
CAPÍTULO I - DESVELANDO O OBJETO DE PESQUISA

Por que estudar o emprego das Forças Armadas da América do Sul e não do Brasil?

Essa pergunta nos acompanhou durante todo o período de pesquisa. Tradicionalmente o

emprego das  Forças  Armadas  sempre  foi  estudado  em escala  nacional,  e  não  regional.

Considerando  que  a  territorialidade  se  manifesta  em  todas  as  escalas espaciais

(RAFFESTIN, P. 161) e que no campo de pesquisa da Geografia não há recortes territoriais

sem significado (CASTRO, 2001, p. 123), acreditamos ser a subcontinental a escala mais

adequada para a compreensão dos aspectos geopolíticos aqui estudados, notadamente as

questões de Defesa e Segurança, e mais especificamente, o emprego das Forças Armadas

dos países da região1. 

Em um contexto em que ameaças passam a ser cada vez mais transnacionais, torna-

se necessária a compreensão das questões de Defesa e Segurança para além das fronteiras

nacionais.

O presente capítulo destina-se a revelar os pressupostos metodológicos utilizados na

elaboração deste trabalho, descrevendo desde já algumas características que envolvem o

espaço em estudo.  Serão  apresentados  alguns  aspectos  geográficos  da  América  do  Sul,

destacando algumas tentativas de compartimentação geopolítica do subcontinente.  Antes

disso, porém, apresentaremos algumas razões pelas quais adotamos como recorte de análise

espacial a América do Sul e não América Latina. 

1.1. Por que América do Sul e não América Latina

Quatro  razões  foram  considerados  ao  se  escolher  como  recorte  espacial  para  o

estudo do emprego das Forças Armadas a América do Sul e não a América Latina. 

1 A palavra  região é empregada aqui muito mais no sentido do senso comum, de extensão da superfície

terrestre,  e  não como categoria  geográfica.  Assim,  considerando-se que as  divisões  regionais  são sempre

construções  intelectuais,  definidas  a  partir  de  uma  construção  mental  do  pesquisador  (Hartshorne  apud

LENCIONI, 1999, p. 127),  usaremos sempre o termo região quando nos referirmos ao subcontinente sul-

americano. 
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Primeiro, entendemos que  a América Latina, enquanto “comunidade”, é muito mais

uma criação exógena do que uma construção autóctone2. Serve muito mais como referência

para  a  separação  de  países  anglo-saxões  dos  demais  países  americanos  do  que  como

referência de comunidade internacional com relativo grau de integração.  O segundo motivo

diz respeito a imperativos geopolíticos de toda ordem, desde os recortes no terreno (não há

no subcontinente Estados fragmentados – ilhas) até as características sócio-econômicas e

culturais encontradas (mais heterogêneas entre os países da América Central e do Caribe).

A terceira razão para a escolha da escala subcontinental se refere a um conjunto de dados

empíricos  relativos  às  questões  de  integração  regional,  dentre  os  quais  destacamos  as

negociações avançadas entre Mercosul, Pacto Andino e Chile, o Tratado de Cooperação

Amazônica, as reuniões de Presidentes3 e de Ministros de Defesa4 da América do Sul e os

projetos  nas  áreas  de  infra-estrutura  de  energia  e  transporte  (IIRSA5,  por  exemplo).  O

quarto motivo se refere à influência do poder hegemônico norte-americano sobre o México

2 Segundo Rubens A. Barbosa, “como um conceito, o termo ‘América Latina’ foi utilizado pela primeira vez

em 1836 em um artigo de Michel Chevalier na França. Na região, foi divulgado, na segunda metade do

século XIX, pelo escritor e diplomata colombiano, Jose Maria Torres Caicedo, de acordo com o venezuelano

Arturo Ardao em seu livro Genesis da la Idea y el Nombre da América Latina (1980). Aceita-se geralmente

que o termo foi cunhado e difundido pelos ideólogos de Napoleão III como justificativa para a invasão do

