N U entende, deixou 
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clara sua interpretação do que havia ocor
rido com a Resolução 1973 do Conselho de 
Segurança da O N U : "the UN resolution 
safeguarding civilians in Libya was illegally 
stretched to embrace regime change"¹. 

Nesses eventos, ensaiou-se a aplicação 
de nova ideologia chamada Responsabili
dade de Proteger (R2P), a qual busca reves
tir a intervenção e o bombardeio militar de 
racionalidade humanitária . Para países 
afeitos ao diálogo, porém, a aplicação prá
tica do conceito até agora adquiriu contor
nos de aventura temerária, seja em termos 
da ampliação e agravamento dos teatros de 
crise, seja na unilateralidade e falta de trans
parência dos ataques. Suas consequências, 
tanto no interior da Líbia quanto no entor
no geográfico do Sahel, ainda não foram 
plenamente compreendidas, elucidadas ou 
contabilizadas. Relatório da Human Rights 
Watch 2 a tr ibui diretamente à O T A N 72 
mortes. Relatório da Comissão de Inquéri
to sobre a Líbia, no âmbito do Conselho de 
Direitos Humanos da O N U , 3 afirma que as 
precauções e cuidados tomados minimiza
ram as mortes de civis. Ambos relatórios 
utilizaram metodologia de visitas a sítios 
para verificar vestígios de mortes direta
mente decorrentes de ataques da OTAN e 
fizeram uso de questionários dirigidos aos 
países que intervieram nos ataques, i n d i v i 
dualmente, e à OTAN - apenas a OTAN 
respondeu, em nome de todos os países e 
de forma similar em ambos relatórios. Civis 
feridos e destruição de propriedades fica
ram fora da investigação. Mais importante 
ainda, nenhum relatório considerou o i m 
pacto do fornecimento de armas e meios às 
milícias rebeldes pelas forças intervenientes 
da OTAN (entre outras da região com elas 
coordenadas) no agravamento do quadro 
de mortes e destruição, inclusive no entor
no da Líbia. Sendo assim, talvez jamais 
tenhamos o quadro completo da devasta
ção atribuível à intervenção, não só direta 
como indiretamente. Como sói acontecer 

na história da humanidade, o interventor 
externo, vitorioso, parece ter assegurado 
bom controle da narrativa sobre o que de 
fato terá ocorrido no terreno e no calor 
dos combates. 

Nesse contexto de acirramento e repo-
larização da ordem internacional, no qual 
determinados setores desejariam ressuscitar 
a ideologia dos alinhamentos, tão caracte
rística da Guerra Fria, identificam-se sinais 
de desconforto com a participação do Brasil 
no BRICS - único agrupamento, dentre a 
pluralidade daqueles de que participamos, 
no qual figuram duas potências militares e 
nucleares não ocidentais com assento per
manente no Conselho de Segurança da 
ONU, e do qual não participam as potências 
ocidentais. A crítica à presença brasileira no 
grupo tem sido variada, mas cumpre basi
camente o objetivo de dissuadir o país de 
avançar em suas relações intra-BRICS. 
Lançam-se argumentos como: o Brasil não 
teria estofo político-militar comparável ao 
da Rússia e China; o potencial econômico 
brasileiro não se igualaria ao dos parceiros 
maiores; o Brasil não poderia renegar sua 
essência (e, portanto, inserção) "ocidental". 
Nenhum deles, contudo, resistiria à reali
dade objetiva dos fatos, que inscrevem a 
economia brasileira entre as seis ou sete 
maiores do mundo e reconhecem o momen
to excepcional por que tem passado o país 
nos últimos dez anos: incluindo, crescendo, 
democratizando, integrando e assumindo 
papel de liderança como potência energé
tica e alimentar. 

