
I. CAPÍTULO  II  –  DIFERENTES  MÉTODOS  DE  ANÁLISE  E  CENÁRIOS

GEOPOLÍTICOS1

1. A necessária construção de cenários geopolíticos

Pensar  políticas  militares2 pressupõe  estabelecer  cenários  geopolíticos,  horizontes

estratégicos. Como discutir estrutura e emprego das Forças Armadas sem uma visão – mesmo que

parcial – dos acontecimentos e das tendências que envolvem as questões de Defesa e Segurança,

internas  e  externas.  Torna-se  necessário  estabelecer  modelos  analíticos  que  buscam tornar  a

realidade inteligível.

Entendemos  que,  para  a  construção  desses  cenários,  deve-se  levar  em consideração  a

análise dos interesses geopolíticos, da percepção de interdependência e de compartilhamento de

ameaças  e  da  condição  e  predisposição  das  unidades  políticas  de  enfrentar,  isolada  ou

conjuntamente,  essas  ameaças.  Consideramos  que,  estabelecida  a  escala  dos  territórios

envolvidos, pode-se mais facilmente delimitar o “horizonte estratégico”3 que norteará as políticas

de Defesa e Segurança.

A construção de cenários geopolíticos e, conseqüentemente, a definição de um horizonte

estratégico  para  o  subcontinente  é  de  fundamental  importância  para  se  responder  a  seguinte

questão: qual deve ser a escala territorial prioritária para políticas de Defesa e Segurança nos

países sul-americanos – nacional, regional, continental ou global?

1 Entendemos  cenários  geopolíticos  como  construções  teóricas,  fruto  da  sistematização  de  teorias  geográficas,

políticas e das relações internacionais. Tais construções visam, neste trabalho, a contribuir analiticamente para o

estabelecimento de Políticas de Defesa e Segurança, orientando, conseqüentemente, o emprego das Forças Armadas

nos países sul-americanos.
2 Utilizaremos a expressão “políticas militares” quando nos referirmos às políticas que envolvam questões de Defesa

e Segurança. A diferença entre Defesa e Segurança está descrita de forma mais aprofundada no  Capítulo IV. 
3A definição de um horizonte estratégico pressupõe a elaboração de um panorama sobre um determinado espaço de

interesses a partir da percepção integrada de um conjunto de atores, acontecimentos e fatores para a compreensão da

situação estratégica no que se refere ao estabelecimento de políticas de Defesa e Segurança. 
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1.1. Quatro cenários propostos

Diferentes cenários geopolíticos podem ser projetados para um país ou grupo de países,

dependendo  do  método  de  interpretação  aplicado,  ou  seja,  do  paradigma  das  Relações

Internacionais adotado.

O presente capítulo pretende analisar os possíveis cenários geopolíticos para a América do

Sul com base em quatro diferentes paradigmas ou métodos de interpretação: realista, neo-realista,

construtivista e idealista.

Os cenários apresentados neste capítulo são, portanto, produtos de uma sistematização do

pensamento  de  diferentes  correntes  da  Teoria  das  Relações  Internacionais,  aplicados  em

diferentes  bases  territoriais.  Ao  longo  deste  trabalho  pode-se  perceber  que  cada  método  de

interpretação tende a se adequar a determinada escala territorial. Assim, por exemplo, os realistas

trabalham com a base territorial dos Estados nacionais; os construtivistas, com bases territoriais

supra-estatais; os adeptos da teoria da interdependência (neo-realistas e neo-liberais) tendem a

usar bases territoriais continentais; e os idealista trabalham com bases a-territoriais, ou de base

global.  Desta forma, cada um dos modelos de análise apresenta a escala territorial prioritária para

o estabelecimento de políticas de Defesa e Segurança dos países sul-americanos, respectivamente

– nacional, regional, continental ou global.

De maneira sumária, os modelos propostos podem ser assim descritos: o cenário clássico-

nacional  caracteriza-se  pela  manutenção  do  status  quo territorial  e  baseia-se  em  idéias

estatocêntricas  dos  teóricos  realistas.  O  cenário  construtivista-regional  baseia-se  nas  idéias

construtivistas  que  incluem  interdependência  simétrica  (positiva)4,  cooperação  regional  e

constituição de  Comunidades de Segurança.  O cenário hegemônico-hemisférico baseia-se nas

idéias  neo-realistas  e  neo-liberais  da  interdependência  e  da  possibilidade  de  se  estabelecer

cooperação internacional no campo da Segurança, mesmo entre unidades políticas assimétricas.

4 Dois países possuem interdependência simétrica quando uma mudança ocorrida no país A provocar uma alteração

previsível no país B, e vice-versa. Para Karl Deutsch, “caso uma mudança ocorrida no país A se tenha demonstrado

vantajosa lá, e se for acompanhada por uma mudança vantajosa no país B, e se às mudanças que são ruins para A se

seguirem mudanças  que são  ruins para  B,  e  vice-versa,  então pode-se falar  de  uma interdependência  positiva.”

(DEUTSCH, 1982, p. 284).
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E,  por  fim,  o  cenário  idealista-global,  fundamentado  na  construção de  arranjos  de  segurança

global, de acordo com o ideário kantiano da Paz Perpértua.

2. Cenário Clássico-nacional

“São os interesses, e não as idéias, que dominam de modo direto as ações dos homens”.
Hans J. Morgenthau

“O mundo diminuiu, mas as nações ainda não se aproximaram”.
Henry Kissinger

Denominamos de clássico-nacional o cenário geopolítico dominante em toda a História

Contemporânea. Sua origem remonta à consolidação da própria idéia de Estado Moderno. Apesar

de  todas  as  mudanças  ocorridas  nas  Relações  Internacionais  –  em especial  a  percepção  de

interdependência  crescente,  fruto  do  desenvolvimento  tecnológico  dos  transportes  e  das

comunicações nesse período, e a conseqüente contração relativa do tempo e do espaço – a quase

totalidade  das  Políticas  de  Defesa  e  Segurança  e,  conseqüentemente,  as  estruturas  militares,

continuam montadas de acordo com esse cenário. 

Os fundamentos  teóricos  deste  cenário  se  baseiam nas  idéias  clássicas  de  Maquiavel,

Hobbes  e  Clausewitz.  Os  princípios  que  regem  a  teoria  realista  de  análise  das  relações

internacionais se encontram na obra, Politics among Nations, de Hans J. Morgenthau, publicada

em 1948  (MORGENTHAU,  2003).  Para  Morgenthau,  “A  política  internacional,  como  toda

política, consiste em uma luta pelo poder. Sejam quais forem os fins da política internacional, o

poder constitui sempre o objetivo imediato”. (Idem, p. 49). Tal percepção valoriza sobretudo a

dimensão militar do poder: “o poder nacional depende do grau de preparação militar.” (Idem,

p.237).

De acordo com a concepção realista, o sistema internacional configura-se como estrutura

anárquica e conflitiva. Não  existindo um poder central  com o monopólio  da violência, há, na

verdade, um estado de natureza, ou seja, “um estado de violência e de ausência de regras e

princípios éticos e jurídicos universalmente aceitos, o que obriga cada Estado a prover os seus

próprios recursos para sobreviver, recorrendo, se for o caso, inclusive ao uso da força ou da

violência.” (BEDIN, 2000, p. 68).
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O texto a seguir resume traços da percepção realista das relações internacionais:

No mundo contemporâneo cada Estado tem sua geografia delimitada por fronteiras, com

um território fechado,  apresentando populações com espíritos e vontades diferentes  e próprias

(...). Mantém-se, porém, uma característica fundamental: a visão conspirativa da história, quando

cada  governo  raciocina como se  o  seu  vizinho  pudesse  se  converter,  a  qualquer  instante  em

inimigo (...).  Este tipo de pensamento, como se  pode notar,  parte da constatação de que todo

vizinho, por menor e mais afável que seja, pode, um dia, transformar-se de amigo em inimigo.

