
I. INTRODUÇÃO

O fim da Ordem Bipolar, a partir do esfacelamento do Bloco Soviético em 1991,  e

o  avanço  do  processo  de  globalização1 pareciam  conduzir  o  sistema  internacional  em

direção à construção de um mundo pacífico.  A última década  do século  XX parecia  o

começar de um sonho  kantiano.  Esse era o cenário mundial quando o presente trabalho

começou a ser estruturado, em agosto de 2001. Naquele momento as questões de Defesa e

Segurança nas relações interestatais pareciam ofuscadas diante de interesses econômicos

globalizados.

Os acontecimentos de setembro de 2001, porém, despertaram o mundo para uma

realidade  menos  idealista.  As  fronteiras  não  haviam acabado.  Os  conflitos  entre  povos

mostravam seus sinais: os territórios ainda existem!

1. Questões de Defesa e Segurança em Geografia?    

É comum, entre os geógrafos, a discussão a respeito do atual estágio de globalização

e suas  conseqüências  sobre  as  relações  entre  os  países,  com destaque  para as  questões

comerciais  e  ambientais.   Raro,  porém,  tem sido  o debate  na Geografia  a  respeito  dos

impactos  das  mudanças  globais  sobre  as  políticas  territoriais  clássicas  de  Defesa  e

Segurança (ou seja, da guerra) e sobre o instrumento estatal de condução dessas políticas:

as Forças Armadas.

Não se  deve  reduzir  a  Geografia  a  simples  instrumento  para  se  fazer  a  Guerra.

Porém acreditamos que as questões afeitas à Guerra não devam passar ao largo de uma

análise verdadeiramente geográfica das relações internacionais. 

Nesses  termos,  repensar  a  Geografia  envolve  necessariamente  resgatar  a

Geopolítica, não no sentido clássico de “idéias pragmáticas sobre o poder marítimo versus

1 Não é nosso objetivo discutir o significado de globalização. De qualquer forma cabe aqui uma observação:

Para muitos, essa palavra carrega apenas uma idéia força: a ideologia neoliberal. Entretanto, entendemos que

esta é apenas uma das diversas dimensões desse processo. Neste trabalho, utilizaremos o termo globalização

muito mais na sua expressão geográfica – através do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2001,

P.  21).  Desta  forma,  entendemos  a  globalização  como  “o  crescimento  das  redes  mundiais  de

interdependência” (NYE, 2002, p. 136).
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o  poder  terrestre,  ou  sobre  a  heartland,  ou  mesmo  sobre  as  condições  para  um

determinado Estado tornar-se potência mundial” (VESENTINI, 2003, p.25), mas em um

sentido  renovado,  um  resgate  crítico  da  Geopolítica,  trazendo  esse  conhecimento  para

debate na sociedade (BECKER, 1988, p. 100). Desta forma, cabe à Geografia a teorização

das práticas territoriais que envolvam políticas de Defesa e Segurança.

Ao longo do século XX, o uso da Geografia (geopolítica2) para se fazer a Guerra, a

partir do engajamento de pensadores à política de Estado-Maiores (COSTA, 1991, pp. 29-

41), em especial a geografia produzida pela Alemanha nazista, deixou seqüelas que ainda

hoje afastam geógrafos que pretendem enveredar por essas questões. Com isso, a análise do

emprego da “violência legítima” pelo Estado passou a ser tema quase desconhecido, ou sem

importância para os geógrafos.

A  presente  pesquisa  visa  a  resgatar  a  importância  historicamente  dada  pela

Geografia  às  questões  de  Defesa  e  Segurança afeitas  aos  Estados nacionais.  Em outras

palavras, a Geografia que queremos resgatar é aquela que reconhece a importância  – sem

fetichização e a partir de uma visão multidimensional de poder – de políticas de Defesa e

Segurança para a construção de territórios, e vice-versa.

No  caso  da  pesquisa  em  pauta,  reputamos  como  de  suma  importância  para  a

Geografia a análise de um fenômeno que, sem receber a devida atenção dos geógrafos,

ocorre paralelamente aos processos de regionalização: a cooperação e integração regional

no campo militar.