Desconfianças e preocupações (quando 
não há desdém) a respeito do Brasil no 
BRICS, articuladas tanto externamente 
quanto no plano doméstico por setores 
críticos dessa associação,4 são manifestações 
que desautorizam a ideia do " f i m da histó
r ia" e de um congraçamento global pós-
-Guerra Fria em torno de um ideário único 
comum. O quadro negativo resultante é 
acirrado pela crise econômica que desde 
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2007/2008 vem corroendo as taxas de cres
cimento e o espaço fiscal das potências 
ocidentais, feridas pela derrapagem de um 
modelo político-econômico de cuja supe
rioridade não demonstravam ter dúvidas 
há apenas poucos anos. Tenha-se claro, 
afinal, que as reações à crise desferiram 
duro golpe à integridade do discurso neo-
liberal, no núcleo duro do sistema mesmo, 
expondo a mão forte do Estado na recupe
ração de ativos tóxicos, no salvamento de 
empresas campeãs nacionais (General 
Motors) e da banca, na expansão sem limites 
da moeda, na desvalorização competitiva 
do câmbio e na radicalização paralisante da 
dinâmica política que impede um acordo 
sobre o teto do endividamento, nos EUA, 
ou a evolução do Banco Central Europeu, 
na Europa. A gravidade da crise afetou 
canais de expressão da vontade popular em 
países onde a democracia era tida como 
solidamente implantada, derrubando-se a 
ideia de consulta popular sobre planos de 
austeridade extrema e precipitando-se 
mudanças em chefias de governo, com 
substituição de escolhas político-represen-
tativas por outras ditas "técnicas". 

As potências ocidentais são pegas pre
midas em seus respectivos orçamentos 
militares justo no momento da emergência 
de novos atores globais relevantes e do 
desdobramento de hipóteses de conflitos. 
Percebe-se, na Europa, preocupação com 
uma Rússia afirmativa, da qual depende 
para suprimento energético. Pela ótica dos 
EUA, a expansão da China, não só economi
camente mas também militarmente, parece 
constituir desafio ainda mais importante. 

Por razões de crescimento econômico 
relativo - maior na China e Rússia e, por 
ora, modesto no Ocidente tradicional - o 
diferencial de poder entre esses poios ten
derá a diminuir . Embora não seja razão 
para ansiedade e temor em um mundo re
gido pelo diálogo e a aceitação da diversi
dade, essa perspectiva tem sido explorada 

negativamente na exacerbação da retórica 
da força, e na tentativa de trazer de volta 
uma lógica de alianças que se pensava 
enterrada junto com a Guerra Fria. Reto
ma-se visão dicotômica de mundo pela 
lente maniqueísta do amigo-inimigo ao 
invés de investir-se na opção f irme do 
desarmamento, da prosperidade compar
tida, do diálogo e da paz. 

Movimentos estratégicos recentes do 
governo dos EUA, por exemplo, têm visado 
ao fortalecimento da projeção de poder 
militar do país nos mares do sul da China 
e nas proximidades do estreito de Ormuz; 
enquanto se transfere a aliados responsa
bilidades maiores pelo "policiamento" de 
outras regiões, como o mediterrâneo, a 
Africa , suas plataformas continentais e 
até mesmo, eventualmente, o Atlântico 
Sul. A experiência líbia traduziu concreta
mente essa nova postura de "terceirizar" 
determinadas operações, delegando-se aos 
países europeus da OTAN a tarefa e o ônus 
de liderar as ações militares naquele país. 

As dificuldades para dobrar resistên
cias russas e chinesas no Conselho de 
Segurança da O N U , com vistas a uma 
decisão mais contundente contra o regime 
de Bashar al-Assad (ameaça de sanções 
sob o Capítulo V I I da Carta), levou o gru
po árabe, com aquiescência das potências 
ocidentais, a recorrer ao plenário da pró
pria Assembleia Geral para tratamento de 
tema relativo à paz e segurança, com a 
finalidade de demonstrar capacidade de 
m o b i l i z a ç ã o n u m é r i c a contra os dois 
membros permanentes não ocidentais do 
Conselho. A construção de maiorias no 
plenário da Assembleia é perfeitamente 
legítima, mas outra coisa é o uso deste 
recurso para desconstruir o veto já expres
sado em três ocasiões anteriores por dois 
membros permanentes no Conselho de 
Segurança, em atitude que visa passar por 
cima das posições daqueles membros 5 e os 
acua, política e moralmente. 6 
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A evolução da ordem internacional, à 
luz dos movimentos apontados, é inquie
tante, pois parece estar havendo uma am
pliação das percepções do "ocidente potên
cia" de ameaças a seus interesses projetados 
por todos os recantos do mundo. Ao invés 
de reagirem aumentando a aposta nos me
canismos não militares de prevenção e 
mediação de conflitos, democratizando a 
governança (reforma do Conselho de Segu
rança da ONU) , com maior partilha das 
responsabilidades pelas decisões, buscam 
tornar o sistema internacional mais permeá
vel ao uso da força. 