Portanto,  há  necessidade  de  as  fronteiras  estarem  permanentemente  protegidas  (...)

(MIYAMOTO, 2003, p. 4).

Neste  cenário,  o  Estado-nação  é  o  ator  central.  As  relações  internacionais  são

essencialmente interestatais e ocorrem à sombra da guerra, em um eterno jogo de poder, onde

“As unidades políticas esforçam-se por impor sua vontade umas às outras” (ARON, 1982, p.

127). Segundo Aron, as unidades políticas são rivais porque, em última análise, elas só podem

contar consigo mesmas (Idem, p. 128). Portanto, a guerra só tem sentido se pensada a partir dos

Estados  nacionais,  dentro  de  um sistema  internacional  anárquico.  Assim,  toda  política,  toda

estratégia  e,  conseqüentemente,  todo emprego das  Forças  Armadas  devem ter  como objetivo

último  o  interesse  nacional,  representado  pela  ampliação  do  poder  nacional  e  defesa  de  sua

soberania.

De acordo com o cenário clássico, a defesa do status quo territorial5 é o objetivo militar

por  excelência.  A idéia  de  uma Comunidade de  Segurança,  além dos  limites  dos  territórios

nacionais,  deve  ser  vista  com restrições,  pois  se  acredita  que,  em um sistema  internacional

anárquico,  a  cooperação  no  campo  da  Defesa  ocorre  sempre  revestida  de  hipocrisia.  Neste

cenário, a idéia de Segurança está intimamente vinculada à de Defesa, entendida enquanto a luta

do Estado por seus interesses soberanos através dos meios militares. 

2. 1 - Críticas ao paradigma realista

As alterações ocorridas nas relações internacionais nas últimas décadas, especialmente a

expansão de ameaças transnacionais, têm posto o cenário clássico-nacional sob forte crítica. Os

5 Entendido pelos realistas como a manutenção do modelo de soberania territorial de base nacional.
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críticos defendem a idéia de que o paradigma realista já não faz mais sentido em um mundo cada

vez mais interdependente. “Com a expansão dos problemas comuns da humanidade(...), já não é

mais possível continuar a enxergar o cenário mundial somente como um jogo de xadrez entre os

Estados nacionais” (VESENTINI, 2003, p. 109/10).

A degradação ambiental, por exemplo, produz uma complexidade que é insuficientemente

explicada pelas teorias dos atores estatais racionalmente unitários (DABELKO, 1998, p. 42).

Outras críticas podem ser apresentadas:

Em primeiro lugar, esse paradigma só toma em consideração a noção de poder e negligencia as

outras  variáveis  sociais.  Por isso,  a  definição de política  que nos propõe,  por  exemplo,  Hans

Morgenthau,  é  demasiado  estreita  e  unilateral  (...).  Em segundo  lugar,  o  conceito  de  poder

trabalhado pelo paradigma realista está mal-definido e seu emprego é demasiado vago (...) Em

terceiro  lugar,  o  conceito  de  interesse  nacional,  definido  em  termos  de  poder,  presta-se  à

discussão,  pois  não  existe  um interesse  nacional  fácil  e  objetivamente  determinável  (...)  Em

quarto  lugar,  a  teoria  realista  assenta-se,  antes  de  mais  nada,  numa  visão  das  relações

internacionais limitada à configuração dessas relações nos séculos XVIII e XIX, em que o sistema

internacional era relativamente homogêneo e os atores internacionais eram efetivamente apenas

os estados-nações (BEDIN, 2000, p. 136/7).

I. 2. 2 - O cenário clássico-nacional na literatura geopolítica sul-americana.

O pensamento geopolítico das  últimas décadas na  América do Sul  se desenvolveu de

acordo com as concepções do cenário clássico-nacional. Assim os temas das principais obras –

quase  sempre  escritas  por  militares6 –  variaram  entre  as  ameças  das  fronteiras  vivas  até  a

construção de uma potência regional. A postura estatocêntrica dessa literatura pode ser resumida

na frase do general brasileiro Golbery do Couto e Silva: “não haverá geopolítica brasileira, que

tal nome mereça, sem que se considere, de fato, o Brasil como centro do universo.” (COUTO E

SILVA, 1981, p. 177).  

6 Tradicionalmente, os Estados-Maiores no subcontinente têm preferência por este cenário.
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Os realistas não descartam as possibilidades de conflitos armados nos moldes clássicos.

São apresentados como exemplos antigos contenciosos: Brasil x Argentina, Argentina x Chile,

Chile x Bolívia, Peru x Equador, e outros. Dentre esses casos, merece destaque a relação Brasil x

Argentina. De acordo com a percepção clássica, permaneceria ainda no imaginário de ambas as

populações,  especialmente  entre  os  militares,  algumas  rixas:  de  um  lado  os  argentinos,

“ameaçados” pelo “caráter expansionista” do Brasil  e o “eterno” sonho deste de ser potência

regional;  do  outro,  os  brasileiros,  incomodados  com  a  “pretensão  de  superioridade”  dos

argentinos no subcontinente. A manutenção da percepção de ameaça recíproca não descartaria a

possibilidade de conflitos armados entre os dois países. 
Esta  ainda  é  a  postura  predominante  no  pensamento  militar  na  América  do  Sul.  A

manutenção da lógica realista na América do Sul pode ser encontrada nas políticas de Defesa e

Segurança de seus países. Apesar das tentativas de integração regional,  “as forças armadas do

continente nunca descartaram como principal foco de seu planejamento de defesa o conflito com

países vizinhos.” (RUDZIT, 2003, p. 185).

A  postura  clássica  no  trato  das  questões  de  Defesa  e  Segurança7 tem  dificultado  o

desenvolvimento de uma cooperação maior entre os militares na América do Sul. Apesar dos

avanços nos arranjos de cooperação regional, os realista colocam sempre em primeiro lugar a

“defesa  de  seus  interesses  nacionais,  ou  seja,  de  seus  Estados  como  entidades  soberanas”

(MIYAMOTO, 2000, p. 8).  De acordo com essa percepção, a visão conspirativa que durante

anos  serviu  de  bússola,  orientando  o  estamento  militar  dos  países  sul-americanos,  não  foi

eliminada. “Daí as reticências para que as Forças Armadas sejam efetivamente integradas”

(Idem, p. 23).  

De acordo com essa visão realista, a cooperação entre países não é descartada, porém ela

não altera  a  prioridade das  políticas  nacionais  e  a busca dos  próprios  interesses  particulares.

Sendo assim, “ainda é cedo para se fazer uma cooperação militar, porque a idéia do nacional

ainda é sobejamente acentuada, e as políticas dos Estados nacionais têm sido privilegiadas”

(MIYAMOTO, 2000b, p. 28).  Desta forma, os limites entre cooperação regional e competição

entre Estados ainda não estão claros8. 

