res u m os  ·  abstracts

O que nos reservam
as próximas décadas?
o futuro visto de uma
perspectiva brasileira

Política externa
brasileira: padrões
e descontinuidades
no período republicano

Brazilian foreign
policy: patterns and
discontinuities in the
republican period

Rubens Ricupero

Gelson Fonseca Jr.

Gelson Fonseca Jr.

O

E

xiste um razoável consenso, entre
historiadores, de que a continuidade é um dos traços característicos da
política externa brasileira. Nesse sentido, o artigo analisa a política externa
brasileira partindo de uma compreensão da noção de continuidade, para
depois serem apresentados alguns dos
principais cenários de actuação diplomática do Brasil desde a República,
como sejam, a América do Sul, as relações com os Estados Unidos, o multilateralismo assim como as relações
com a Europa ou África.

T

Palavras-chave: Política externa brasileira, América do Sul, Estados Unidos,
multilateralismo
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s próximos quarenta ou cinquenta
anos parecem promissores para
o Brasil, tendo em conta as mudanças
estruturais de longo prazo que permitem, em geral, as perspectivas de desenvolvimento, como nunca acontecera
antes. Com este pressuposto, o artigo
analisa a explosão demográfica, a urbanização, a questão energética e as commodities enquanto desafios que o Brasil
vai enfrentar nos próximos anos.
Palavras-chave: Brasil, demografia,
energia, commodities

What should we expect
from the decades to
come? The future from
a Brazilian perspective

here is a reasonable consensus
among historians that continuity
is one of the characterizing trends of
Brazilian foreign policy. In this way,
this article analyses Brazilian foreign
policy starting from an understanding
of the concept of continuity, proceeding then with the presentation of some
of the scenarios of Brazilian diplomatic action since the Republic,
including South America, the United
States of America, multilateralism, as
well as relations with Europe and
Africa.

Rubens Ricupero

T

he next 40 to 50 years seem promising to Brazil, having in mind
the long-term structural changes that
allow, in general, development perspectives. From this assumption, this
article analyses the demographic
explosion, urbanization, energy issues
and commodities as the challenges
Brazil is facing in the coming years.
Keywords: Brazil, demography, energy,
commodities
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A política externa
brasileira
da democracia –
o paradoxo
da mudança
na continuidade?
Carmen Fonseca

O

artigo analisa a evolução da política externa brasileira e identifica
as linhas de continuidade e mudança,
entre 1985 e 2010. O nosso argumento
é que as linhas de força da política
externa brasileira foram formuladas
antes da democratização, incluindo o
período do regime militar; porém as
prioridades têm vindo a ser hierarquizadas de forma diferente levando,
consequentemente, à implementação
de diferentes estratégias, em função
das transformações internas e externas. A política externa da democracia
é por isso caracterizada pelas mudanças na continuidade.

A democracia brasileira
nos anos Lula
André Lacerda

O

Brasil vive um momento de rara
estabilidade política e económica, poucas vezes visto na sua história, resultado de um processo iniciado
com a democratização do país. O
artigo analisa como Lula e o pt depois
de chegarem ao poder puseram em
prática a sua agenda política de transformações económicas e sociais. Argumenta também que os reflexos daquela
prática permitiram que a política
externa de Lula se movesse, muitas
vezes, de modo a compensar as fragilidades da estratégia do pt e servindo
‑lhe de contrapeso ideológico.
Palavras-chave: Brasil, democracia brasileira, Lula da Silva, Partido dos Trabalhadores

A relação Estados
Unidos-Brasil –
perspectivas para uma
parceria
Eusebio Mujal-León e Alejandro González

E

ste artigo analisa a interacção entre
os dois gigantes do hemisfério
ocidental, o Brasil e os Estados Unidos, nos planos bilateral, regional e
global. Começa por apresentar uma
breve panorâmica histórica das relações Estados Unidos-Brasil, com uma
análise da política externa durante a
Administração Lula. Depois explora as
dinâmicas desse relacionamento e avalia o potencial para uma maior colaboração bilateral. Por fim, especula em
torno das perspectivas de transformação da actual relação numa verdadeira
parceria.
Palavras-chave: Brasil, Estados Unidos,
Lula da Silva, América Latina

Palavras-chave: Brasil, política externa
brasileira, América do Sul, Estados
Unidos

Brazilian foreign
policy of democracy
– the paradox of
change in continuity?

Brazilian democracy
in Lula’s years

Carmen Fonseca

razil lives a particular moment of
political and economic stability,
seldom seen in its history, resulting
from a process initiated with the
democratization of the country. This
article analyses how Lula and the pt
after gaining power implemented their
agenda of economic and social transformation. It argues that the reflexes
of these practices allowed foreign
policy to, in several instances, compensate for the fragilities of the pt’s
strategy, serving as its ideological
counterweight.

T

his article analyses the evolution
of Brazilian foreign policy identifying the lines of continuity and change,
between 1985 and 2000. It argues that
the lines of strength of Brazilian foreign
policy were formulated before democratization, including the period of the
military regime. However, priorities
have been reorganized, leading as a
consequence to the implementation of
different strategies, according to internal and external changes. The foreign
policy of democracy is therefore characterized by the changes in continuity.

