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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo levantar os potenciais novos conflitos da América do
Sul impactantes para o Brasil. Para tal, foi feito cuidadoso levantamento do histórico
civilizatório do subcontinente desde o seu descobrimento até os dias atuais, na
formulação de tendências que possam influenciar o papel brasileiro no cenário
regional. Por meio de pesquisa bibliográfica foram feitas prospecções, tendo em vista
os modernos panoramas globais e suas demandas, num horizonte multipolar, que
trazem novos desafios na projeção estratégica do Brasil no mundo, ao mesmo tempo
impõem uma realidade de cooperação e integração regionais como fator crítico para
o seu sucesso na transição do status de consolidada potência regional para um papel
global emergente. Por fim, o trabalho projeta os cenários mais prováveis de conflitos
nos quais o País deverá eficientemente se posicionar e se envolver, provocados por
agentes estatais ou não estatais, num ambiente em que conceitos de segurança e de
defesa se confundem em cenários híbridos e cada vez mais difusos, abrindo o
caminho para discussões que o possibilitem avançar estrategicamente em todos os
campos de poder.
Palavras-chave: Brasil, América do Sul, Conflitos, Geopolítica, Segurança, Defesa.

ABSTRACT

This paper aimed to raise the potential new conflicts in South America that could impact
Brazil. To this end, a careful survey of the civilization History of the subcontinent was
made from its discovery to the present day, in the formulation of trends that can
influence the Brazilian role in the regional scenario. Throughout bibliographic
researches were made prospections, owing to the modern global panoramas and their
demands, in a multipolar horizon, which brings new challenges in Brazil's strategic
projection in the world; While imposing a reality of regional cooperation and integration
as a critical factor to its success on the threshold of the transition from the status of
consolidated regional power to an emerging global role. Finally, the paper projects the
most likely conflict scenarios in which the country should effectively position itself and
engage, caused by state or non-state agents, in an environment where concepts of
security and defense are mixed in hybrid scenarios and increasingly more diffuse,
paving the way for discussions that enable it to move strategically across all fields of
power.
Key-words: Brazil, South America, Conflict, Geopolitics, Security, Defense.
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1 INTRODUÇÃO
Observando o histórico regional, verifica-se que na América do Sul muitas das
instabilidades internas são calcadas nas suas origens civilizatórias.
Numa análise simples, a América do Sul seria um subcontinente pacífico.
Seus atores não possuem armas nucleares e os investimentos em defesa são, em
geral, baixos. Tal situação gera uma impressão de que conflitos passariam longe da
realidade, sejam internos ou externos aos países.
A história recente tem demonstrado o contrário. Algumas crises como
Beagle (1978), a Guerra das Malvinas (1982) e a Guerra de Cenepa (1995),
apenas para exemplificar, são relativamente recentes. Suas escaladas foram
rápidas, apesar de alicerçadas em antagonismos antigos.
A reboque, velhas questões permanecem latentes: a perda da saída da Bolívia
para o mar, decorrente da Guerra do Pacífico; a delimitação da plataforma continental
do Golfo da Venezuela, entre esse país e a Colômbia; o controle da margem esquerda
da bacia do Rio Essequibo, entre Venezuela e Guiana; as severas regressões
territoriais em países como a Bolívia, o Paraguai e o Equador; entre muitas outras.
Ameaças crônicas como o avanço e a escalada sem fim, banalizada da
violência; o tráfico de armas e drogas; o contrabando; a lavagem de dinheiro; a
corrupção, muitas vezes sistêmica; o narcoterrorismo; os crimes transnacionais; as
migrações; o crime organizado, entre muitas outras, agora produzem um caldeirão de
problemas que não podem mais ser analisados de forma simplista como problemas
domésticos dos países, isoladamente, mas sim, sob enfoques regionais.
Dentro de uma realidade interna de diversos desafios sociais, econômicos e
políticos e a necessidade de voltar a crescer e a se desenvolver, o Brasil não pode
prescindir de um ambiente de relações exteriores regionais estável e colaborativo.
Para isso, conhecer, acompanhar a evolução e propor respostas às situações de
crises no seu entorno próximo se torna capital para garantir a consecução de suas
ambições nacionais.
A América do Sul concentra 12% da superfície terrestre, 6% da população
mundial e cerca de 400 milhões de habitantes. Ocupa uma área de 17.819.100
Km². Em sua superfície situam-se 12 (doze) países e 6 (seis) territórios do Reino
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Unido, dos Países Baixos e da França. O Brasil faz fronteira com 9 (nove) estados
e 1 (um) território.

Gráfico 1 – População Total X Taxa de Crescimento Média Anual, 1950-2050.
Fonte: CEPAL; CEPALSTAT (2014).

As línguas mais faladas são o português e o espanhol. No entanto, há
idiomas oficiais como o neerlandês (Suriname), o inglês (Guiana), o Francês
(Guiana Francesa), além de diversos dialetos indígenas.
Estima-se, de acordo com projeções da Comissão Econômica para a
América Latina e Caribe (CEPAL), que a população da América do Sul será em
2025, respeitando-se as projeções de taxas de crescimento vegetativo, da ordem
de aproximadamente de 446 milhões de pessoas, e em 2050, de cerca de 490
milhões.
Según las estimaciones y proyecciones de población del Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de
Población de la CEPAL, la población total de la UNASUR a mediados del
siglo XX era de 111.811.000 personas. En 2015 esta población habrá
aumentado a 412.296.000 habitantes, cifra que representa alrededor del
5,6% de la población mundial y el 65,4% de la población de América
Latina. En 2025, la población total de los países miembros de la UNASUR
será de 446.495.778 personas y en 2050 alcanzará a 489.839.041
personas. (CEPAL, 2014)

A

definição

dos

espaços

geográficos

da

América

do

Sul

está

intrinsecamente ligada ao seu passado, a partir do final do século XV, muito
marcada pelas suas dinâmicas de ocupação e colonização pelas coroas
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portuguesas e espanholas. Neste sentido, os Tratados de Limites entre Portugal
e Espanha, com arbitragem papal, deram um paradoxal início da exploração sul
americana, mesmo antes de seu descobrimento, regulando o ritmo das Grandes
Navegações e equilibrando as relações entre as duas maiores potências à época.
A Bula Inter Coetera, como ficou conhecida a medida, traçava uma linha
fictícia, de norte a sul, distante 100 léguas a ocidente dos Açores e de
Cabo Verde, ilhas atlânticas então pertencentes a Portugal, por meio da
qual se atribuíam à Espanha todas as terras descobertas e por descobrir,
não pertencentes a nenhum príncipe cristão, situadas a oeste desse
meridiano, restando a Portugal as terras situadas a leste. (VARGAS,
2017)
O Tratado de Tordesilhas, firmado pelo rei dom João II de Portugal e os
Reis Católicos, dom Fernando e dona Isabel, em 1494, redefiniu a
distribuição do mundo entre as duas potências ibéricas. O meridiano de
Tordesilhas foi estipulado a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde,
ampliando, assim, as 100 léguas originalmente dispostas pela Bula Inter
Coetera. As terras a oeste pertenceriam à Espanha e as terras a leste, a
Portugal. (VARGAS, 2017)
Na prática, o meridiano de Tordesilhas resultou na incorporação de uma
grande parcela do território do Novo Mundo aos domínios de Portugal,
terras que mais tarde receberiam o nome de Brasil. A linha de Tordesilhas
nunca foi demarcada com precisão durante todo o período colonial,
variando significativamente as interpretações dos cartógrafos que se
debruçaram sobre a empreitada. Medições modernas indicam que o
meridiano cortaria as cidades de Belém, no Pará, e Laguna, em Santa
Catarina. (VARGAS, 2017)