7 De acordo com essa percepção, as questões de Segurança se confundem com as de Defesa, não se admitindo, nesse

caso, a idéia de Segurança compartilhada:  “se tivéssemos a segurança absoluta de um Estado, todos os demais

estariam em insegurança absoluta.” (MIYAMOTO, 2003, p. 6). 
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Como será visto em capítulos posteriores, é possível prever a resistência dos militares do

subcontinente  ao  avanço  da  dimensão  militar  do  processo  de  integração  regional.  Primeiro

porque, dentre as suas principais características, o militar tende a ser realista, conservador e de

visão estatocêntrica9. Isso explica por que são os militares os maiores defensores de uma visão

clássica  de  Defesa  e  Segurança.  Em  segundo  lugar,  mas  não  menos  importante,  porque  os

militares ainda dispõem de grande autonomia na região. 

3.  Cenário construtivista-regional

“É necessário penetrar  nos motivos e nos meios que formaram a União Helvética,  a
União  Belga  e  especialmente  a  União  Germânica.  Ver-se-á  que  aqueles  motivos  e
aqueles mesmos meios são suficientes para formar uma sociedade ainda maior”.

Abbé de Saint-Pierre

O estabelecimento  do  presente  cenário  deriva  da  combinação  de  diferentes  idéias  de

pensadores que abordam as Relações Internacionais sob uma ótica denominada Construtivismo.

O Construtivismo  não é  considerado mais  uma teoria  das  Relações  Internacionais,  mas  uma

8 Esse parece ser o caso do major paraguaio Fabio Gonzalez, quando analisa a situação das Forças Armadas no

âmbito da integração do Mercosul. Para ele deve-se, “obter dessa situação a maior vantagem para o nosso país e

ceder o menos possível (...) É óbvio,  em conseqüência, a necessidade de dispor  nossas Forças Armadas de um

projeto  próprio, em  termos  realista,  inteligente  e  criativo.  Isto  não  significa  desconhecer  a  necessidade  de

integração para fortalecer nossas possibilidades industriais e comerciais, estar alerta para ganhar o mais possível e

perder o menos e estar em condições de competir como os demais países” (sic). (GONZALEZ, 1998, p. 5).
9 Na obra  O Soldado e o Estado, Samuel Huntington resume a ética militar.  Pare ele,  “A ética militar enfatiza a

imutabilidade, a irracionalidade, a fraqueza e a maldade da natureza humana. (...). Aceita o Estado-nação como a

forma mais alta de organização política e reconhece a constante probabilidade de guerra entre países. Destaca a

importância do poder nas relações internacionais e  adverte  contra os perigos da criação e da manutenção de

Forças  Armadas  fortes.  (...)  Desse  modo,  a  ética  militar  é  pessimista,  coletivista,  historicamente  influenciada,

orientada para o poder, nacionalista, militarista, pacifista e instrumentalista em sua visão da profissão militar. É,

em suma, realista e conservadora.” (HUNTINGTON, 1996, p. 96-7).
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perspectiva, uma tentativa de construção de uma ponte entre o realismo e o idealismo. Desta

forma o Construtivismo “Não é anti-liberal ou anti-realista por convicção; não é pessimista ou

otimista por vocação.” (ADLER, 1999, p. 206).

Devemos estabelecer desde já, para a construção de cenários geopolíticos, a diferença de

percepções dos construtivistas em relação aos idealistas e realistas. Diferente dos idealistas, que

defendem a hipótese de um caminho que conduz ao fim da luta de poder entre unidades políticas,

o  construtivismo não descarta  a  noção de interesses,  poder,  fronteiras  e  conflitos  territoriais.

Assim, os adeptos da interdependência não são necessariamente idealistas. Apesar de perceber

como positiva a interdependência simétrica, e apesar de suas análises jogarem mais luz sobre os

processos  de  cooperação,  não  descartam  de  maneira  alguma  as  situações  conflitivas.

(WILHELMY, 1988, p. 75).

Por  outro  lado,  os  construtivistas  se  afastam dos  realistas quando  concordam com a

possibilidade de estabelecimento de canais positivos entre comunidades políticas, constituindo

uma realidade intersubjetiva, que existe e persiste graças à comunicação social. “O mundo social

é intersubjetivo porque nós vivemos nele compreendendo os outros e sendo compreendido por

eles” (ADLER, 1999, p. 213). 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.

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.  Se  a  realidade  internacional  é  socialmente

construída,  então  as  guerras  também  são  socialmente  construídas.  Desta  forma  podemos

descrever  o  construtivismo  como  “conjunto  de  lentes  paradigmáticas  através  das  quais

observamos todos as realidades socialmente construídas, as ‘boas’ e as ‘más’” (Idem, p.  224).

Para a sua elaboração do presente cenário, destacamos como de fundamental importância

as  idéias  construtivistas  desenvolvidas  por  Karl  Deutsch  sobre  integração,  interdependência

positiva  e,  principalmente,  “Comunidade  de  Segurança”.  Com  base  nesses  três  aspectos,

procuraremos estruturar o cenário regional construtivista.

3. 1 - Bases para um cenário construtivista regional
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O  desenvolvimento  tecnológico  das  últimas  décadas,  especialmente  nas  áreas  dos

transportes  e  das comunicações,  tem encurtado distâncias,  aumentado a  interdependência e  o

processo de integração e, em muitos casos, aproximado povos10. 

Em decorrência de uma crescente interdependência internacional,  os Estados nacionais

tendem a buscar a reconstrução do poder em nível mais elevado,  “nível este que viabiliza, até

certo ponto, o controle dos fluxos globais de riqueza, informações e poder.” (CASTELLS, 2001,

p. 311). Daí decorre o processo de Regionalização11: a necessidade de integração e o conseqüente

surgimento de novas unidades políticas do sistema internacional que ocupam um lugar no nível

entre  os  Estados  e  o  global:  os  blocos  regionais  supranacionais.  A construção  desses  novos

arranjos regionais parecem adequados, diante de um modelo de Estado12 que se apresenta como

unidade política pequena demais para o tratamento cabal de alguns fenômenos13 que se impõem

em nível supranacional (AMARAL, 2002, p. 87-8).

De acordo  com as  idéias  construtivistas  de  Karl  Deutsch,  os  processos  de  integração

regional nos quais a interdependência se mostra simétrica (positiva)14, tende a desenvolver, dentro

de  um território,  um ‘sentido  de  comunidade’.  Neste  caso,  estão  dadas  as  condições  para  a

construção de novas comunidades para além das fronteiras nacionais.