México.” (BARBOSA,  2001,  p.  39).  De  acordo  com  Manuel  Cambeses  Júnior  "Para  dar  alguma

legitimidade às suas aspirações hegemônicas sobre a Ibero-América, a França necessitava de um nexo de

identidade com a região. A tese "pan-latina" que tinha como ideólogo Michel Chevalier, constituiu a via

natural para isso”. (CAMBESES JÚNIOR, 2004).
3 A Reunião de Presidentes da América do Sul foi realizado nos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2000,

em Brasília.  No evento,  de  caráter  histórico  e  pioneiro  na  região,  discutiu-se  temas  como:  democracia,

comércio,  infra-estrutura,  crime organizado e ciência e tecnologia.  Estiveram presentes,  além de todos os

presidentes  dos  países  sul-americanos,  os  presidentes  do  Banco Interamericano de Desenvolvimento e  da

Corporação  Andina  de  Fomento.  Apesar  da  persistência  de  focos  localizados  de  ciúmes políticos  ou  de

desconfiança em relação  a pretensos desígnios  hegemônicos do  Brasil  na América do  Sul (seria  ingênuo

desconsiderar tal fato), “cronogramas de ações bem definidos mostraram um grupo de  países com visão de

futuro (grifo nosso), mas também com os pés firmemente no chão” (BARBOSA, 2001, p. 39).
4 A 1a  Reunião de Ministros de Defesa da América do Sul ocorreu em 23 de abril de 2003, no Rio de Janeiro.

Nela se discutiu, entre outros assuntos, a criação de um sistema de vigilância comum para o subcontinente e a

instalação de uma indústria bélica regional. A 2a reunião ocorreu na capital do Chile, em 2004.
5 A Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)
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e  os  países  da  América  Central  e  Caribe.  Tal  quadro  reduz  em  muito  a  autonomia

estratégica6 daqueles  países,  o  que  dificultaria  o  estabelecimento  de  políticas  regionais

cooperativas  nas  áreas de  Segurança  e  -  principalmente  -  Defesa  conduzidas,  de  forma

autônoma, por um bloco latino-americano.

1.2. Caracterizações básicas da América do Sul

O subcontinente sul-americano se estende por uma área de quase 18 milhões de km²,

o que equivale a cerca de 12% da superfície terrestre do planeta e de 42% do continente

americano. Apresenta vasta riqueza natural e abriga a maior diversidade física, biológica e

climática  de  todos  os  continentes,  abrangendo  de  desertos  áridos  e  florestas  tropicais

úmidas a geleiras.  Além da maior biodiversidade e da maior floresta tropical do mundo,

está na América do Sul cerca de um quarto das terras potencialmente aráveis do mundo. 

Tal riqueza natural, porém, contrasta com os sérios problemas socioeconômicos de

sua população.  Com um total  de mais de 360 milhões de habitantes, a América do Sul

apresenta  índices  de  desenvolvimento  humano  relativamente  baixos.  Essa  população  é

fortemente miscigenada, resultado do cruzamento principalmente de brancos (portugueses e

espanhóis), negros e indígenas.

Com uma densidade média de 20 hab/km², a América do Sul apresenta áreas pouco

povoadas  (Amazônia,  Atacama  e  Patagônia).  Ainda  chama  atenção  o  enorme  vazio

demográfico no centro do subcontinente (KOUTOUDJIAN , 2001, p. 200). Por outro lado,

 teve sua origem na primeira Reunião de Presidentes da América do Sul, e se constitui em um ambicioso

projeto de integração regional  nas áreas de infra-estrutura de transporte, sob a coordenação técnica do Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID).