A União Ibérica, ocorrida entre Espanha e Portugal, de 1580 a 1640, explica
a expansão portuguesa a oeste do meridiano de Tordesilhas. Neste período a
Espanha tinha como esforço principal o ouro e a prata dos territórios andinos e do
México. Os vazios de ocupação foram sendo paulatinamente desbravados por
grupos pioneiros paulistas de entradas e bandeiras, formando, mais tarde, grande
parte do mapa territorial brasileiro.
... a União Ibérica proporcionou ao Brasil Colônia a ampliação de seu
território para muito além da linha de Tordesilhas, ao arrepio dos tratados
então vigentes entre Portugal e Espanha, esboçando já nesse momento
as linhas de fronteira brasileiras que mais tarde se viriam a consolidar.
Esses territórios “usurpados” pelos portugueses passariam a ser
reivindicados pela Espanha após o fim da União Ibérica, gerando um
impasse que só começaria a ser resolvido com o Tratado de Madri de
1750. (VARGAS, 2017)

Com o Tratado de Madri (1750) o desenho dos limites entre a América
Portuguesa e Espanhola começou a se aproximar, grosso modo, ao dos dias
atuais. As disputas resultantes da usurpação portuguesa das terras espanholas
além Tordesilhas começaram a ser equacionadas.
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Em meados do século XVIII, configurava-se uma conjuntura favorável à
negociação entre Portugal e Espanha quanto a suas pendências
territoriais. Os espanhóis davam-se conta, afinal, da inviabilidade de
conseguirem de volta as terras do Novo Mundo efetivamente ocupadas
pelos colonos portugueses, áreas que lhes pertenceriam de direito à luz
do Tratado de Tordesilhas. Por outro lado, o arquipélago das Filipinas
permanecia ocupado pelos espanhóis, que não o entregaram à Coroa
Portuguesa, em desrespeito ao Tratado de Saragoça. (VARGAS, 2017)
O Tratado de Madri, firmado em 13 de janeiro de 1750 entre d. João V de
Portugal e Fernando VI de Espanha, definiu os limites entre as colônias
espanholas e portuguesa sul-americanas, substituindo os tratados
anteriores e pondo fim às disputas territoriais. O longo preâmbulo do
Tratado, que detalha as controvérsias territoriais coloniais que então
opunham as duas coroas, menciona a impossibilidade de manter a linha
divisória de Tordesilhas. (VARGAS, 2017)

FIGURA 1 – Mapa das Cortes, 1749, versão em língua espanhola.
Fonte: FLORES; GARCIA; MAGALHÃES (1997).

O Tratado de Madri (1750), apesar de promissor no trato demarcatório,
falhou na tentativa de distender as dificuldades entre as duas metrópoles ibéricas.
O ponto de discórdia passou a ser a região do Prata e dos Sete Povos das
Missões, onde pressões demográficas já começavam a se estabelecer. Essas
disputas tiveram grande repercussão durante o final do período colonial e após as
independências. Neste contexto foi celebrado o tratado de El Pardo (1761).
O Tratado de Madri de 1750 falhou em seu objetivo último de promover a
paz nas colônias ibéricas nas Américas. Os portugueses não
conseguiram ocupar pacificamente o território de Sete Povos das
Missões, visto que os índios locais, incitados pelos jesuítas espanhóis e
liderados por Sepé Tiaraju, não aceitaram se transferir para o outro lado
do rio Uruguai nem quiseram se submeter aos bandeirantes brasileiros
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que tanto os caçaram no passado, o que deu origem às Guerras
Guaraníticas (1753-1756). Por outro lado, os colonos portugueses não
concordaram com a entrega da Colônia de Sacramento aos espanhóis.
(VARGAS, 2017)

Já o Tratado de Santo Ildefonso (1777) retomou ao ponto inicial as partilhas
do Tratado de Madri no Prata, o que desagradou a Portugal. A questão ficou em
aberto.
O Tratado preliminar de limites na América Meridional, ou Tratado de
Santo Ildefonso, de 1º de outubro de 1777, firmado por d. Maria I de
Portugal e Carlos III de Espanha, restabeleceu as linhas gerais da partilha
proposta pelo fracassado Tratado de Madri de 1750, não obstante
determinava a entrega da Colônia de Sacramento à Espanha, reconhecia
o domínio espanhol sobre Sete Povos das Missões e devolvia a Portugal
a ilha de Santa Catarina, ocupada pelos espanhóis alguns meses antes;
já o território de São Pedro do Rio Grande quedou partido ao meio.
Tratava-se de um tratado preliminar, que deveria servir de base e
fundamento a um tratado de limites superveniente, que nunca se
realizaria em virtude da guerra entre os dois países em 1801. (VARGAS,
2017)

As questões de limites da era colonial tiveram o seu epílogo em 1801, nos
2 (dois) Tratados de Badajós, sendo o primeiro celebrado entre Portugal e
Espanha, e o segundo, entre Portugal e França, na definição de fronteiras ao sul
e ao norte do subcontinente.
O Tratado de Badajós (ou Badajoz) entre Portugal e Espanha, de 6 de
junho de 1801, firmado pelo príncipe regente de Portugal, d. João, e
Carlos IV de Espanha, punha fim à Guerra das Laranjas. Por esse acordo,
a Espanha conservou em sua posse a cidade de Olivença, na fronteira
europeia entre os dois países (hoje um município da comunidade
autônoma espanhola de Estremadura reivindicado de jure por Portugal),
enquanto Portugal manteve todas as suas possessões na América, tal
como existiam até aquela data. Na esteira do conflito, e ainda sem ter
recebido notícia do fim da conflagração, tropas gaúchas armadas pelo
governo local atacaram e conquistaram diversas povoações e
fortificações espanholas na região das missões, expandindo
significativamente os territórios do sul do Brasil, hoje integrantes do Rio
Grande do Sul. Mais tarde, os portugueses iriam alegar a nulidade do
Tratado de Badajós celebrado com a Espanha, com o argumento de o
terem assinado sob coação, ante a ameaça de invasão das tropas
francesas estacionadas na fronteira entre Portugal e Espanha. (VARGAS,
2017)
Já o Tratado de Badajós entre Portugal e França, da mesma data de 6 de
junho de 1801, firmado pelo príncipe regente de Portugal e o
representante da República Francesa, celebrou a paz entre os dois
países e impôs como fronteira entre ambos, na América do Sul, o rio
Araguari desde a sua desembocadura até a nascente e, em seguida, uma
linha reta dessa nascente ao rio Branco. Pouco depois foi assinado um
novo tratado entre Portugal e França, a 29 de setembro de 1801, em
Madri, que desta vez determinava o rio Carapanatuba, pequeno afluente
do Amazonas, como o limite entre as Guianas Francesa e Portuguesa.
Ambos os tratados seriam declarados nulos pelo Manifesto do príncipe
regente de Portugal proferido em 1º de maio de 1808 no Rio de Janeiro.
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(VARGAS, 2017)