10 Em discurso na Assembléia Geral das Nações Unidas, em setembro de 1976, o então Secretario de Estado norte-

americano Henry Kissinger afirmou que “o mundo diminuiu, mas as nações ainda não se aproximaram”. (Deutsch,

1968, p. 283).  A questão levantada por Kissinger parece se referir àquilo que Deutsch denomina de interdependência

assimétrica.  Pois  como afirma Raymond Aron,  “o  vizinho  tende  a  se  tornar um inimigo  ou  então  um ‘aliado

permanente’.” (ARON, 1982, p. 157). 
11 A Regionalização é aqui entendida como processo de relação internacional que tende a consagrar as regiões supra-

estatais (União Européia, América do Sul, por exemplo) enquanto novas unidades políticas e agentes das Relações

Internacionais.
12 Para Paul Kennedy, o Estado “parece não apenas estar perdendo o controle e a integridade, mas também parece ser

o  tipo  errado  de  unidade  para  enfrentar  as  circunstâncias  mais  novas.  Para  alguns  problemas,  é  uma  unidade

demasiado grande para operar com eficiência, para outros, é pequeno demais. Em conseqüência, há pressões para

uma ‘redistribuição da autoridade’”. (KENNEDY, 1993, p. 129).
13 Trata-se de aspectos relacionados à interdependência, tais como, Defesa, Segurança, comércio e meio ambiente.
14 Karl Deutsch chama de interdependência simétrica ou positiva a situação em que uma mudança ocorrida no  país

“A” provoca uma alteração previsível no país “B” e uma modificação no pais “B” produz um efeito tão grande no

país “A” quanto o que aquela alteração ocorrida no país “A” produziu no país “B” (DEUTSCH, 1982, p. 284).
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3. 2 - A idéia de Comunidade de Segurança 

A elaboração de um cenário construtivista-regional se confunde com a própria idéia de

construção de uma Comunidade de Segurança. A idéia de comunidade está diretamente vinculada

ao  sentido  de  integração.   Por  integração  Karl  Deutsch  entende  a  obtenção,  dentro  de  um

território,  de  um  ‘sentido  de  comunidade’,  onde  os  indivíduos  de  um  grupo  crêem que  os

problemas sociais comuns podem e devem ser resolvidos por procedimentos institucionalizados,

sem recorrer à coerção física em grande escala (DEUTSCH, 1966, p. 25). Assim, a motivação

mais significativa para a integração política entre os Estados seria o temor de anarquia ou de

guerra entre eles (VAZ, 2002, p. 28).

Uma Comunidade de Segurança se estabelece quando determinada região supranacional

passa a controlar ou suprimir os conflitos no seu interior. Nela, existe a convicção real de que

seus  membros  não  combateriam  entre  si  com  meios  físicos: “Se  todo  o  mundo  estivesse

integrado como uma comunidade de segurança,  a  guerra  seria automaticamente  eliminada”

(DEUTSCH, 1966, p. 25).

Aqui  está  a  característica  marcante  da  perspectiva  construtivista.   “A noção  de  Karl

Deutsch  de  comunidades  de  segurança  –  grupos  de  pessoas  que  compartilham  valores,

responsabilidades  (um ‘sentimento  de  nós’)  e  confianças  mútuas  -  se  aproxima da idéia  da

intersubjetividade” (ADLER, 1999, p. 213).  

Sob  essa  perspectiva,  a  integração  regional  conduz  os  Estados  a  procedimentos

compartilhados, criando arranjos (políticos, jurídicos, sociais, etc.) de tal maneira que a idéia de

anarquia  que  antes  imperava  na  região  passa  a  dar  lugar  à  cooperação  entre  as  unidades,

possibilitando  jogos  de  soma  positiva.  Se  a  anarquia  nas  relações  entre  Estados  em  um

determinado sistema internacional é fruto da qualidade soberana das unidades componentes, o seu

esmaecimento reflete a redução do poder soberano desses países. 

Essa percepção conduz a uma pergunta instigante: Estariam os Estados, no interior de

alguns blocos regionais, abrindo mão de parte de suas soberanias em nome do fim da anarquia?

Uma resposta positiva pressupõe a superação do próprio modelo moderno de Estado e de seus

princípios fundamentais: a soberania e a territorialidade.
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3. 3 - Condições para a construção de uma Comunidade de Segurança

A condição de vizinhança ou de proximidade geográfica entre países não é suficiente para

se pensar o estabelecimento de uma Comunidade de Segurança. Numa perspectiva construtivista,

existem alguns pré-requisitos que vão desde as questões de identidades culturais15 até o grau de

desenvolvimento socioeconômico do bloco de países integrantes. 

Outro pré-requisito para a formação de uma Comunidade de Segurança é, segundo Karl

Deutsch,  a existência,  no seu interior,  de uma interdependência simétrica ou positiva.  Assim,

“uma  interdependência  positiva  forte  tende  a  dar  sustentação  à  solidariedade;  uma

interdependência negativa forte tende a promover conflitos.” (DEUTSCH, 1982, p. 284). Este

pré-requisito reforça a idéia de que uma condição geral mínima para o estabelecimento de um

mecanismo comum de Defesa é que os Estados-membros devem possuir níveis semelhantes de

desenvolvimento sócio-econômico.16

Com base em um sentimento de pertença e de interdependência simétrica (positiva), o

estabelecimento  de  uma  Comunidade de  Segurança surge concomitantemente  a uma rede  de

governança regional. Admitir uma Comunidade de Segurança significa, portanto, aceitar a idéia

de que é possível enxergar algum tipo de ordem entre suas unidades constitutivas.

3. 4 - O fim da ‘anarquia’ entre os países sul-americanos?

Considerando-se  as  características  do  subcontinente  (Conforme  Capítulo  III),  pode-se

afirmar que a América do Sul preenche os pré-requisitos para constituir uma  Comunidade de

Segurança. Em primeiro lugar, a  condição de vizinhança dos países sul-americanos está entre as
15 Até mesmo entre realistas, defende-se a idéia de que o cimento de integração dos países em blocos regionais tem

base cultural comum Para Samuel Huntington, os processos atuais de integração só terão êxito se abarcarem um

grupo de países de mesma civilização. Para ele “as regiões são a base para a cooperação entre os estados, unicamente

na medida em que a geografia coincida com a cultura”, e conclui, “as alianças militares e as associações econômicas

requerem a  cooperação  entre  os  seus  membros,  a  cooperação  depende  da  confiança  e  a  confiança  brota  mais

facilmente de valores e cultura em comum” (HUNTINGTON, 1996, P. 161).
16  No artigo  “Mecanismo de Defesa Comum na América do Sul: Realidade e Perspectiva” (In Revista Política e

Estratégia.  Vol.  VI, Nr 3,  Jul-Set  1988),  Oliveiros Ferreira critica os modelos de Defesa até então adotados no

continente americano, como por exemplo o TIAR.
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mais tranqüilas do mundo: o último grande conflito territorial aconteceu há quase um século e os

atuais  contenciosos fronteiriços  podem ser  resolvidos  pela via  pacífica.  Em segundo lugar,  a

América do Sul, como parte da América Latina, apresenta traços de identidade cultural comum17.

Por fim,  pode-se afirmar que os países do subcontinente  possuem níveis  de desenvolvimento

sócio-econômico relativamente semelhantes.

Diante desse panorama, é possível afirmar que a América do Sul “está caminhando para

uma comunidade de segurança”  (RUDZIT, 2003, p. 201). Desta forma, a lógica de busca pela

Segurança por meios próprios, de forma isolada, começa a perder espaço entre os países sul-

americanos.  Com  isso,  “análises  sobre  perspectivas  nos  campos  políticos  e  econômicos

deixaram de ser feitas centradas única e exclusivamente por países, dando lugar a perspectivas

englobando a América do Sul como um todo”  (Idem, p. 186).

O processo de integração regional no subcontinente parece conduzir a uma aproximação

estratégica cada vez maior entre os países sul-americanos,  reduzindo  a possibilidade de conflitos

entre  os  mesmos.  Essa  característica  parece  confirmar  a  tese  de  Raymond  Aron  vista

anteriormente  de  que  “o  vizinho  tende  a  se  tornar  um  inimigo  ou  então  um  ‘aliado

permanente’.” (ARON, 1982, p. 157). 