6 Para Geraldo Cavagnari, o “processo de afirmação da autonomia estratégica é basicamente a luta pela

liberdade de ação – que é a essência da Estratégia.” (CAVAGNARI, 1987, p. 87). Partindo de uma visão

realista–estatocêntrica,  de  crença na construção de um Brasil-potência,  Cavagnari  (Coronel  da reserva do

Exército Brasilerio) observa que a  “afirmação da autonomia estratégica brasileira, no espaço geopolítico

ocupado  pela  hegemonia  norte-americana,  (...)  poderá  contrariar  alguns  interesses  (de  potência)  dos

Estados Unidos” (Idem, p. 57).
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na faixa litorânea estão os grandes centros urbanos, com destaque para São Paulo, Rio de

Janeiro,  Buenos  Aires,  Lima  e  Santiago.  Atualmente,  cerca  de  76% da  população  sul-

americana é  urbana,  e  17 cidades  do subcontinente  já  possuem mais  de um milhão  de

habitantes. 

A economia  da  América  do  Sul,  inclusive  a  produção industrial,  ainda  é  muito

centrada na agropecuária e na exploração de recursos naturais. A sua produção interna anual

é de pouco mais de um trilhão de dólares, sendo, porém, espacialmente concentrada. O eixo

geoeconômico São Paulo – Buenos Aires – Santiago integra quase ¾ da produção interna

do subcontinente (Idem, p. 196). Se agregarmos a esse eixo a área econômica existente

entre  Lima  e  La  Paz  e  a  diagonal  da  riqueza  venezuelano-colombiano-equatoriana,

configura-se um mapa que reúne mais de 90% da riqueza sul-americana (Idem, p. 200),

conforme a figura seguinte.

Figura I – Perímetros geoeconômicos da América do Sul
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1.3. Compartimentação geopolítica da América do Sul: antagonismos geográficos e

integração regional

Iniciaremos o estudo da compartimentação geopolítica do subcontinente a partir da

obra  Projeção Continental do Brasil7 publicada em 1930 pelo então capitão do Exército

Brasileiro  Mario  Travassos.  Inspirado  nas  idéias  geopolíticas  de  Halford  Mackinder,  a

compartimentação proposta por Travassos tem por base três grandes acidentes geográficos

do subcontinente: a Cordilheira dos Andes e as bacias dos rios Amazonas e Prata.  Na visão

de Travassos,  “a linha de cristas dos divisores, quando repartem as águas, separam as

vertentes e, com elas, a produção, a riqueza.” (TRAVASSOS, 1935, p 49) A partir dessa

idéia,  são traçados os compartimentos - antagonismos geográficos - do subcontinente:  a

vertente do Pacífico e as vertentes do Atlântico, subdivida em Bacia do Amazonas e Bacia

do Prata (Figura II). 

Figura II – Antagonismos geográficos na América do Sul

Fonte: Travassos, 1935, p. 21.

7 Em sua primeira publicação a obra tinha por título “Aspectos Geográficos Sul-Americanos”.
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De acordo com a divisão de Travassos, dos países sul-americanos, apenas a Bolívia

possui  território  nos  três  compartimentos,  sendo  então  considera  o  pivô  geográfico  do

subcontinente, de importância geopolítica na América do Sul. Para ele, a estabilidade da

Bolívia significaria a estabilidade do subcontinente8 (Idem, p. 70).

Apesar  da  importância  dada  aos  aspectos  naturais,  Travassos  defendia9 o

desenvolvimento  de  uma  estratégia  de  ‘ações  neutralizantes’  sobre  o  determinismo

geográfico, baseada no desenvolvimento das comunicações e na pluralidade de transportes.

Considerando-se as mudanças geopolíticas ocorridas na relação Brasil-Argentina ao

longo desses setenta anos, a proposta de Travassos parece válida se tomada como base para

uma análise atual do quadro geopolítico na América do Sul. Procuraremos a seguir validar a

proposta de Travassos relacionando-a a alguns trabalhos recentes.