As reações ibéricas frente às Guerras Napoleônicas na Europa, ao final do
século XVIII e início do século XIX, foram diferentes. No caso espanhol, houve
enfraquecimento da autoridade do Rei na metrópole e nas colônias, o que
favoreceria mais tarde o seu esfacelamento. Em contraste, no caso português em
1808, com a vinda da Família Real para o Brasil houve reforço à unidade política.
A transferência da família real portuguesa proporcionaria ao Brasil uma
coesão política até então não experimentada na condição de colônia,
transformando-se o governo do Rio de Janeiro em uma autoridade central
legitimada ante as diversas autoridades e oligarquias regionais. Essa
coordenação política, aliada à coordenação econômica apontada por
Celso Furtado, seria uma das causas da manutenção da unidade
territorial do Brasil após a Independência, em contraste com a
fragmentação experimentada pelos países hispano-americanos. A
instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro “constituyó un fator
decisivo en favor del mantenimiento de la unidad territorial de Brasil y de
la adopción de múltiples reformas”. (VARGAS, 2017)

Somando-se à experiência espanhola descentralizada em vice-reinados e
capitanias gerais, ressentimentos, acumulados, viriam a ser o principal
combustível para os posteriores movimentos de independência.
Entre as novas nações hispânicas, os limites existentes antes da
independência transformaram-se em fronteiras. À época usados como referências
meramente administrativas, acabaram gerando, até os dias atuais, diversas áreas
de fricção entre países da América do Sul.
O uti possidetis juris (ou iuris), um dos critérios que viriam a ser
empregados na delimitação das fronteiras entre os Estados latinoamericanos após a independência, em especial os de língua espanhola,
leva em consideração sobretudo os limites administrativos estabelecidos
pela Coroa em suas colônias. (VARGAS, 2017)

Já a experiência brasileira advinda da América Portuguesa foi mais bemsucedida, alicerçada nos fundamentos aplicados durante o período do Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarves, de 1808 a 1821.
Desde Tordesilhas, tradicionalmente as questões de limites entre a América
Portuguesa e Hispânica tinham como referência inicial o uso do meio diplomático.
Desta forma, com as colônias tornando-se independentes, as suas fronteiras
continuaram sendo definidas, como herança, pela burocracia. É verdade que
houve conflitos, porém muito mais sob uma cunhagem de disputas de poder.
O unitarismo, outro traço português, viria a ser mantido a todo o custo pelo
Brasil na sua firme determinação em debelar as diversas revoltas, insurreições e
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movimentos separatistas do período regencial. A continuidade do modelo político
monarquista centralizador forte, sob o domínio de D Pedro I e II, viria a influenciar
para sempre a lógica civilizatória sul americana.
No período imperial, o Brasil, ao conservar o princípio dinástico como fonte
de legitimação, diferenciou-se decisivamente de seus vizinhos americanos,
que passaram a representar para o império o “outro” irreconciliável. Na
metafórica ruptura entre a América e a Europa, o Brasil colocava-se
ideologicamente ao lado das potências européias. A chave para permitir essa
operação ideológica foi o conceito de “civilização”. Durante o Império, o Brasil
construiu sua auto-imagem a partir da percepção de uma suposta
superioridade em termos de civilização – que seu regime político
representava, ao aproximá-lo das monarquias européias. Ainda que
atrasado, escravista e distante, essa “monarquia tropical” sentia-se acima de
seus vizinhos, que entendia anárquicos e selvagens (Santos, 2004).

Já no lado hispânico os processos de independência representaram um
radical rompimento com a metrópole.
Para a elite que viria a liderar o processo de descolonização, não haveria
liberdade sem o inevitável rompimento com a Espanha, dando margem à
criação de nações livres do pacto colonial, ainda que a liberdade
significasse, sobretudo, o direito de produzir e fazer comércio com outros
países. (VARGAS, 2017)

FIGURA 2 – A América Latina em 1830.
Fonte: BETHELL (2009)
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O mapa da América do Sul, após um período de transição conturbado de
lutas e afirmações, restou da forma acima, em 1830. Observa-se claramente que
do lado brasileiro, formou-se uma nação continental. Do lado hispânico, houve
esfacelamento e divisões ainda maiores do que no período de exploração. As
diferenças de colonização, a geografia e os modelos econômicos e políticoadministrativos adotados nos pós independências foram determinantes nesse
quadro, agravando-o ou favorecendo-o.
Exceto pela secessão da Província Cisplatina em 1828, após a Guerra da
Cisplatina (1825-1828), constituindo o Uruguai, em contraste com a América
Hispânica o Brasil manteve-se coeso.
Esse unitarismo veio implementar a percepção local de um Brasil gigante
territorialmente e fortemente associado às tradições de Portugal e da Europa do
Conselho de Viena, como fator de desequilíbrio nos trópicos. Como reação, os
conflitos na região do Prata não tardaram: a Guerra contra Oribe e Rosas (18511852), também conhecida como a Guerra do Prata; e a Guerra contra Aguirre
(1864-1865), também conhecida como a Guerra do Uruguai.
Esta impressão seguiu até eclodir, para deter pretensões do Paraguai no
Prata e no Mato Grosso, a Guerra da Tríplice Aliança (1864 - 1870). O
pragmatismo impôs-se numa inovadora coligação entre Brasil, Argentina e
Uruguai.
A partir daí, a tônica de guerras e choques sul americanos quase que
exclusivamente deu-se entre países hispânicos.
Como exemplo, a Guerra do Pacífico (1879-1884), entre o Chile e a
coligação Bolívia - Peru, tendo como palco a disputa do território do Atacama, rico
em recursos naturais. Trouxe importantes consequências sentidas até os dias
atuais, com a Bolívia perdendo definitivamente o seu acesso ao mar e o Peru
tendo o seu litoral regredido.
A influência britânica substituiu rapidamente a das metrópoles ibéricas,
suprindo relações com os novos países independentes. Mais tarde, a partir do
início do século XX, os Estados Unidos é que passaram a cumprir este papel na
região, durante os reveses da Grande Depressão, da Segunda Guerra Mundial e
da Guerra Fria. Tais padrões foram definitivos, aos seus tempos, para os modelos
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adotados de desenvolvimento, industrialização e inserção mundial da América do
Sul.
De 1954 a 1990 a região viu-se às voltas com os efeitos da Guerra Fria,
onde a rivalidade entre capitalismo e socialismo fez eclodirem de maneira
generalizada diversos movimentos revolucionários.
As organizações subversivas, como o Movimento Revolucionário 8 de
Outubro e a Aliança Libertadora Nacional, no Brasil; o Sendero Luminoso e o
Movimento Revolucionário Tupac Amaru (MRTA), no Peru; os Tupamaros, no
Uruguai; a Mano Negra, na Argentina; e as Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia – Exército do Povo (FARC) e o Exército de Libertação Nacional da
Colômbia (ELN) foram intensamente combatidas e caçadas (essas duas últimas
conduziram a Colômbia a um conflito interno por mais de 40 anos ainda em fase
de desmobilização).
Como estratégia de contenção ascenderam regimes militares. Após
reorganização institucional, em transição, um novo ciclo político se iniciou a partir
dos anos 80, com a chamada redemocratização.
Os anos 90, revisionistas, foram marcados pelas iniciativas neoliberais
ditadas pelo Consenso de Washington. Estratégias como a redução do tamanho
do estado, privatizações de empresas estatais, dolarização da economia, combate
aos altos índices de inflação e abertura das economias a investimentos externos,
às importações e aos capitais voláteis foram as alternativas daquele momento.
Como