A interação e o conhecimento recíproco cada vez maior entre as populações do bloco

induz confiança mútua e se constitui em importante fator de redução dos conflitos armados, pois,

como já observou Aron, “o desconhecimento do semelhante que há em todo estrangeiro é uma

das raízes sociais e psíquicas da distância entre as coletividades – isto é, das guerras”.(Idem, p.

461). 

No caso da América do Sul, a ameaça do “vizinho inimigo”, que dominava o imaginário

coletivo,  já  não  seria  mais  fator  de  eclosão  de  guerras.  Desse  novo sentimento  “resulta  um

natural decréscimo (...) das razões para o preparo militar condicionado pelo cenário regional”

(FLORES, 1992, p.  99). Por meio da confiança mútua,  são construídas as bases de um novo

paradigma no campo militar. Tal paradigma deve conduzir ao estabelecimento de uma política

17 Para Samuel Huntington, a América Latina constitui uma civilização própria. Ele apresenta dois motivos principais

que nos diferenciam da civilização ocidental: “A civilização latino-americana incorpora culturas indígenas, que não

existiram  na  Europa,  foram  efetivamente  eliminadas  na  América  do  Norte  (...)  A  evolução  política  e  o

desenvolvimento econômico latino-americanos se diferenciaram muito dos padrões que prevaleceram nos países do

Atlântico Norte.” (HUNTINGTON, 1994, p. 52).
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regional  de  Segurança  e  Defesa18,  que  não  deve  ser  entendida  apenas  como  conjunto  de

interseções  das  vontades  nacionais  de  cada  um dos  países  da  região.  Vai  além dessa  visão.

Pressupõe  um  novo  espectro  de  decisão  estratégica  que,  sem  anular  as  políticas  militares

nacionais,  possibilita  pensar  as  questões  de  Segurança  e  Defesa  a  partir  da  região,  na  sua

totalidade, determinando reformulações doutrinárias e alterações organizacionais. 

Dentre essas reformas e alterações devem-se incluir formação e treinamento de efetivos

militares,  distribuição  de  unidades  no  território,  meios  empregados  e  indústria  bélica,  entre

outros.  Esse novo paradigma pressupõe,  portanto,  uma nova doutrina de emprego das  Forças

Armadas  no  âmbito  regional.  No  caso  europeu,  são  destacados  três  pontos  principais19:

Cooperação entre as Forças; interoperacionalidade dos meios; e reforço potencial tecnológico.

3. 5 - O novo paradigma de Defesa e a reação dos militares

É natural se esperar que o cenário construtivista-regional encontre forte resistência entre

os militares da região. Como já foi visto, essa reação tem origem sociológica. Samuel Huntington

cita como uma das principais características da ética profissional militar o primado do Estado-

nação. Para o autor, a profissão militar depende da existência de Estados-nação em competição.

“O  militar,  conseqüentemente,  tende  a  admitir  que  o  Estado-nação  é  a  forma  suprema de

organização política. A justificativa para a manutenção e o emprego de força militar está nos

fins políticos do Estado.” (HUNTINGTON, 1996, p. 82/3).

18 Pelo Tratado de Maastricht, assinado em 1992, a União Européia criou a sua Política Externa e de Segurança

Comum (PESC). Como seu próprio nome sugere, além de propor políticas externas comuns, a PESC se constitui em

um instrumento pelo qual os países europeus passam a pensar as questões de Segurança e de Defesa em termos

coletivos, através da Política Européia de Segurança e de Defesa (PESD). Com a criação da PESD, a União Européia

buscou “dispor de capacidade de ação autônoma, apoiada em forças militares credíveis, de meios para decidir da

sua utilização e de vontade política de o fazer,  a fim de dar resposta às crises internacionais” (Declaração do

Conselho  Europeu  de  Colônia  sobre  o  reforço  da  política  européia  comum  de  segurança  e  defesa;

http://europa.eu.int, em 05/03/03).  Esta autonomia no campo militar significa para a União Européia a capacidade de

tomar decisões e conduzir operações militares no campo das relações internacionais de forma independente para o

bloco.
19 No  caso  europeu,  já  em 1988,  essas  reformulações  são  asseguradas  pelo  Conselho  de  Defesa  e  Segurança

(DEFARGES, 1999,  p. 202).
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Portanto,  considerando  que  as  “Forças  Armadas  são  instituições  que  necessitam  um

tempo próprio para atualizar doutrinas e procedimentos, e também para se adaptar a mudanças

de postura” 20,   é de se esperar que,  na opinião dos militares,  a aproximação dos países sul-

americanos nos campos da Defesa e da Segurança não deva ultrapassar o nível da cooperação.

Qualquer tentativa de integração, como o estabelecimento de uma política de defesa comum para

o subcontinente, não deverá ser bem vista.

3. 6 - Uma Comunidade de Segurança sul-americana: o cenário dos diplomatas?

O cenário  construtivista-regional,  diferente  do  que  acontece  em relação aos  militares,

encontra respaldo em muitos discursos de políticos, empresários e diplomatas na região. A seguir

serão apresentados dois exemplos que ilustram tal postura.

Em  discurso  realizado  em  29  de  outubro  de  2002,  em  Washington,  o  representante

permanente do Brasil na OEA, Valter Pecly Moreira (MOREIRA, 2000), defende a emergência

de uma nova geopolítica para a região: “a geopolítica da integração”. Citando Deutsch, Moreira

lembra que “um grupo de Estados, ao se organizar em uma comunidade com propósitos comuns,

não  mais  necessitaria  apegar-se  a  mecanismos  de  balança  de  poder  para  proteger  sua

segurança”. 

Em recente reunião de ministros da Defesa, realizado no Rio de Janeiro, o Ministro da

Defesa do Brasil, José Viegas, ex-embaixador do Brasil na Rússia, propôs o estabelecimento de

uma espécie de sistema de coordenação de defesa para a América do Sul:

 Somos países em plenitude democrática e temos certeza de que velhas rivalidades ficaram no

passado.  Em  nosso  encontro  também  constatamos  que  possuímos  problemas  comuns  para

enfrentar,  como  o  controle  de  nossas  fronteiras,  para  impedir  atividades  ilegais  do  crime

organizado. Num segundo passo será promovida a integração das forças armadas sul-americanas,

principalmente em ações de manutenção de paz.21

20 Defendendo a necessidade de novos mecanismos de Defesa para a região, o  embaixador brasileiro Valter Pecly

Moreira  lembra  que  as  autoridades  militares  dos  países  do  Continente  “foram  formadas  sob  a  influência  da

geopolítica  clássica,  progressivamente  inviável  na  medida  em  que  avançam  os  processos  de  integração”.

(MOREIRA, 2002).
21El Observatorio Del Cono Sur de Defensa y FFAA (www.franca.unesp.br/observatoriosur) (Acesso em 05/05/03) 
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Para  o  Ministro  brasileiro,  numa  visão  prospectiva,  a  idéia  de  sistema  comum  de

segurança subcontinental não deve se limitar a operações militares,  mas ser ampliado para as

áreas da indústria bélica, permitindo aos países sul-americanos reequipar suas Forças Armadas de

forma autônoma. 

3. 7 - O cenário regional: utopia ou destino?