1.3.1. A atualidade da proposta de Travassos: “ações neutralizantes” e os

novos arranjos territoriais no subcontinente 

O atual quadro regional tem se caracterizado pela substituição de uma geopolítica

de  contenção,  de  cunho  militar,  por  uma  geopolítica  integracionista,  fortemente

influenciada pelas questões econômicas, na qual as fronteiras se constituem em pontos de

articulação.

8 Escrevendo em um contexto fortemente marcado pela rivalidade entre Brasil e Argentina (com vantagens

conjunturais para o segundo), Travassos considerava o altiplano andino como área vital para a neutralização

de uma suposta intenção hegemônica argentina. Não é pretensão nossa aqui aprofundar essa discussão.

9 Considerando os aspectos geográficos sul-americanos e a proposta de projeção continental  do

Brasil, Travassos defende que  “somente sob o domínio da pluralidade dos transportes poderá o

Brasil  exprimir  toda  a  força  de  sua  imensa  projeção  coordenadora  no  cenário  da  política  e

economia  continental”  (TRAVASSOS,  p.  140).  Em  síntese,  a  proposta  de  Travassos  era  a

implementação de uma arrojada política de comunicações, baseada na pluralidade de transportes,

em condições de garantir, por um lado, a unidade territorial do país, e de assegurar, por outro lado,

a projeção política e econômica do Brasil na América do Sul (ITAUSSU, 1997, p. 84).
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Diante desse quadro, Wanderley Messias da Costa (2000) propõe uma “perspectiva

provisória de regionalização” para a América do Sul.  A proposta de Costa considera as

‘ações neutralizantes’ (a que se referia Travassos) sobre os obstáculos naturais (cordilheira,

florestas tropicais, etc) representadas por uma série de projetos de infraestrutura (hidrovias,

ferrovias, rodovias, sistemas intermodais) e que tem permitido a expansão de redes e fluxos

no interior do subcontinente, num contexto em que as condições para a integração regional

parecem dadas e onde as fronteira nacionais, antes vistas como obstáculos, são entendidas

como oportunidades de cooperação regional.

Para  o  autor,  na  escala  subcontinental,  alguns  padrões  gerais  começam  a  ser

esboçados e apontam para a emergência de pelo menos quatro novos arranjos territoriais

principais, constituídos por articulações meridionais, orientais,  ocidentais e setentrionais,

conforme a figura seguinte. 

Figura III – Os novos arranjos territoriais na América do Sul

Fonte: Elaborado pelo autor com base em COSTA (2000)
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De acordo com a proposta de Costa, as  Articulações Meridionais possuem como

centro de gravidade os países do Mercosul,  região caracterizada pelas mais  importantes

“interações-rivalidades”  do  subcontinente.  As  Articulações  Orientais compreendem  um

conjunto que reúne as mais importantes metrópoles e centros portuários da faixa oriental do

subcontinente, e constitui os nódulos estratégicos da conexão externa da América do Sul

com os países do Atlântico. Tais articulações correspondem à vertente atlântica da Bacia do

Prata na obra de Travassos. 

As  Articulações Ocidentais são mais recentes e envolvem uma região com fraca

tradição de fluxos. Recentemente, o avanço da cultura da soja, a construção do gasoduto

Brasil-Bolívia  e  a  crescente  valorização  do  eco-turismo  têm  adensado  os  fluxos  nessa

região, onde, na percepção de Travassos, se encontra o heartland sul-americano. 

Finalmente, são apresentadas as Articulações Setentrionais, que envolvem os países

pertencentes ao Tratado de Cooperação Amazônica e correspondem à vertente da Bacia do

Amazonas  na  obra  de  Travassos.  Atualmente,  a  Amazônia  tem  sido  concebida  como

importante  espaço de integração subcontinental.  Ela  representa  uma importante  área de

contato  entre  as  diversas  realidades  sul-americanas,  podendo se  constituir  numa grande

zona de articulação e integração (MAZZEI, 1999, p. 15).