2. Objetivos do presente trabalho

O presente trabalho trata do emprego das Forças Armadas dos países da América do

Sul  levando  em  consideração  o  panorama  geopolítico  pós-Guerra  Fria.  Dois  são  os

objetivos  principais  deste  trabalho.  Primeiro,  procuraremos  estabelecer  cenários

geopolíticos  para  o  subcontinente  com  base  em  diferentes  paradigmas  da  Teoria  das

2 Costa  (1991,  p.  16)  distingue geopolítica  de  geografia  política  a  partir  do  engajamento  da  primeira  às

políticas do Estado, por  meio da “formulação de teorias e projetos de ação voltados às relações de poder entre

o Estados e às estratégias de caráter geral par o territórios nacionais e estrangeiros”, enquanto a segunda se

refere a um “conjunto de estudos sistemáticos mais afetos à geografia e restritos às relações entre o espaço e o

Estado”.
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Relações Internacionais. Em seguida, buscaremos analisar o emprego das Forças Armadas

na América do Sul diante das atuais características geopolíticas.

Para tal estudo, utilizamos como recorte temporal o período compreendido entre o

fim da Guerra Fria3 e os dias atuais, e como recorte espacial, a escala subcontinental. As

justificativas para tais escolhas serão apresentadas no capítulo I.

3. Apresentação sumária dos capítulos

Apresentaremos a seguir, de forma resumida, a estrutura do presente trabalho.

No  capítulo  I –  Desvelando  o  objeto  de  pesquisa  –,  são  apresentados  os

pressupostos metodológicos utilizados na elaboração deste trabalho, as razões pelas quais

adotamos como recorte de análise espacial a América do Sul e não América Latina, além de

alguns  aspectos  geográficos  da  América  do  Sul,  dentre  os  quais  a  compartimentação

geopolítica do subcontinente. 

No  capítulo  II –  Diferentes  métodos  de  análise  e  cenários  geopolíticos  –,

destacaremos a necessidade de construção de cenários geopolíticos para análise do emprego

das Forças Armadas no subcontinente.  Para isso, utilizando-se diferentes paradigmas da

Teoria das Relações Internacionais (realismo, neo-realismo, construtivismo e idealismo),

construiremos quatro diferentes cenários geopolíticos para a região: a) Cenário clássico-

nacional;  b)  Cenário  construtivista-regional;  c)  Cenário  hegemônico-hemisférico;  e  d)

Cenário idealista-global. Como o próprio título indica, cada cenário resulta da combinação

de diferentes teorias e escalas geográficas. Entendemos que, para os países sul-americanos,

o planejamento de Defesa e Segurança passa necessariamente pela análise desses cenários.

No  capítulo III – Características geopolíticas atuais  –, procurar-se-á, sob a ótica

construtivista, analisar as características geopolíticas4 do subcontinente no pós-Guerra Fria.

3 O fim do período da Guerra Fria é aqui entendido como tendo ocorrido no ano de 1991, com a dissolução da

URSS.
4 De uma forma geral, “características geopolíticas” são entendidas como o conjunto de fatores geográficos

que repercutem em políticas territoriais. Neste trabalho, entenderemos “características geopolíticas” não na

sua linguagem clássica, na qual os aspectos naturais (posição, recursos minerais, clima, etc) e demográfica

(densidade,  distribuição,  etc)  recebem  grande  destaque.  Sem  desprezar  o  valor  dos  aspectos  citados,

entendemos que, numa abordagem multidimensional de poder, é preciso “tornar inteligíveis não somente as
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Inicialmente,  porém,  serão  destacados  alguns  aspectos  geopolíticos  relevantes  que

marcaram o cenário sul-americano durante a Ordem Bipolar. Em seguida serão analisadas

as características  atuais  com base nos processos  de democratização e  regionalização no

subcontinente; no fenômeno da interdependência e da governança; e nos novos significados

de fronteiras e de “novas ameaças” compartilhadas. Neste capítulo, consideraremos que os

processos de democratização e de integração regional têm ocorrido por meio da distensão

das  relações  de  vizinhança  e  da  superação  da  competição  baseada em uma geopolítica

tradicional,  estabelecendo um ambiente  institucional  adequado para o  avanço em temas

setoriais de importâncias variadas para os países do subcontinente (COSTA, 2003, p. 313),

com implicações diretas sobre o campo militar.