Apesar de todos os pré-requisitos favoráveis, a consolidação de um cenário geopolítico

regional  na América do Sul  ainda está  longe de se tornar realidade.  Enquanto persistirem as

antigas concepções  de poder e rivalidade entre os países sul-americanos, e enquanto não forem

definidos claramente interesses, objetivos, políticas, estratégias e  – principalmente – “inimigos”

comuns, torna-se difícil imaginar tal cenário para o subcontinente, pelo menos para a próxima

década. 

De  qualquer  forma,  parece  clara  uma  lógica  simples:  se  compartilhamos  problemas,

devemos também compartilhar soluções. No plano interno22, o inimigo está relacionado a uma

série  de  ameaças  domésticas  de  caráter  transnacional,  denominadas  “novas  ameaças”:

narcotráfico, biopirataria, tráfico de armas, etc. No plano externo, porém, a questão parece mais

complicada. No entanto parece que permanece válida a idéia do ex-ministro da Defesa do Brasil,

Geraldo Quintão: "para que sejam ouvidos, os países da América do Sul precisam falar com uma

só voz que traduza uma perspectiva regional própria acerca da atual conjuntura estratégica".23

4. Cenário hegemônico-hemisférico

“No começo do século passado, quando os Estados Unidos ascenderam à condição de potência
mundial, Teddy Roosevelt nos aconselhou a falar baixo, mas a estar sempre armados de um bom

22 Consideramos no plano interior as questões de Segurança (ameaças oriundas do interior de um ou mais países do

subcontinente, de caráter mais policial) e no plano externo as questões relativas a Defesa (ameaças oriundas de fora

do subcontinente). 
23  Discurso do Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, por ocasião do II Encontro de Defesa Brasil/Chile, realizado

em Brasília, em  13 novembro 2001 (http://defesanet.web.terra.com.br/noticia/brasilchile, acessado em 06/05/03).
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porrete.  Agora  que  temos  o  porrete,  precisamos  dar  mais  atenção  à  primeira  parte  da
recomendação.”.

Joseph Nye

Denominamos de hegemônico-hemisférico o cenário em que é cogitada a construção de

uma  “arquitetura  de  segurança” para  as  Américas,  em  consonância  com  os  interesses  da

potência  hegemônica.  Por  meio  da  Organização  dos  Estados  Americanos  (OEA) e  de  outras

iniciativas24, “o governo norte-americano tem procurado, nesses últimos anos, impor uma visão

única sobre o que entende e como deve ser tratada a segurança hemisférica” (MIYAMOTO e

MANDUCA, 2004, p. 19).

 De acordo com esse cenário, que tem bases em teóricos da interdependência, a assimetria

que envolve as relações entre os países do continente americano e a falta de uma identidade

comunitária hemisférica não constituem impedimento para a cooperação no âmbito da Segurança

e da Defesa. Este é o cenário da “defesa hemisférica”, ou seja, da construção de um mecanismo

de Defesa e Segurança no continente americano. Podem ser citados como frutos dessa visão o

Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), e a Junta  Interamericana de Defesa

(JID), dentre outros.

4. 1 - Fundamentos do cenário hegemônico na Teoria das Relações Internacionais

Consideramos que o cenário  hegemônico se  sustenta  em idéias  desenvolvidas  por um

grupo  de  estudiosos  chamado  de  teóricos  da  interdependência25.  Dentre  os  principais

24 Dentre  as  principais  iniciativas norte-americanas  para  a  promoção  da  segurança  hemisférica,  duas  devem ser

destacas. Em primeiro lugar as conferências de ministros de Defesa do continente, realizadas em Williamsburg/EUA

(1995), Bariloche/Argentina (1996), Cartagena/Colômbia (1998), Manaus/Brasil (2000) e Santiago/Chile (2002). Em

segundo lugar o Center for Hemisferic Defense Studies (CHDS), criado para “promover a troca de experiências com

vista  à  organização  e  ampliação  do  papel  civil  nos  assuntos  de  defesa  dos  países  do  Hemisfério  Ocidental”

(MIYAMOTO; MANDUCA, 2004, P. 43)
25 Diferentemente  da  percepção  construtivista  de  Karl  Deutsch,  na  qual  a  interdependência  se  constitui  na

probabilidade de que uma alteração em uma unidade produza uma mudança previsível nos demais, sendo portanto

simétrica  ou  positiva  (DEUTSCH,  1968,  p.  223),  para  esses  teóricos  a  interdependência  significa  uma teia  de

interesses que se interpenetram e de alguma forma se completam, sendo essencialmente assimétrica “à medida que

nem todos os participantes têm o mesmo grau de desenvolvimento socioeconômico e não controlam os mesmos
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representantes  desse  pensamento,  destacam-se  os  norte-americanos  Joseph  Nye  e  Robert

Keohane. Ambos já publicaram vários trabalhos em conjunto, com destaque para a obra “Power

and interdependence”,  de 1989. O primeiro, neo-realista, considera que, a partir do crescente

processo de interdependência, os atores não-estatais passaram a ter um papel reconhecidamente

mais influente, porém a política internacional ainda é caracterizada pela luta pelo poder, dentro de

uma  estrutura  anárquica  do  sistema  internacional.  O  segundo  autor,  considerado  um

institucionalista neoliberal, defende duas idéias principais: a de que as instituições (conjunto de

regras  formais  e informais)  limitam e configuram as  expectativas  dos  Estados,  e  a  de que  é

possível, nas relações internacionais, o jogo de soma positiva, isto é, o jogo em que todos ganham

no final.

O que une esses dois autores é a idéia de que os pressupostos do Realismo podem ser

flexibilizados,  “já  que  é  possível  imaginar  um  mundo  no  qual  diferentes  atores  e  estados

participam simultaneamente em política mundial sem uma hierarquia entre assuntos” (SANTOS

JÚNIOR,  2000,  p.  257).  De  acordo  com essa  perspectiva,  o  comportamento  dos  Estados  só

podem ser  explicado a  partir  do funcionamento do sistema internacional.   Desta  forma,  eles

ampliam o alcance da teoria realista,  “com o propósito  de torná-la  mais  abrangente e  apta  a

explicar processos e instituições internacionais” (Idem, p. 258).

É possível resumir a teoria da interdependência em três pressupostos básicos: “1) canais

múltiplos  (estabelecimento  de  estratégias  de  acordo  com as  conveniências);  2)  ausência  de

hierarquia  entre  assuntos;  3)  forças  armadas  como elementos  não-proeminentes  em política

internacional.” (Idem, ibdem).

De acordo com esse cenário, os mecanismos de cooperação são necessários, uma vez que

a  interdependência  implica  o  fenômeno  da  indivisibilidade  das  ameaças,  ou  seja,  o  atual

desenvolvimento  técnico-científico-informacional  tem  feito  que,  cada  vez  mais,  ameaças

anteriormente domésticas extrapolem as fronteiras nacionais, colocando em risco a segurança de

outros países, especialmente aqueles contíguos. 

É a partir dessa visão que os defensores deste cenário acreditam na construção de uma

arquitetura de Segurança para o continente americano.

recursos que dão poder de barganha política.” (BEDIM, 2000, p. 277/8). 
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4. 2 – Da Defesa à Segurança – Razões para uma integração americana

No contexto da Guerra Fria, os acordos firmados entre os países do continente davam

grande ênfase à idéia de Defesa hemisférica. A ameaça ao continente seria mais uma questão de

Defesa, pois teria origem no exterior do continente americano, como sugeriam na década de 1940

os trabalhos de Nicholas Spykman, de acordo com a figura abaixo.