1.3.2. O processo de integração geopolítica no subcontinente.

A  articulação  de  espaços  transnacionais  sugere  pontos  de  interseção  entre  os

territórios  propriamente  nacionais  e  as  áreas  de  articulação.  São  esses  pontos,  onde

problemas e soluções são compartilhados, que conduzem ainda mais os países da região na

busca de soluções cooperativas.

Atualmente percebe-se um incremento do comércio inter-regional e integração da

infra-estrutura  de  transportes  e  energia.  Tais  articulações  são  fundamentais  para  a

integração  regional  para  além  dos  aspectos  econômicos  e  constituem  bases  para  a

integração  em  níveis  mais  elevados,  como  o  social,  o  político  e,  principalmente,  o

geopolítico. Porém, o processo de integração regional é espacialmente irregular. Na faixa
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Atlântica, ele apresenta relativo êxito; em contrapartida, a vertente do Pacífico apresenta

níveis de integração bem mais modestos.  

A figura seguinte apresenta uma proposta de divisão do subcontinente em níveis de

integração geopolítica10. 

Figura IV – Integração geopolítica na América do Sul

Percebe-se no mapa que a integração geopolítica está diretamente relacionada ao

nível de integração regional. É exatamente onde a integração regional é mais escassa que se

localizam as zonas potenciais de conflitos territoriais clássicos. Assim, ainda persistem no

subcontinente  zonas  de  potenciais  conflitos  territoriais,  dentre  as  quais  se  destacam as

fronteiras entre Chile, Peru e Bolívia (a situação mediterrânea da Bolívia se constitui hoje

na  maior  ameaça  latente  de  conflito  territorial  no  subcontinente),  as  cercanias  do  lago

10 A integração geopolítica deve ser aqui entendida como processo de construção de uma “comunidade de

segurança”  (DEUTSCH,  1968),  em que  o  cenário  de  anarquia  entre  os  Estados  nacionais  começa  a  ser

superado.
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Maracaibo (Colômbia-Venezuela) e a região de Essequibo (Venezuela-Guiana), conforme a

figura anterior11.

De todo modo, o processo integração geopolítica no sub-continente tem feito com

que, paulatinamente, as preocupações clássicas nos campos da Defesa cedam lugar a outras

pendências mais ligadas a questões de Segurança, tais como, a crise social, a fragilidade

econômica e instabilidade democrática dos países da região, além das chamadas “novas

ameaças”, com destaque para o crime organizado, o tráfico de drogas e de armas.

O processo de integração geopolítica na América do Sul tem como eixos principais

Brasil e Argentina, a partir da disposição, inicialmente de forma bilateral,  dos governos

desses  países  de  “porem  em  marcha  um  processo  de  aproximação  e  cooperação

envolvendo iniciativas nos planos político, econômico e estratégico” (VAZ, 2002, p. 71).

Pode ser considerado como marco histórico da parceria estratégica entre os dois países a

solução da questão de Itaipu-Corpus, em 1979, por um lado, e por outro lado a Guerra das

Malvinas:

(...)  la  derrota  Argentina  acabo  para  siempre  com  el  dilema  de  seguridad  argentino-

brasileño. Poco después, el inicio de la democratización en los dos países posibilitó dar los

primeros  pasos  en  dirección  de una nueva cultura  en  la  cual  el  “otro”  es  percibido  en

términos de amistad. (RUSSELL e TOKATLIAN, 2003, p. 68).