resultados

positivos,

alguns

aperfeiçoamentos

internos,

políticos-

institucionais, e externos, com o aprofundamento da integração regional por meio
de iniciativas como o MERCOSUL. Como efeitos negativos, aumentaram as
desigualdades sociais, o desemprego e a desindustrialização.
Fruto da crise neoliberal, os anos 2000 passaram por um novo matiz
político, com a ascensão da chamada onda rosa, uma espécie de populismo de
esquerda (vermelho) abrandado (rosa). A integração regional, germinada por
motivos econômicos para atender aos desafios da globalização, passou a ser
motivada por alinhamentos ideológicos propositivos, buscando uma agenda
comum de reivindicações globais. Foi o caso da União de Nações Sul-Americanas
(UNASUL), que foi fundada em 2008, na pretensão de ser um bloco regional mais
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amplo, com enfoque em políticas de defesa, em livre circulação de pessoas, em
política monetária comum, em mercado comum e em cooperação nas áreas de
infraestrutura e de saúde pública.
A construção do alinhamento SUL-SUL e do bloco dos BRICS, este último
formado por países emergentes com elevadas taxas de crescimento econômico
como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, veio a completar o cenário da
época.
A onda rosa se esgotou na América Latina a partir de 2010, com o fim do
chamado boom das commodities. A corrupção generalizada, o endividamento
extremo, o freio das taxas de crescimento econômico mundiais e principalmente a
falta de alternativas viáveis para o desenvolvimento e para a melhoria dos
indicadores sociais impactaram fortemente o Brasil, a Venezuela e a Argentina.
Governos reformistas politicamente baseados em combate a corrupção,
geração de empregos, estímulo ao empreendedorismo, novas perspectivas
internacionais e investimentos em infraestrutura têm buscado novos rumos para a
saída da crise.
Finda a “onda rosa” e com a guinada para governos liberais em Brasília
e Buenos Aires (entre outros da região), cabe empreender um balanço
crítico e abordar o estado da arte sob a cooperação em segurança e
defesa na América do Sul na atual quadra histórica à luz atuação do maior
player deste espaço geográfico. (FUCILLE, 2019)

Como desafios, avultam importantes questões relacionadas à manutenção
dos destinos do MERCOSUL e sua sobrevivência.
Nos Andes, o Chile, Peru e Equador estão cada vez mais integrados ao
Pacífico, distantes e desinteressados de uma plena integração regional.
No arco norte, persistem as instabilidades na Colômbia, muito associada
aos Estados Unidos e presa as realidades da desmobilização de uma
narcoguerrilha paramilitar; e prosseguem os problemas de toda a ordem na
Venezuela, sofrendo verdadeira catástrofe social e econômica, com crise
migratória, fome, infraestrutura colapsada, governo populista com inspirações
ditatoriais e instabilidades internas.
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2. METODOLOGIA

2.1 PROBLEMA

O Brasil, natural liderança geopolítica regional, muitas vezes instado a ser
mediador de acordos e tratados, quer isoladamente, quer sob a égide de organizações
regionais, precisa afirmar, através de ações concretas e consoante com os seus
interesses nacionais, protagonismo na manutenção do equilíbrio do subcontinente,
sob pena de ser substituído por potências exógenas ao contexto sul americano.
Num mundo cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, antever
problemas, criar mecanismos de autodefesa a eles, colaborar e protagonizar alianças
em iniciativas conjuntas com outros atores são a chave para que o País se projete e
se consolide cada vez mais regionalmente.
O presente trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido em torno do
seguinte problema: que fatores são determinantes nos conflitos da
América do Sul potencialmente impactantes para o Brasil?

2.2 OBJETIVOS
Como forma de ajudar a elucidar o problema proposto, seguem abaixo os
seguintes objetivos do trabalho:
2.2.1 Objetivo Geral
Definir quais fatores são determinantes nos principais conflitos na América
do Sul que impactam o Brasil.
2.2.2 Objetivos Específicos
Estudar a situação política, social e econômica da América do Sul, do contexto
histórico até os dias atuais.
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Apresentar as novas fontes ou questões latentes de antagonismos com
potencial de influenciar o País na América do Sul.
Estudar os órgãos de segurança regionais e grupos de países com
alinhamentos comuns no continente sul americano e demais organizações.
Verificar como os antagonismos estudados podem influenciar a política externa
do Brasil.
2.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
O presente estudo foi limitado aos países da América do Sul, compreendendo
antagonismos internos ou entre países, organismos de segurança e grupos de países
alinhados.
Foram analisadas questões que tenham potencial de extravasar as fronteiras
dos estados, gerando conflitos declarados ou não declarados, tudo sob a ótica das
possibilidades de impactar o Brasil, quer internamente ou no campo de suas relações
exteriores.
2.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
Apesar de ser falsa ou convenientemente considerada como uma
área marginal das principais ameaças planetárias e distante dos principais
atores globais, seus conflitos e suas disputas por projeção de poder, a
América Latina possui especificidades importantes que merecem ser estudadas.
Com o fim da Guerra Fria, houve aparente desinteresse das principais
potências mundiais nas questões da América Latina. A polarização entre socialismo e
capitalismo, antes uma realidade, deixou órfãos estados profundamente impactados
nestes dilemas. Ondas democratizantes, novos protagonismos políticos, novas
correntes e adaptações ideológicas geraram transformações e aprofundaram
questões latentes e desigualdades sociais.
O Brasil, como potência regional, está tendo que que se adaptar aos novos
tempos, passando por um intenso processo de reajustes e de aperfeiçoamento
institucional. Dada a sua base territorial, gigantismo econômico e histórico de boas
relações com seus países vizinhos, com fronteiras consolidadas por marcos e
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tratados, apesar de todas as suas dificuldades, tem se mantido em situação de
estabilidade interna e externa.
Mazelas econômicas, políticas e sociais antigas, adormecidas e recorrentes,
sob novas roupagens e formas, voltaram a protagonizar o quotidiano dos países sul
americanos. Crises internas recorrentes, causadas pela onda da globalização e do
neoliberalismo, têm impactado internamente os países por elas afetados e se
espalhado por toda a região. Problemas domésticos, pela falência dos estados em
debelá-los, tem invariavelmente ultrapassado as fronteiras, como é o caso do
contrabando, do narcotráfico, das questões ambientais, das crises econômicas, da
fome, das tensões políticas, da violência, da corrupção generalizada, entre muitos
outros.
Antigas questões de fronteiras, para exemplificar, também têm o potencial de,
em mãos de governos fracos e de potências oportunistas, reaparecerem. Colisões
bélicas de diferentes intensidades ocorreram justamente por questões limítrofes sem
solução definitiva, convenientemente usadas como pretextos para causas ocultas.
Dessa forma, sob a ótica do desenvolvimento do Brasil dentro de um contexto
regional estável e colaborativo, considera-se de vital importância estudar as
possibilidades de tensões no entorno estratégico brasileiro, particularmente neste
estudo da América do Sul. Tais conflitos, pelas suas novas características
assimétricas, em cenários difusos e envolvendo atores governamentais e nãogovernamentais, mesmo que indiretos podem ter impactos nos interesses do País,
obrigando-o a exercer posicionamentos nos diferentes campos de poder.
O Brasil, pela sua estatura geopolítica na América do Sul e pelos novos
alinhamentos internacionais, proporcionados pela emergência de novas potências
mundiais e o multilateralismo, deve se preparar para os novos desafios apresentados
por questões lindeiras que ofereçam riscos para a consecução de seus objetivos
nacionais.