Figura V – Ameaças à América segundo Spykman

Fonte: SPYKMAN, Nicholas. The Geography of the Peace. Nova York,: Harcourt Brace an Company, 1944,  p. 59

Nesse contexto, as preocupações regionais latino-americanas se restringem “às medidas

para  neutralizar  as  influências  do  perigo  comunista,  das  doutrinas  consideradas  espúrias

oriundas da Eurásia.” (MIYAMOTO e MANDUCA, 2004, p. 14).

No contexto atual, os defensores da integração do continente apontam não mais no sentido

de uma  Defesa hemisférica,  mas sim de uma  Segurança hemisférica.  No trecho a seguir,  um

oficial do exército norte-americano resume essa nova perspectiva:

Uma distinção  sutil,  mas importante,  é  que  o  foco está  na  cooperação  de segurança,  não na

integração de defesa. A integração de defesa causa discussão acerca de assuntos de soberania que

vão contra tal  programa. A cooperação de segurança provê oportunidades  para a melhoria do

modo como coletivamente  respondemos  aos  desafios  dentro  e  fora  do  Hemisfério  Ocidental,

contudo, sob um processo que não transtorne a estrutura de defesa estatal existente ou  diminua a

autoridade do Estado no campo da segurança.” (NÚÑEZ, 2003, p. 76).
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Sob esse prisma,  o processo de interdependência,  incluindo-se as “novas ameaças” de

caráter transnacional, estaria afetando de forma conjunta a segurança hemisférica (continental) e,

por conseqüência, a segurança nacional de cada um dos países de forma isolada. Neste caso, uma

estratégia a ser usada pelos Estados americanos seria a adoção de mecanismos de “segurança

cooperativa”.  De  acordo  com  a  Organização  dos  Estados  Americanos,  “uma  abordagem

moderna  de  segurança  hemisférica  deve  ter  como  uma  das  funções  principais  organizar

respostas cooperativas e multilaterais a ameaças à segurança transnacional.” 26

Tais percepções conduzem à construção de um cenário no qual é possível se pensar no

estabelecimento de uma espécie de “Comunidade de Segurança” no continente americano. Essa

percepção aparece de certa forma implícita nos documentos elaborados por ocasião das reuniões

de Cúpula das Américas, como pode ser observado em abril de 2002, no Canadá:

Envidaremos esforços para limitar os gastos militares, mantendo uma capacidade correspondente

às nossas legítimas necessidades de segurança, bem como promoveremos maior transparência na

aquisição  de  armas.  (...)  Renovaremos  nosso  compromisso  com  a  plena  implementação  da

Estratégia Anti-Drogas no Hemisfério, baseado no princípio da responsabilidade compartilhada,

abordagem integral e equilibrada e cooperação multilateral. 27

A construção desse cenário passa necessariamente pela  criação de uma Área de Livre

Comércio das Américas (ALCA), uma vez que, em virtude de determinadas realidades políticas

internacionais,  “a nova comunidade de segurança pode ter que esperar pelo começo de uma

comunidade econômica” (NÚÑEZ, 2003, p. 60).

I. 4. 3 - O poder hegemônico na América do Sul

Na perspectiva do cenário em construção, os acordos nas áreas de Defesa e Segurança

adotadas por países ou grupo de países sul-americanos devem estar em sintonia com o paradigma

26 Cf. Conselho Permanente da OEA, EUA, 20 de abril de 1999.
27 Reunião de Cúpula das Américas, Quebec, Canadá, abril de 2002. (Declaração de Quebec).
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de “segurança cooperativa”, um dos pilares da política de Segurança dos Estados Unidos para o

continente28. 

Mesmo dispondo de uma estrutura militar inigualável (figura VI), os norte-americanos

sabem que não podem prescindir da cooperação regional.

Figura VI – Os Comando Militares de Áreas dos EUA

Para Joseph Nye, diante de um panorama em que as fronteiras tendem a se tornar mais

permeáveis, os Estados Unidos tenderão a ficar cada vez mais vulneráveis a ataques hostis em seu

próprio território, sem que a sua superioridade militar os proteja totalmente. “Isso significa que

precisamos desenvolver leis e instituições multilaterais que obriguem os outros a fornecerem um

arcabouço de cooperação.” (NYE, 2002, p. 254 ).

28 Chamando para si a  responsabilidade de criar condições favoráveis para  a integração hemisférica,  os Estados

Unidos  optaram por  um “multilateralismo  hemisférico  alicerçado  em  três  pilares:  promoção  da  prosperidade

econômica (através da ALCA), cúpula das Américas (para promover o entendimento) e conferência dos ministros da

Defesa (para desenvolver uma agenda de cooperação na área de segurança.” (MIYAMOTO; MANDUCA, 2004,

p. 42).
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Tal  paradigma pressupõe que uma agenda incluindo práticas  de medidas de confiança

mútua seja incorporada às doutrinas de Segurança nos diferentes países latino-americanos. Dentre

essas práticas, estariam as seguintes: 

A troca de informação, com o aumento da transparência e a redução da percepção de ameaças, a

criação de canais de comunicação, o acesso às atividades militares de outros países, o aumento da

previsibilidade através da notificação quanto às atividades militares e a criação de restrições às

atividades militares  (HERZ, 2002, p. 89).

4. 4 - Cenário hegemônico versus autonomia regional: a reação do subcontinente

A construção de uma “arquitetura de segurança” para as Américas  é vista pelos países

sul-americanos com cautela,  o que tem dificultado a colocação em prática de uma agenda de

segurança cooperativa no continente. Isso ocorre em primeiro lugar, pela enorme assimetria de

poder que caracteriza a relação destes com os EUA. Um segundo aspecto diz respeito ao conflito

potencial  gerado a partir da diferença entre “a definição de ameaças por parte dos governos

norte-americanos e o processo de construção de interesses que ocorre no âmbito de cada um dos

países latino-americanos” (Idem, p. 90).  Um terceiro ponto é referente ao incentivo por parte dos

EUA  para  que  as  Forças  Armadas  latino-americanas  participem  de  operações  policiais  no

contexto da luta antidrogas ou se concentrem na preparação para operações de paz. 

A postura dos norte-americanos estaria entrando em conflito direto com a auto-imagem

dos militares, que se consideram, antes de tudo, defensores da integridade territorial do Estado

(Idem, p. 91). A adoção de uma agenda de Segurança para as Américas, sob a tutela dos EUA,

poderia implicar o fim da autonomia dos países do subcontinente. Tal cenário destinaria às Forças

Armadas da América Latina a luta pelo combate ao narcotráfico e ao terrorismo, em substituição

à luta contra o inimigo interno do contexto da Guerra Fria. De acordo com a proposta norte-

americana,  nem  seriam  propriamente  necessárias  as  Forças  Armadas  na  sua  configuração

institucional,  substituídas  na  prática  por  corpos  policiais  especializados.  Em  tal  situação,  a

política de defesa nacional não poderia ser autônoma (FLORES, 1992, p. 8).
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O estabelecimento de tal cenário depende especialmente do trabalho desenvolvido pela

Organização dos Estados Americanos e da predisposição dos países sul-americanos em aceitar o

aumento dos níveis de cooperação no campo da Defesa e da Segurança. A configuração ou não de

zona de livre comércio no continente – ALCA – será um indício importante em relação a sua

concretização. 