Um  dos  traços  singulares  da  parceria  desenhada  gradualmente  entre  Brasil  e

Argentina desde 1979 é o fato de ela ter sido construída não com base em iniciativas de

fundo econômico, mas a partir de “propostas e ações no plano da segurança, inclusive na

área  nuclear,  fomentando  um  clima  de  confiança  mútua  crescente  e  que  ensejou,  em

11 Cumpre destacar que, já na década de 1930, Travassos se referia à  “instabilidade geográfica do canto

noroeste do continente”. Na segunda parte de seu livro (signos de inquietação política), Travassos escreve o

capítulo VI – Influência norte-americana, em que procura demonstrar que a influência que o potencial yankee

exerce sobre os países americanos obedece a fatores puramente geográficos. Para ele, tal instabilidade estaria

diretamente relacionada à influência dos Estados Unidos e teria causas puramente geopolíticas: “justo porque

está numa das extremidades da massa continental, se mostra presa fácil a influências extra-continentais.”

(TRAVASSOS, 1935, p. 70/1).
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seguida, o desmantelamento das hipóteses de conflito entre os dois países.” (VAZ, 2002, p.

77).  Essa  parceria  tinha  significado  diferente  em relação  a  outros  acordos  com  países

desenvolvidos:  “pela  primeira  vez,  construiu-se  uma  parceria  relativamente  mais

simétrica e baseada em convergência de interesses e de propósitos políticos definidos em

um marco de restauração da democracia”. (Idem, p. 78). Fruto dessa parceria, foi assinada

em  novembro  de  1985  a  Declaração  de  Iguaçu,  tratando  a  respeito  da  confiança  em

assuntos  nucleares  e  de  não-proliferação;  em  julho  de  1986,  firma-se  o  Programa  de

Integração  e  Cooperação  Econômica  Brasil-Argentina,  baseado  nos  princípios  de

gradualismo,  flexibilidade,  equilíbrio  e  simetria.  Em  novembro  de  1988,  é  firmado  o

Tratado  de Integração,  Cooperação e  Desenvolvimento,  criando um  espaço econômico

comum, acordo que antecedeu o Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, que criou o

Mercosul (BARBOSA, 2001, p. 36).

2. Bases metodológicas: por uma proposta transdisciplinar e plurimetodológica

No campo das  ciências  sociais,  os  objetos  de  pesquisa  têm fronteiras  cada  vez

menos definidas  (SOUSA SANTOS,  1989,  p.  34).  Ao mesmo tempo,  é  sabido  que  as

pesquisas  em  Geografia  Política  se  desenvolvem  num  amplo  e  dinâmico  campo

multidisciplinar, no interior do qual advogar exclusividade sobre este ou aquele tema pode

resultar em graves equívocos e mutilações que podem comprometer a qualidade final do

trabalho em qualquer área (COSTA, 1992, p.  263).

O  presente  trabalho  aparece  como  testemunha  dessa  conclusão.  Os  objetivos

propostos  nesta  pesquisa  não  seriam  conquistados  –  ou  seriam  apenas  parcialmente

atingidos – sem o desenvolvimento de uma abordagem transdisciplinar que envolvesse a
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Geografia Política, a Teoria das Relações Internacionais e a Ciência Política. Tal postura,

portanto, não admite mais a exclusividade metodológica. 

Diante  do  exposto,  procurou-se  desenvolver  ao  longo  da  pesquisa  a  pluralidade

metodológica12,  entendida  como  postura  que  “admite  múltiplas  verdades  (embora  elas

tenham  sujeitos  e  conseqüências  diferenciados),  e  que  –  mantendo  a  sua  lógica  ou

coerência  de  pensamento  –  dialoga  sem  preconceitos  com  interpretações  variadas.”

(VESENTINI,  2003,  p.  112).  Assim,  na  elaboração  deste  estudo,  foram  empregados

diferentes procedimentos metodológicos13.

Inicialmente se fez necessária a realização de um levantamento bibliográfico, dando-

se ênfase a três dimensões: primeiro, a dimensão histórica, representada por clássicos da

literatura que  abordam temas  ligados à guerra e às  Relações  Internacionais;  segundo,  a

dimensão teórica do processo  de globalização e  regionalização,  representada  por  obras,

especialmente  ligadas  à  Geografia  Política,  que  discutem  as  transformações  espaciais

contemporâneas; e por fim, a dimensão teórica das políticas de Estado e o emprego das

Forças Armadas no cenário geopolítico atual, caracterizado pela ampliação das chamadas

“novas ameaças”.