2.5 TIPO DE PESQUISA
O presente estudo foi realizado, principalmente, por meio de uma pesquisa
bibliográfica e qualitativa, tendo como matéria-prima fontes secundárias, colhidas de
periódicos, artigos científicos, livros e publicações, trabalhos de conclusão de curso
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e teses de mestrado e doutorado disponíveis, inclusive com extenso uso da rede
mundial de computadores, baseando sua fundamentação teórico-metodológica na
investigação sobre os assuntos relacionados aos potenciais conflitos na
América do Sul impactantes ao País.

2.6 UNIVERSO E AMOSTRA
O universo do presente estudo são as principais questões internas dos
países da América do Sul com consequências transnacionais. Também serão
estudadas as questões latentes de fronteira e soberania entre países, fatores estes
com possibilidade de serem desencadeadores de desavenças de diferentes naturezas
e intensidades.
As amostras utilizadas e discutidas foram problemas como o contrabando,
o tráfico internacional de armas e drogas, a corrupção, as crises migratórias,
a insolvência de estados falidos, a lavagem de dinheiro, a violência, entre
outras que mereceram serem estudadas e que se apresentaram ao longo da
pesquisa. Da mesma forma, antagonismos latentes entre países e questões de
fronteira também foram objeto de análise visando um quadro amplo do mapeamento
das possibilidades de crises entre nações sul americanas.

2.7 COLETA DE DADOS
A coleta de dados ocorreu por meio da literatura existente, realizando-se na
busca em fontes secundárias. Foram feitas pesquisas bibliográficas em livros,
manuais,

revistas

especializadas,

jornais,

artigos,

monografias, teses e

dissertações, rede mundial de computadores, visando a obtenção de fundamentos
para as conclusões deste estudo.

2.8 TRATAMENTO DOS DADOS
Os dados foram tratados mediante análise qualitativa do conteúdo garimpado
e disponibilizado, com respeito às fontes e autorias. Dado o tempo disponível para o
trabalho, aproximadamente 6 (seis) meses, não houve a busca de fontes primárias,
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pesquisas de campo ou outras ferramentas que poderiam enriquecer as conclusões
deste trabalho.

2.9 LIMITAÇÕES DO MÉTODO
A metodologia em questão possui limitações, particularmente quanto ao
tempo disponibilizado para a realização da pesquisa e seu aprofundamento,
apesar dos notáveis esforços da ECEME para minimizar tal situação. No entanto,
ao final, servirá de ponto de partida e referencial para que outros pesquisadores
possam aprimorar as discussões que aqui forem apresentadas. Dessa forma, o
método escolhido é o que melhor se amolda para possibilitar o alcance dos
objetivos propostos no presente Projeto de Pesquisa, a despeito das dificuldades
impostas.

3. FRONTEIRAS E SOBERANIAS
Fundamentais para o entendimento das dinâmicas de interação regionais e
entre os países, as fronteiras definem o espaço soberano, coeso e unitário dos entes
estatais.
Em seu tradicional sentido jurídico-político, a fronteira representa os limites
entre dois Estados. É ela que determina a área territorial precisa de um dado
Estado, dando coesão e unidade a sua base física. A fronteira funciona como
uma barreira que impede a atuação da soberania estrangeira no espaço
nacional. (VARGAS, 2017)

Há diferença entre limite e fronteira, sendo o primeiro meramente demarcador
e a segunda, mais interpretativa das interações das soberanias de estados vizinhos.
É muito comum a confusão entre as palavras limite e fronteira, e, na verdade,
na linguagem usual elas não se distinguem. Rigorosamente falando, porém,
não devem significar a mesma coisa: limite é uma linha, ao passo que a
fronteira é uma zona. (VARGAS, 2017)

Da subjetividade do entendimento dos limites e das fronteiras dependem as
relações entre diferentes povos, constituindo-se obrigatoriamente numa mescla de
culturas, pelas vivências das populações que neste espaço singular habitam.
A proximidade geográfica entre dois povos proporcionada pela fronteira
permite a criação de um espaço comum onde naturalmente se desenvolvem
relações de diversas ordens, onde a integração é um dado da vida, gerando
uma cultura peculiar, sui generis, “fronteiriça”, que se distingue na essência
das culturas dos diversos países que conformam a fronteira. (VARGAS, 2017)
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Com o passar dos tempos, de modo a harmonizar as relações entre os seus
habitantes, à palavra fronteira novos conceitos paulatinamente foram agregados,
muito além da simples interação de soberanias, mas ingressando no campo das
reflexões relativas à virtualidade do compartilhamento de ideias e de novas dinâmicas
sociológicas adaptativas.
... as investigações sobre fronteiras enfatizavam questões sobre a posse de
terras e as ações dos Estados na definição dos limites acordados pelos
tratados internacionais. Por outro lado, na direção contrária a essa tendência,
uma bibliografia atualizada passou a utilizar novos conceitos como:
porosidade, circulação de ideias, e a sua articulação com as dinâmicas
sociopolíticas locais. A operacionalidade desses conceitos permite entender
melhor sobre as investigações atuais sobre fronteiras, na medida em que sua
definição ultrapassa as questões exclusivamente territoriais e cartográficas,
ou de políticas de Estado. (RODRIGUES, 2018)

Agrega-se, assim, ao conceito fronteiriço o abstratismo da ideia de união, de
harmonização das relações entre os seus habitantes e do fluxo integrador resultante.
A fronteira política-administrativa é, hoje, um dos lugares que apresentam
uma das maiores diversidades culturais, políticas e econômicas. Além das
concepções de separação, está à ideia de junção, de união, de justaposição,
de fluxo, de passagem, de hibridização que esse espaço-duplo e rizomático
produz em seus habitantes, nas relações que são produzidas sempre entre
múltiplos lados. Dupla existência, a dupla consciência, o entre-lugar do
fronteiriço. (MONDARDO, 2012).