No  capítulo  IV – A  dimensão  político-militar  da  integração  regional  –,  será

analisado o processo de integração regional com ênfase na dimensão político-militar. As

características analisadas no capítulo anterior permitem compreender a construção de uma

nova  geopolítica  na  América  do  Sul,  onde  as  condições  para  o  entendimento  regional

parecem estar dadas. Esse processo tem estabelecido um ambiente institucional adequado

para o processo de integração regional em diferentes setores:  integração econômica  lato

sensu, implantação de uma infra-estrutura comum de transportes e energia (rodoferrovias,

gás,  petróleo  e  hidroeletricidade),  desenvolvimento  de  pesquisa  científica,  dentre  outros

(Idem,  p.  313).  Ao  longo  do  capítulo,  serão  feitas  comparações  entre  o  processo  de

integração em curso na América do Sul e o atual estágio de integração vivido pela União

Européia  –  exemplo  mais  acabado  de  integração  regional.  Percebe-se  que  a  dimensão

militar da integração regional no subcontinente ocorre de forma paralela e autônoma aos

processos de integração das dimensões anteriormente citadas, e que isso reflete o grau de

autonomia de que historicamente dispõem as Forças Armadas na região.

Será  destacado  no  capítulo  V –  Defesa  e  Segurança  no  subcontinente:  novos

significados – a multidimensionalidade das questões de Defesa e Segurança, analisando-se

seus novos significados. Considera-se aqui,  de forma resumida, que Defesa pressupõe a

formas investidas de poder, mas as relações que determinam as formas” (RAFFESTIN, 1993, p. 29). Para

além dos fixos, prentende-se uma geopolítica dos fluxos. As “características geopolíticas” aqui trabalhadas

serão entendidas como conjunto de fenômenos sócio-políticos que condiciona o modo de Estados fazerem

políticas territoriais, com destaque para as áreas de Segurança e Defesa.
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relação entre Estados em um sistema internacional anárquico, realizada à sombra da guerra

(ARON, 1982; MORGENTHAU, 2003). Segurança, por sua vez, define-se a partir da idéia

de ordem5. Segurança é multidimensional e, independentemente da escala, pressupõe uma

ordem,  um  aparato  institucional  estabelecido.   Portanto,  enquanto  Defesa  pressupõe

unidades  políticas  em disputa  no  sistema internacional,  Segurança  sugere a  cooperação

entre  unidades  que  compõem  determinada  comunidade  de  interesses.  Partindo  destes

conceitos, serão analisadas as ameaças nos campos da Defesa (qual o sentido de se pensar

Defesa clássica, incluindo-se aí os conflitos territoriais, no âmbito da América do Sul?) e da

Segurança.  Será  dado  destaque  às  “novas  ameaças”  no  campo  da  Segurança  para  o

subcontinente. Por fim, essa temática será relacionada ao processo de integração regional,

considerando-se as possibilidades de defesa coletiva e de segurança cooperativa.

No  sexto  capítulo  – Características  e  estrutura  atual  das  Forças  Armadas  na

América do Sul  –,  analisar-se-á a estrutura atual das Forças Armadas no subcontinente,

destacando-se políticas e gastos militares. De forma predominantemente empírica, procurar-

se-á radiografar a estrutura militar dos países sul-americanos, desde o fim da ordem bipolar,

analisando gastos militares e políticas de Defesa. Perceberemos que, ao mesmo tempo em

que surgem novas  ameaças  transnacionais,  tornando necessário  repensar  a  estrutura e  o

emprego das  Forças  Armadas,  os  países  sul-americanos  assistem a um grande corte  de

gastos no campo da Defesa.

Por fim, no sétimo capítulo  – Possibilidades de emprego das Forças Armadas no

subcontinente diante do atual  panorama regional  –,  em caráter meramente prospectivo,

analisar-se-ão  as  possibilidades  de  emprego  das  Forças  Armadas  na  América  do  Sul

considerando os cenários estabelecidos no segundo capítulo.

5 Definimos ordem como o padrão de convivência entre coletividades que permite o desenvolvimento de

propósitos básicos sociais. Para Reddley Bull (BULL, 2002, p. 9) ordem pressupõe a garantia de três metas

sociais elementares: a garantia de proteção contra qualquer forma contra a violência, a garantia de que as leis

sejam cumpridas e a garantia da propriedade. Numa perspectiva da Geografia Política, acreditamos que ordem

poderia representar a garantia de sobrevivência ou manutenção das comunidades (independência),  de suas

instituições (autonomia) e de seus territórios (soberania). 
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