A opção pela força, porém, introduz 
maior instabilidade e insegurança, contra
riamente ao que vendem seus adeptos. 
Para países como o Brasil, que apostaram 
na renúncia às armas de destruição em 
massa e ao poder militar ofensivo, e que 
atuam responsavelmente para que sua 
região siga esse mesmo caminho, é chega
do o momento de refutar a retórica dos fal
cões do uso da força como garantia da paz. 
Urge trabalhar por um sistema baseado no 
diálogo, na aceitação da pluralidade, na 
cooperação e na mediação permanente das 
diferenças. 

A lógica dos falcões de que somente a 
reserva de força incontrastável (hard power) 
empresta credibilidade às ações em prol da 
paz e da segurança internacionais é cada 
vez mais perigosa em um mundo multipo-
lar, na medida em que outros atores com 
crescente "excedente de poder" sintam-se 
legitimados a pensar nos mesmos moldes. 
É uma visão que estimula a escalada, reduz 
as bases da interdependência, acirra des
confianças e, portanto, gera menos segu
rança; não mais. 

N ã o é difícil imaginar a reprodução em 
outros quadrantes dessa lógica que p r i v i 
legia o hard power. Diante do exemplo 
oferecido pelo Ocidente, porque não se 
sentiriam outros países estimulados a ar
regimentar suas próprias "coalizões de 

determinados" com vistas à resolução, por 
exemplo, de algum problema de soberania 
com vizinhos? Que mundo seria este? 

A alternativa oferecida pelo Brasil en
volveria a valorização da renúncia ao acú
mulo de poder militar ofensivo e, em par
ticular, nuclear. Preconizaria ampliação das 
áreas livres de armas de destruição em 
massa, inclusive no Oriente Médio. Reivin
dicaria uma governança global mais demo
crática, na qual as decisões sobre o uso da 
força seriam debatidas e tomadas entre 
número maior e mais representativo de 
países. O papel que o Brasil poderia desem
penhar em um Conselho de Segurança 
ampliado e reformado seria o de moderador 
dos extremos, mitigando a sede por hard 
power dos falcões, não só os que porventu
ra existam no mundo islâmico e no extremo 
oriente, mas também aqueles que ainda 
comandam grande influência nos próprios 
países ocidentais desenvolvidos. Em um 
quadro projetado para o futuro, no qual 
novos poios passarão a também contar com 
capacidade de projeção de poder em nível 
global, a postura brasileira de favorecer o 
recurso à diplomacia aportaria vetor fun
damental para que o mundo fosse mais 
pacífico, estável e previsível. 

O Conselho de Segurança precisa incor
porar urgentemente, em assentos também 
permanentes, número maior de países que, 
como o Brasil, tenham renunciado ao acú
mulo de poder militar ofensivo e defendem, 
não só na retórica como por opção nacional, 
o recurso a meios pacíficos de promoção 
da paz. Países que, ao mesmo tempo, têm 
peso e legit imidade democrático-social 
suficientes para existir e atuar sem alinha
mentos automáticos. Países ponderados, 
que consideram necessário elevar o limiar 
para a autorização coletiva do uso da força, 
pois o abrandamento desse gabarito bana
lizaria a intervenção militar e o conflito em 
detrimento do diálogo, da diplomacia e da 
negociação. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



No plano da paz e segurança coletiva, 
as responsabilidades devem ser tanto maio
res quanto maior for o acúmulo de poder 
militar ofensivo a que se permite determi
nado Estado. A tese de que o Brasil deve 
dar provas de comportamento "responsá
vel" se quiser ascender dentro do atual 
sistema hierarquizado de governança glo
bal inverte completamente a noção óbvia 
de que a responsabilidade maior pela paz 

recai, primordialmente, sobre as potências 
que decidiram acumular para si reserva 
de poder mil i tar ofensivo incontrastável. 
O melhor que o Brasil pode fazer é assu
mir, com crescente desenvoltura, o papel 
fundamental de moderador dos extremos, 
o que, aliás, se coaduna com nossa mais 
elevada tradição diplomática. 

Fevereiro de 2013 
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Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 59-63, abr./ maio/ jun. 2013.