No entanto, a base da subjetividade do conceito de fronteira não prescinde de
um marco territorial sólido e visível. Portanto, do correto dimensionamento físico das
fronteiras repousam relações de soberanias mais confiáveis, em limites de fácil
identificação na transição entre países.
De acordo com sua origem, as fronteiras podem ser artificiais, se derivadas
da vontade ou da ação dos homens, ou naturais, quando assinaladas por
acidentes geográficos. (VARGAS, 2017)

Acima posto, na América do Sul a maioria dos demarcadores de fronteiras
estão assentados, desde os tempos coloniais, em acidentes geográficos. Pode-se
afirmar que tal cuidado se deveu às rivalidades dos estados-nações Portugal e
Espanha.
Na América do Sul, as fronteiras artificiais terrestres entre as potências
coloniais ibéricas foram afinal substituídas por fronteiras naturais, tal como se
deu com a revogação do Tratado de Tordesilhas (1494) pelo Tratado de Madri
(1750). Pode-se dizer, grosso modo, que na América Latina as fronteiras
artificiais terrestres são em geral empregadas como apoio ao traçado das
fronteiras naturais. (VARGAS, 2017)
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FIGURA 3 - Os países latino-americanos e suas fronteiras
Fonte: VARGAS (2017)

Porém, a existência de acidentes geográficos que as delimitem por si só não é
suficiente para a sua consolidação. Desta forma, muitas das fronteiras sul americanas
ainda são classificadas como indecisas ou imaginárias, devido à sua baixa ocupação,
num contínuo processo de acomodação.
Michel Foucher (2005) denomina fronteiras indecisas a situação em que “o
traçado internacional não coincide ainda com uma ocupação humana efetiva
e sequer com um controle real pelo aparato do Estado”. Segundo o autor,
seria o caso de muitas zonas fronteiriças da América Central e da bacia do
Amazonas, onde existe “um espaço intermediário entre o limite externo e a
faixa de ocupação humana e administrativa efetiva, onde frentes pioneiras se
podem expandir”. (VARGAS, 2017)
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Nessas fronteiras indecisas, fartamente existentes nos grandes espaços
demograficamente vazios dos países da América do Sul, o papel dos indígenas, em
muitos casos os seus únicos habitantes, avulta de importância, sendo que a luta por
sua aculturação não só se constitui em fator da sua legitimação: trata-se da vivificação
da soberania sobre extensas áreas.
O reconhecimento das fronteiras brasileiras no Norte e Centro-Oeste se
tornou uma necessidade primordial para a consolidação da soberania sobre
o território. A intervenção cultural nos grupos indígenas foi o complemento
desse processo de integração do litoral ao interior, sendo essa etapa passo
importante para a manutenção e controle da região. (RODRIGUES, 2018)

A segunda fase dos tratados de fronteiras é a consolidação e a aceitação, não
somente por parte das populações limítrofes, mas no campo das relações entre os
estados. Assim, pode-se inferir que no subcontinente sul americano as fronteiras
estão, sim, demarcadas, assentadas burocraticamente. Porém, no quesito aceitação,
estas dependem de uma análise mais ampla.
No âmbito da geografia política e econômica, o geógrafo alemão Friedrich
Ratzel (1844-1904), formulador do conceito de “espaço vital” (Lebensraum),
propôs a classificação dos limites nacionais em fronteiras vivas e fronteiras
mortas. Vivas seriam as fronteiras ainda não consolidadas, em regiões
disputadas por nações vizinhas, às vezes durante séculos. Seria o caso da
Alsácia-Lorena, objeto de litígio entre França e Alemanha em diversos
conflitos, duas guerras mundiais incluídas. No contexto latino-americano,
podem-se citar a região do Atacama em relação à Bolívia e ao Chile, a Guiana
Essequiba para a Venezuela e a República Cooperativa da Guiana, o Golfo
da Venezuela como fronteira marítima entre Venezuela e Colômbia. Mortas
seriam as fronteiras que atravessam regiões não povoadas ou que
constituem fronteiras tradicionais. Podem-se citar como exemplo a fronteira
entre Espanha e França e a fronteira Canadá-Estados Unidos; no contexto
latino-americano, seria o caso das fronteiras amazônicas em geral.
(VARGAS, 2017)

Nesse enfoque, considera-se que o papel das fronteiras é fundamental para o
estudo de muitos dos problemas regionais. As fronteiras são, verdade seja dita, rotas
propícias para o tráfico, o descaminho e o fluxo irregular de pessoas, entre outros.
Mas são, também, pontos de ligação, de compartilhamento de culturas e vivências.
Existe um claro consenso, hoje, de que os problemas de segurança (nacional
ou humana), no mundo, vão além dos limites das fronteiras nacionais e da
capacidade individual dos Estados enfrentarem as ameaças a que estão
sujeitos. A cada vez mais frequente conexão entre os problemas internos e
os externos torna as fronteiras, por vezes controladas por grupos marginais,
espaços essenciais para a ação contra o crime organizado, demandando a
cooperação das forças armadas. (VARGAS, 2017)

Assim, os imperativos fronteiriços são agora reforçados, sob novos enfoques,
nas respostas aos recorrentes problemas ligados ao narcotráfico, às migrações
desordenadas, ao contrabando e às guerrilhas. Têm o desafio mais amplo de afirmar
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a soberania nacional não somente à outras nações, mas cada vez mais a grupos e
ameaças não estatais.
A percepção da fronteira como um fator de insegurança parece ser um
fenômeno especialmente acentuado na América Latina. A necessidade de se
combater os problemas mais frequentemente a ela associados – o
narcotráfico, o contrabando, a imigração, a guerrilha – tem originado
respostas com maior ênfase na segurança nacional do que na segurança
humana. Em outras palavras, os países latino-americanos têm orientado suas
políticas públicas para as fronteiras mais pelos princípios de defesa da
integridade do território do que pelo imperativo de assegurar a efetividade dos
direitos humanos em sua jurisdição. (VARGAS, 2017)

4. OS ANTAGONISMOS E QUESTÕES LATENTES ENTRE PAÍSES
No capítulo anterior vimos que demarcação das fronteiras entre países na
América do Sul não é apenas produto de interações sociais, políticas e econômicas
decorrentes da ocupação dos espaços. Provém de raízes históricas, muitas delas
herdadas do período colonial. As tensões político-diplomáticas não raro geraram
descontentamentos e questões latentes entre as partes.
Os contornos de cada uma das quarenta linhas de fronteiras, tanto terrestres
quanto marítimas, que os vinte países da América Latina conformam entre si,
na atualidade, são o resultado de um processo histórico decorrente não
apenas de fatores sociais e econômicos relativos à ocupação do espaço, mas
também da atuação de agentes políticos e diplomáticos que trabalharam na
legitimação da posse territorial e na formalização das fronteiras que se iam
configurando entre as soberanias instauradas na região. Esse processo de
formação de fronteiras não foi desprovido de conflitos, não raro com raízes
no período colonial, tendo gerado tensões entre os países latino-americanos
e demandado por soluções diplomáticas, políticas e jurisdicionais que, a se
observar da história da região, nem sempre levaram a soluções a contento
para os vizinhos em litígio e deram margem, em certos casos, a uma
retomada cíclica do conflito de fronteira. (VARGAS, 2017)