André Lacerda

B
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US-Brazil relations
– the prospects for
partnership
Eusebio Mujal-León and Alejandro
González

T

his article analyzes the interaction
between the two giants of the
Western Hemisphere on the bilateral,
regional and global contexts. The first
section presents a brief historical overview of how relations between the two
countries have evolved. There follows
an analysis of Brazilian foreign policy
under the Lula administration. A third
section explores the dynamics of USBrazilian relations and assesses the
potential for greater bilateral collaboration. The conclusion speculates on
the prospects for transforming the current «relationship» into a «partnership».
Keywords: Brazil, United States, Lula da
Silva, Latin America
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Brasil: relações
internacionais
com os Estados Unidos
e a América do Sul
Clóvis Brigagão

O

artigo analisa a política externa
do Brasil, centrando-se nas relações com os Estados Unidos e com a
América do Sul. São ainda desenvolvidos os três pilares da nova política
externa brasileira: a democracia (em
que os interesses nacionais se tornam
mais transparentes e surgem novos
actores nos negócios internacionais do
Brasil), a integração regional (que
começa com o Mercosul, segue com
os novos processos de integração física
e culmina, actualmente com a Unasul)
e sua relação de interdependência com
a globalização (reflectida no desempenho económico do país).
Palavras-chave: Política externa brasileira, Estados Unidos, América do Sul,
integração regional

Brazil: international
relations with
the United States
and South America
Clóvis Brigagão

T

his article analyses Brazilian
foreign policy focusing on relations with the United States of America
and South America. It develops the
three pillars of the new foreign policy
of Brazil: democracy (where national
interests become more transparent and
new actors emerge in the international
relations of Brazil), regional integration (that starts with Mercosul, follows
with the new processes of physical
integration and ends, currently, with
Unasul) and its relation of interdependence with globalization (reflected
in the economic outputs of the country).
Keywords: Brazilian foreign policy,
United States, South America, regional
integration
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Portugal e as relações
Brasil-União Europeia
(1986-2007)

Governança mundial
do clima e política
ambiental do Brasil

Thiago Carvalho

Raquel de Caria Patrício

E

O

ste artigo analisa em que medida
a adesão de Portugal à cee permitiu a aproximação entre o Brasil e a
Europa e como conferiu maior den
sidade às relações luso-brasileiras.
A primeira parte centra-se na década
de 1980 e analisa as expectativas da
adesão portuguesa à cee; a segunda
trata os anos 1990 quando se estabeleceram novos vínculos institucionais
permitindo uma relação mais complexa entre Portugal, o Brasil e a
Europa. Por fim, a terceira parte analisa a intensificação das relações entre
o Brasil e a União Europeia, em resultado da parceria estratégica em 2007.

artigo trata da evolução da política ambiental do Brasil desde os
anos 1970 até aos nossos dias, apresentando alguns dados e explicando
os principais objectivos do país nesta
matéria. O Brasil é o maior detentor
de riquezas biológicas do mundo, possuindo grande parte da Amazónia,
afirmando-se como uma das mais promissoras potências agrícolas, com
uma economia pujante e em constante
crescimento; deste modo, desde 1990
que o país tem definido uma política
ambiental ambiciosa.
Palavras-chave: Brasil, onu, política
ambiental, alterações climáticas
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Portugal and the
relations between
Brazil and the
European Union
(1986-2007)
Thiago Carvalho

T

his article analyses the extent to
which Portugal’s accession to the
eec allowed for the rapprochement
between Brazil and Europe and how it
conferred more density to luso-brazilian relations. The first part focuses on
the 1980s and analyses the expectations of accession of Portugal to the
eec; the second part deals with the
1990s when new institutional links
were established allowing for a more
complex relationship between Portugal, Brazil and Europe. Finally, the
third part focuses on the intensification of relations between Brazil and
the European Union, resulting from
the strategic partnership of 2007.

Climate world
governance
and Brazilian
environmental policy
Raquel de Caria Patrício

T

his paper analyzes the evolution of
the environmental policy of Brazil
since the 1970s until the present days,
giving data and explaining the goals
of the country in this matter. As the
largest holder of the biological riches
of the world, with much of the Amazon, asserting itself as one of the most
promising agricultural powers, with a
strong economy and steady growth,
Brazil has since 1990 pursued a fierce
and ambitious environmental policy,
being the emerging economy that has
been most concerned about the
issue.
Keywords: Brazil, United Nations,
environmental policy, climate
changes.
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A Índia e o grande jogo
do poder

The Great Power Game:
India in the New World

Sunil Khilnani

Sunil Khilnani

C

I

om este artigo pretendemos
reflectir sobre a possibilidade de
a Índia se tornar uma grande potência
nas próximas décadas, bem como
sobre o tipo de poder que a Índia deve
aspirar a ser, e quais as consequências
para o mundo e para a Índia. O nosso
argumento defende que a questão da
superpotência tem menos a ver com a
Índia do que se pensa normalmente;
pelo contrário, esta questão está mais
relacionada com transformações ao
nível do grande jogo do poder.
Palavras-chave: Índia, Estados Unidos,
política externa indiana, grandes
potências

n this article we analyse whether
India is likely to become a major
power in the next few decades, what
kind of power it ought to aspire to, and
what that might mean both for the
world and for India. We argue that the
superpower question has much less to
do with India than is popularly – and
sometimes wishfully – thought, and
more to do with the changing terms
of the great power game.
Keywords: India, United States, Indian
foreign policy, great powers