Um outro procedimento metodológico envolveu a coleta e a organização de dados e

informações relacionadas ao tema, e posterior análise do material. Esse material, coletado

como fontes primárias, compreendeu tratados e acordos regionais, discursos de autoridades

em Defesa da América do Sul, Políticas de Defesa dos países do subcontinente, dispositivos

constitucionais, etc.

Um terceiro procedimento metodológico, de caráter empírico-indutivo, envolveu a

análise  do  conteúdo  discursivo  de  entrevistas  realizadas  e  questionários  aplicados  a

autoridades no assunto (comandantes  militares,  adidos militares do Brasil  em países da

América  do  Sul,  especialistas  em  Defesa  e  Segurança  Nacional,  diplomatas,  etc.).  Os

trechos  selecionados tiveram como função principal  contribuir  para  a  compreensão  das

transformações políticas ocorridas nos países da América do Sul e a conseqüente alteração

12 Para Boaventura de Sousa Santos, “quanto mais precária e provisória se tornou a verdade, mais difícil e

arriscado se tornou o caminho para obtê-la.” Logo, “se não há um caminho real para aceder à verdade, todos

devem ser tentados na medida do possível. Daí o pluralismo metodológico” (SOUSA SANTOS, 1989, p. 74)
13 Esses procedimentos metodológicos se referem tanto ao emprego de métodos de pesquisa como métodos de

interpretação (MORAIS e COSTA, 1999, p. 27)
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de suas políticas de Defesa e Segurança, além de juntar elementos sobre a situação atual e

perspectivas das Forças Armadas na região. As informações extraídas dessas entrevistas,

junto aos elementos oriundos de outros procedimentos metodológicos,  serviram de base

para  a  elaboração  dos  quatro  diferentes  cenários  de  emprego  das  Forças  Armadas  na

América do Sul, descritos no capítulo seguinte.

Um quarto procedimento se refere à análise comparativa realizada ao longo de todo

o  trabalho  de  investigação.  Essa  comparação  se  constituiu  no  estabelecimento  de  um

paralelo entre o modelo de integração europeu e o sul-americano. Na análise comparativa

de  cada  uma das  dimensões  envolvidas  no  processo  de  integração  regional  (o  sistema

internacional,  as políticas estatais  e as ameaças aos Estados nacionais),  considerou-se o

modelo europeu como a forma mais acabada de regionalização, sendo a sua estrutura usada

aqui  como  parâmetro  de  integração  regional.  Para  o  êxito  desse  procedimento,  fez-se

necessário  um estudo  do  processo  de  integração  europeu,  dando-se  ênfase  às  questões

relacionadas a políticas de Defesa e Segurança.

Por fim, foi utilizado o procedimento hipotético-dedutivo na elaboração de quatro

diferentes cenários geopolíticos. Sobre cada um desses cenários foram elaboradas propostas

de emprego da Forças Armadas, considerando-se as características e tendências geopolíticas

de cada um. A elaboração desses cenários se constitui num esforço de aplicar diferentes

métodos de interpretação da Teoria das Relações Internacionais a uma mesma realidade

geográfica. 