5.  Cenário idealista- global.

 “Assim como a natureza separa sabiamente os povos, assim também ela os reúne. É o
espírito comercial, que não pode subsistir juntamente com a guerra e que mais cedo ou
mais tarde se apodera de cada povo”.

Immanuel Kant

Definimos  como  idealista-global  o  cenário  desenhado  de  acordo  com  o  pensamento

daqueles  que  acreditam  na  tendência,  embora  demorada,  do  estabelecimento  de  um  Estado

universal.  De  acordo  com esses  pensadores,  a  guerra  teria  origem na  estrutura  anárquica  do

sistema  internacional,  o  que  faz  que  cada  país  tenha  que  se  armar  para  prover  sua  própria

proteção. Tal necessidade gera o dilema da (in)Segurança. Esse dilema tem origem no fato de que

a segurança preventiva de um país, pelo reforço de seu armamento, será interpretada pelo outro

como  preparativo  de  uma  ofensiva,  resultando  daí  corridas  armamentistas  e,  eventualmente,

guerras.   Assim a estrutura de Defesa, em um sistema anárquico, acaba produzindo o perigo,

contra o qual ele pretendia proteger-se.

A  partir  da  percepção  crescente  de  interdependência  global,  o  Sistema  Internacional

paulatinamente deixaria de ser fragmentado em Estados soberanos, vindo a ser substituído por

novos arranjos que conduziriam, necessariamente, a um sistema mundial integrado. Tal mudança

se tornaria necessária em virtude da ocorrência, cada vez mais comum, de fenômenos que se

impõem muito além das fronteiras nacionais e possuem conseqüências globais. Como exemplo

poderiam ser citadas as novas redes de ameaças transnacionais (terrorismo, narcotráfico, etc) e os
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impactos ambientais. No contexto atual, essas novas ameaças “impõem-se com a maior fluidez,

superando  as  fronteiras  territoriais  rígidas,  ditando,  eles  mesmos,  o  nível  político-

organizacional a que se colocam, e não já o inverso” (AMARAL, 2002, p. 85). Desta forma, os

fenômenos transnacionais  –  culturais,  ambientais,  econômicos,  religiosos,  tecnológicos,  etc.  –

tendem a impor a necessidade de uma governança global, ou seja, de novos arranjos político-

territoriais para os quais o modelo de Estado nacional já não se mostra adequado. 

Tal cenário encontra respaldo filosófico em obras como  À Paz Perpétua, de Immanuel

Kant e Projeto para Tornar Perpétua a Paz na Europa, de Abbé de Saint-Pierre, pioneiro na

idéia de construção da União Européia ainda no século XVIII.

Em  À  Paz  Perpétua,  Kant  propõe  a  associação  dos  países  democráticos  em  uma

organização, denominada “liga da paz” (foedus pacificum) (KANT,1989, P. 41). Para Kant,  a

“liga da paz” se desenvolve quando Estados se juntam em uma união federativa para assegurar a

liberdade dos próprios Estados. Tal estrutura federativa tenderia a expandir-se sucessivamente.

Em outras palavras, é possível definir a idéia de estrutura federativa pensada por Kant

como a construção de uma “Comunidade de Segurança” que tende a  se expandir  por todo o

mundo. Afinal, como já foi visto, “Se todo o mundo estivesse integrado como uma comunidade

de segurança, a guerra seria automaticamente eliminada” (DEUTSCH, 1966, p. 25).

O  cenário  idealista-global  parte  da  concepção  de  que  a  História  tem  um  sentido  de

progresso,  que  se  baseia  na  evolução de  dois  fatores:  a  democracia  e  a  interdependência.  A

evolução  de  tais  fatores  teria  repercussões  diretas  sobre  a  natureza  do  Estado  e  do  Sistema

Internacional  e conduziria à ampliação de mecanismos coletivos de Defesa e Segurança,  com

emprego de tropas militares multinacionais. 

Apesar  de  atualmente  os  países  sul-americanos  sinalizarem  para  uma  participação

crescente em missões de paz da ONU29, o estabelecimento de um cenário idealista não passa de

uma utopia em um mundo assimetricamente globalizado. Pois, de acordo com Sigmund Freud no

livro  Idéias  sobre a Guerra e a  Morte,  “haverá guerra enquanto as  condições  de vidas das

nações forem tão diversas e o valor da vida do indivíduo diferir tanto de uma nação para a

outra”30.

29 Recentemente o Exército Brasileiro adotou o seguinte slogan: “somos a paz do Brasil para o mundo”
30 Cf. Betty Millan. Guerra, desilusão e paz. Jornal O Estado de S. Paulo, 17 de março de 2003.
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6.  Planejamento de Defesa e Segurança: por qual cenário optar?

O estabelecimento  de  políticas  de  Defesa  e  Segurança  faz  parte  de  um planejamento

estratégico maior, e como tal deve ser coerente com seu ‘contexto geopolítico’. Para isso, têm de

ser buscados os elementos ou variáveis que mais se adaptem às percepções de ameaças de cada

unidade política. Porém, em um contexto atual, essas variáveis são difusas. “Os atuais conflitos

no espaço mundial são concomitantemente – em maior ou menor grau, dependendo do caso –

econômicos,  políticos,  culturais,  militares  e  até,  no  extremo,  sem  lógica  no  sentido  da

racionalidade cartesiana.” (VESENTINI, 2003, p. 111). 

Os  cenários  apresentados  neste  capítulo  não  são  mutuamente  excludentes.  Entre  eles

podem  ser  encontrados  vários  pontos  de  contato.  Esses  pontos  de  contato  se  constituem

complicadores para a definição de que caminho trilhar em busca de horizontes estratégicos para

os países sul-americanos. 

Os cenários descritos constituem apenas um esforço teórico de simplificar e ordenar a

realidade.  Na  prática,  a  “realidade”  é  outra.  Face  à  dinâmica  das  atuais  características

geopolíticas, a elaboração de um horizonte estratégico claro para o planejamento de políticas nas

áreas de Defesa e Segurança tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil. Em muitos casos,

eles podem ser  “como aqueles desenhos que indicavam um fantasioso ‘mapa da mina’, isto é,

expressam desejos e imaginações que às vezes nada têm de factíveis” (Idem, p. 113). 

Mas por qual cenário se deve optar? Não seria possível uma confluência de todas essas

representações? 

Quem disse, afinal,  que uma alternativa tem que vencer? A história não nos fornece inúmeros

exemplos de processos cujos resultados foram diferentes dos projetos inicialmente em choque, em

que no final  das  contas  ocorreu  a  mesclagem de propostas  (ou  de parte  delas)  e  inclusive  o

surgimento do novo? (Idem, p. 113).

Porém, mesmo diante de opções nebulosas, os elaboradores dessas políticas não poderão

prescindir da escolha de qual cenário privilegiar. A percepção integrada de um conjunto de atores,

acontecimentos e fatores é fundamental para a compreensão de uma situação estratégica. 
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É necessário  se  questionar  constantemente.  Há  que  se  optar  por  um  desses  cenários

propostos para a elaboração de uma Política de Defesa e Segurança? É possível considerar todos

eles? Há opções intermediárias? 

Como  desafio  teórico  buscaremos,  no  último  capítulo,  elaborar  algumas  propostas  de

emprego das Forças Armadas dos países sul-americanos, de acordo com cada um dos cenários

apresentados.
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