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Resumo da chamada:
O fim da Guerra Fria restruturou o cenário internacional, trazendo à tona, uma Nova Ordem
Mundial, na qual diversas questões acerca da futura configuração do sistema internacional foram e
ainda estão sendo levantadas. Após o triunfo do liberalismo estadunidense, nas três últimas
décadas, a (re)ascensão econômica da Europa Ocidental e Japão, logo seguida da China, fez
muitos analistas internacionais afirmarem uma ordem multipolar, ao menos na perspectiva
econômica, convivendo com a destacada unipolaridade militar dos EUA. Cabe ainda mencionar o
fortalecimento de economias emergentes como o caso de Brasil, Índia, África do Sul, entre outros
países, que passaram a ter um papel de maior destaque nas relações econômicas internacionais.
No tocante a natureza militar, este novo cenário é marcado pelo surgimento de novos atores
internacionais que buscam reduzir as assimetrias em relação à Washington. A China busca cada
vez mais um espaço internacional em termos de projeção de poder – e já é uma potência nuclear
com acento no Conselho de Segurança da ONU –; a União Europeia ensaia uma política externa
independente, ainda que timidamente em termos de formação de um bloco militar autônomo em
relação à OTAN; a Rússia demonstrou sua rebeldia contra a unipolaridade pretendida por
Washington, mesmo que com ações militares diretas restritas a sua histórica zona de influência
imediata no Cáucaso, em 2008, e recentemente com as ofensivas na Ucrânia; e ainda cabe
mencionar o surgimentos de coadjuvantes regionais menores. Para além da competição, o cenário
pós-Guerra Fria também trouxe o fortalecimento das relações regionais, resultando nos mais
variados modelos de cooperação e integração regional, seja no âmbito econômico como no âmbito
militar. Tendo essas premissas como discussão inicial, essa obra visa reunir estudos atuais,
concluídos ou em andamento, que envolvam os mais diversos assuntos sobre Geopolítica e
Relações Internacionais no período pós-Guerra Fria. O intuito da presente obra é contribuir com o
debate sobre os principais eventos ocorridos após o fim da Guerra Fria, levando aos leitores,
estudos de diferentes perspectivas e abordagens.
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