Tais antagonismos, denominados “conflitos ocultos” desequilibram as relações
locais, com efeitos em todo o subcontinente. Servem de freio para as ambições de
integração regional.
Assim é que diversos países latino-americanos, apesar das iniciativas de
integração regional em curso, mantêm com vizinhos certas pendências
históricas quanto à definição dos limites em comum. São os “conflitos ocultos”
da América Latina, se assim se pode chamá-los, que, embora encobertos
pelo discurso integracionista, tornam a aflorar quando menos se espera;
como não foram resolvidos no passado, acabam de certo modo exercendo o
papel de freio, no presente, para o processo de integração regional.
(VARGAS, 2017)

Assim, mesmo com baixos orçamentos em defesa e dificuldades sócio
econômicas de toda a ordem, estados sul americanos têm ciclicamente
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insistido em disputas por questões antigas e latentes de soberania territorial,
quer no campo político-diplomático, quer no campo militar.
Por outro lado, algumas possibilidades de conflito interestatal ainda se
mantém em decorrência de questões de fronteira não completamente
resolvidas. Destacam-se, entre Chile e Bolívia, por esta reivindicar a sua
saída para o mar; entre Colômbia e Nicarágua, em decorrência da
contestação à soberania sobre o arquipélago de San Andrés; entre Colômbia
e Venezuela quanto a delimitação da plataforma continental do Golfo da
Venezuela (ou Golfo de Maracaibo); Venezuela e Guiana acerca da bacia do
Rio Essequibo. (PAGLIARI, 2011).

A fim de buscar no passado a realidade atual do subcontinente, as estudaremos
sumariamente.

4.1 QUESTÃO DE BEAGLE

Ao final do século XX pendências entre Chile e Argentina quase conduziram
esses dois países à guerra. O centro da disputa foi a soberania quanto ao Canal de
Beagle, importante rota de navegação no extremo sul do subcontinente.
As diferenças repousaram na indefinição de limites desde os tempos coloniais,
na projeção de soberanias dos países envolvidos nos oceanos Atlântico e Pacífico Sul
e, em parte, na questão reclamatória de territórios antárticos.
O passo inicial foi dado pela Argentina que no século XIX, aproveitando-se da
urgência chilena na Guerra do Pacífico, invadiu a Patagônia Oriental. O Chile, sem
energias para abrir outro front de batalha, volta-se para a alternativa diplomática.
Num momento em que o Chile estava envolvido na Guerra do Pacífico (18791883), contra Bolívia e Peru, em sua fronteira norte, a Argentina invadiu a
Patagônia Oriental, então sob controle chileno, e ameaçou o país com a
abertura de uma nova frente de batalha no Sul. (VARGAS, 2017)

Ao final do século XIX vigorou o entendimento bilateral de que o melhor critério
a ser adotado para o equacionamento da questão seria o divortium aquarium andino,
no qual a vertente pacífica privilegiaria o Chile e a atlântica, a Argentina.
O critério geral adotado para determinação das linhas de fronteira foi o de se
atribuir a vertente atlântica dos Andes para a Argentina e a pacífica, para o
Chile, com o recurso a outros princípios complementares em certos pontos,
como na Terra do Fogo e no Canal de Beagle. Uma controvérsia quanto à
posse de um conjunto de pequenas ilhas em uma região insólita no extremo
sul do continente, o Canal de Beagle, quase redundou em conflito aberto
entre os dois vizinhos em 1978. (VARGAS, 2017)
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FIGURA 4 - Os países do cone sul e suas fronteiras
Fonte: VARGAS (2017)

Imprecisões principalmente sobre a Terra do Fogo e o Canal de Beagle foram
o combustível para a crise entre os dois países mais tarde, em 1978. Em 1977 o
Tribunal Internacional deu a posse de algumas ilhas no extremo sul da América do
Sul ao Chile. A Argentina prontamente protestou, alegando que se o Chile de fato
ocupasse as ilhas Picton, Lenox e Nueva, em questão, as bases do acordo firmado
no início do século XX seriam fortemente contrariadas.
Conforme visto, o Artículo III do Tratado de 1881 era inconclusivo acerca da
posse do Canal de Beagle e suas ilhas, a sul da Terra do Fogo. A Argentina
sustentava que o critério estabelecido no Protocolo de 1893, segundo o qual
o Chile não poderia ter saída para o Atlântico nem a Argentina para o Pacífico,
se aplicava a toda a linha de fronteira, enquanto o Chile entendia que esse
critério era válido somente para o setor norte do paralelo 52 S, nos termos do
Artículo I do Tratado de 1881. (VARGAS, 2017)

Pinochet (Chile) e Videla (Argentina) iniciaram uma escalada de eventos que
conduziria à guerra.
Após mediação pelo Papa João Paulo II, aceita na última hora por ambas as
partes, o Chile obteve sob a sua posse as ilhas contestadas e o controle do Estreito
de Drake. A Argentina, por sua vez, manteve a sua autoridade sob Oceano Atlântico
adjacente e seus recursos, como pesca e petróleo.
A questão de Beagle foi o pródromo de um conflito muito mais amplo e
profundo: a Guerra das Malvinas.

32

FIGURA 5 – Ilhas Picton, Lennox e Nueva
Fonte: WIKIPEDIA (2019)

4.2 GUERRA DAS MALVINAS

As questões sobre as Ilhas Malvinas, para a Argentina ou Falklands, para o
Reino Unido, remontam desde os tempos pós-coloniais, quando em 1833 a GrãBretanha unilateralmente invadiu o arquipélago distante 483 Km do continente.
Desde que a Grã-Bretanha tomou posse das Ilhas Malvinas ou Falklands, em
1833, ao expulsar a base naval argentina ali instalada, a Argentina passou a
reivindicar a devolução desse território insular. (VARGAS, 2017)