Apesar  da  diversidade  de  métodos  de  interpretação  aplicados,  durante  todo  o

trabalho destaca-se a opção pelo método construtivista14. A adoção de métodos qualitativos

para  a  elaboração  de  cenários  geopolíticos  exige  constante  vigilância  epistemológica

14 O construtivismo não é considerado mais uma teoria das Relações Internacionais, mas uma perspectiva,

uma “tentativa, mesmo que tímida, de construção de uma ponte entre as intensamente separadas filosofias

da  ciência  social  positivista/materialista  e  idealista/interpretativista.” (ADLER,  1999,  p.  206).  Para  os

construtivistas,  as  identidades  e  os  interesses  das  unidades  políticas,  inclusive  os  conceitos  de  nação  e

soberania, por exemplo, não são dados, mas construídos socialmente, e como tais, são realidades passíveis de

mudanças. Para eles, as identidades – que possuem caráter  mutável ao longo dos tempos - constituem os

interesses e as ações do ator. Para o construtivismo, a institucionalização é dada por meio da consolidação de

práticas sociais,  derivadas de expressões coletivas.  A configuração institucional coloca-se, portanto, como

instância máxima da materialização de valores compartilhados. 
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perante,  por  exemplo,  a  tentação do  profetismo (SOUSA SANTOS,  1989,  p.  74).  Para

evitar  essa armadilha,  procurou-se na medida do possível  utilizar  métodos objetivos  de

quantificação a partir de dados empíricos coletados.

Percebem-se  ainda,  ao  longo  de  todo  estudo,  traços  do  método  dialético:  os

elementos componentes dos cenários foram analisados numa perspectiva relacional, isto é,

a relação entre eles se constituiu fator de determinação mútua dos elementos estudados

(ameaças e oportunidades).

Do  ponto  de  vista  metodológico,  cabe  ainda  aqui  ressaltar  dois  elementos  que

consideramos  chaves  para  a  condução  dos  argumentos  deste  trabalho.  O  primeiro  diz

respeito a uma definição própria, de acordo a nossa proposta de trabalho, dos conceitos de

Defesa e Segurança. O segundo elemento que consideramos chave é a necessidade de se

estabelecer a América do Sul como “Comunidade de Segurança”.

Segurança e Defesa são termos que têm sido empregados com diferentes sentidos no

campo das Ciências Sociais, e em alguns casos possuem o mesmo significado. No presente

trabalho,  Defesa  e  Segurança  possuem  significados  próprios.  Consideramos  Defesa  o

conjunto de ações relacionadas a conflitos territoriais clássicos. Ela pressupõe a relação

entre Estados em um sistema internacional  anárquico,  realizada à sombra da guerra. As

unidades políticas possuem apenas os seus meios (ou um grupo aliado – defesa coletiva)

para se defender. A Defesa está sempre relacionada ao que é visto como externo, como

estrangeiro.  Nesse  caso,  Defesa  e  Política  Externa  estão  intimamente  relacionados.  O

emprego das Forças Armadas em questões de Defesa pressupõe, em primeiro lugar, uma

Política Externa clara (FERREIRA, 1988,  p. 121/2).

Por Segurança entendemos um conjunto de ações que visam a solucionar questões

relacionadas ao cumprimento de ordens pré-estabelecidas e que, portanto, envolvem algum

tipo de governança.  Já não é mais a anarquia que impera no espaço em que as questões de

Segurança são discutidas, daí a idéia de estabelecimento de “Comunidades de Segurança”.

Segurança sugere a cooperação entre unidades que compõem determinada comunidade de

interesses, por meio da “internalização” de ameaças compartilhadas. 

A concepção de uma Comunidade de Segurança entre Estados pressupõe da parte

destes a convicção de que já não mais se combaterão mutuamente (DEUTSCH, 1966, p.

25). O temor em relação à anarquia, e conseqüentemente o temor da possibilidade de guerra

19



entre  os  países  de  comunidade,  seria  a  motivação  mais  significativa  para  a  integração

política entre os Estados. Assim, uma comunidade de segurança pode ser descrita como

região onde os conflitos tenham sido suprimidos mediante a integração (VAZ, 2002, p. 28).

Em outras palavras, uma comunidade de segurança pressupõe o estabelecimento de uma

ordem, na qual a relação entre os países que a compõem já não mais ocorreria à sombra da

guerra.
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