Após infrutíferas tentativas de reaver a soberania insular, a Argentina veio, sob
o governo de uma junta militar, a invadir as ilhas em 1982. A pronta reação por parte
do Reino Unido foi surpreendente.
No plano sul americano, enorme foi o desafio (e o desconforto) para os países
se posicionarem frente a crise instalada unilateralmente por parte da Argentina com
uma potência extracontinental fortemente aliada dos Estados Unidos. O discurso panamericano da segurança mútua foi testado no posicionamento de aliados tradicionais
e organismos continentais e regionais.
Essa nova dinâmica de relações envolve, num mesmo cenário, a
convergência e a divergência de antigos e novos objetivos estratégicos dos
estados costeiros e outros de fora da região, e o resultado é que tem
aumentado o potencial de fricções em geral sob a forma de litígios, conflitos
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diplomáticos e até enfrentamentos armados. A presença de possessões
coloniais insulares de uma grande potência é, em si, fator de instabilidades,
e este foi o móvel do confronto militar entre Argentina e Inglaterra pelo
domínio das Malvinas (Falklands) em 1982. Esse conflito foi deflagrado pela
invasão das ilhas pelas forças argentinas, seguida pela reação britânica, que
deslocou para o teatro de operações uma poderosa força-tarefa. Após três
meses de batalhas ele culminou com a derrota e a rendição das tropas
argentinas e a retomada do domínio da Inglaterra sobre essas ilhas. (COSTA,
2012)

Muito mais que uma questão de soberania local argentina ou britânica, o
conflito das Malvinas revestiu-se de discussões relativas ao domínio geopolítico do
Atlântico Sul. Projeta-se, assim, uma visão de futuro incerta quanto à exploração e
partilha de riquezas no extremo sul do planeta.
As relações diplomáticas entre Argentina e Reino Unido só viriam a ser
restabelecidas em 1992, uma década após o fim do conflito. (VARGAS, 2017)

FIGURA 6 – Tensão por Petróleo nas Malvinas
FONTE: Geopolítica do Petróleo (2019)

As tensões voltaram recentemente, quando o Reino Unido tomou iniciativas de
exploração de petróleo no entorno das ilhas. A Argentina tem argumentado que a
presença militar britânica aumentou significativamente no arquipélago.
Em 2010 as relações entre os dois países tornaram a estremecer, quando o
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Reino Unido autorizou a exploração de petróleo nas ilhas. Além disso, os
argentinos têm acusado os britânicos de pretenderem militarizar o Atlântico
Sul. (VARGAS, 2017)

Experiências

militares

empreendidas

por

potências

estranhas

ao

subcontinente, como a militarização do entorno sul americano e antártico é vista como
uma grave ameaça à região.
Atualmente, o mais destacado aparato militar em águas do Atlântico Sul é
aquele implantado pela Inglaterra nas Ilhas Malvinas. Segundo o International
Institute of Strategic Studies (IISS, 2012), esse país dispõe ali de instalações
militares de grande porte envolvendo forças aéreas e navais de última
geração, tais como navios de combate e de patrulha, avião bombardeiro e de
transporte, aviões de caça, helicópteros e, ainda que não admitido
oficialmente, submarino nuclear patrulhando essa região. (COSTA, 2012)

4.3 A ANTÁRTICA

A América do Sul, próxima à Antártica, servirá naturalmente como plataforma
estratégica para qualquer contenda no continente gelado. Segundo tratados
internacionais, as soberanias e a extração de recursos naturais no continente austral
serão discutidas em 2048. O aumento em número de estações experimentais de
pesquisa, particularmente por parte de novos atores globais, como China e Índia, por
exemplo, já antecipa os interesses em jogo.
Há reivindicações territoriais a serem postas imediatamente, podendo,
dependendo das circunstâncias, trazer instabilidade em escala global. Chile e
Argentina encontram-se neste rol de países, por alimentarem interpretações
colidentes em áreas reivindicadas. Há histórico no mínimo conturbado entre estes
países por discussões acerca de soberania meridional. Já o Brasil tem atuado
discretamente, possuindo a Estação Antárica Comandante Ferraz em área
reclamada.
No caso do continente antártico, trata-se de território que permanece na
jurisdição internacional regulada pelo Tratado da Antártica, o qual possui
dispositivo que veta expressamente qualquer modalidade de soberania
nacional naquele espaço, a exemplo das reivindicações territoriais de
Argentina, Chile, Reino Unido e França, principalmente. (COSTA, 2012)
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FIGURA 7 - Mapa Político da Antártica
FONTE: Guia Geográfico (2019)

4.4 GUERRA DO PACÍFICO

Pela sua posição geográfica considerada como o coração da América do Sul,
a Bolívia passou por diversos problemas relacionados a fronteiras. Muitos deles a
levaram a choques bélicos de diversas intensidades com os seus vizinhos,
destacadamente o Chile, o Paraguai e o Brasil.
A Guerra do Pacífico é um marco importante para entender como a Bolívia
chegou a seu atual status político, social e econômico no subcontinente. Seus
desdobramentos repercutem até os dias atuais.
Para entender toda a temática é importante buscar as suas raízes históricas.
As bases territoriais bolivianas derivaram da Audiência de Chacras.
Em seu complexo processo de independência, a Bolívia se constituiu sobre
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as bases territoriais da antiga Audiência de Chacras. (VARGAS, 2017)
A reivindicação boliviana sobre o litoral se baseia em títulos que remontam
ao período colonial, quando do estabelecimento dos primeiros
assentamentos e das audiências, organismos dedicados a desempenhar
funções judiciais, por parte do Império Espanhol em suas terras no Novo
Mundo. (VARGAS, 2017)

FIGURA 8 – Real Audiência de Chacras
Fonte: VARGAS (2017)

Depois de um complexo processo de independência o país, enfraquecido, teve
dificuldades ao se posicionar frente aos assédios territoriais lindeiros. Devido ao baixo
interesse boliviano, a região do Atacama é um exemplo: rica em cobre, salitre e guano,
aos poucos foi sendo explorada pelo Chile, insuflado pelo interesse britânico.
O Atacama é uma região agreste e de vazio demográfico. É considerado o
deserto mais seco do mundo depois da Antártica. Com importantes portos naturais e
riquezas minerais, defronta-se privilegiadamente com o Oceano Pacífico.
A partir da década de 1840, a crescente importância econômica do salitre
levou a que muitos chilenos, sem autorização do governo boliviano, se
estabelecessem no deserto do Atacama, região rica em depósitos de nitrato
e guano, com o objetivo de explorar esses recursos. A ocupação chilena da
região levou à revisão das fronteiras entre os dois países, com a assinatura
do primeiro tratado de limites entre os dois países, em 1866. (VARGAS, 2017)

Devido à pressão chilena, a fronteira entre os dois países, em revisão em 1866,
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acabou sendo demarcada ao norte da sua posição inicial, assentada em paralelos.
O paralelo 24 de latitude sul passava, então, a ser linha divisória entre Bolívia
e Chile. Logo se vê que a fronteira entre os dois países vinha recuando em
detrimento da Bolívia, havendo passado de algo entre os paralelos 26 e 27,
da jurisdição de Chacras no período colonial, ao paralelo 24 com o Tratado
de 1866, ao mesmo tempo em que a presença de cidadãos chilenos ia se
tornando massiva no litoral e no Atacama bolivianos. (VARGAS, 2017)
... pelo Tratado de 1866, seriam repartidos por igual os recursos da
exploração dos depósitos de guano e demais recursos localizados entre os
paralelos 23 e 25, ou seja, em parcelas iguais do território da Bolívia e do
Chile, lembrando-se que a fronteira era no mesmo ato estabelecida no
paralelo 24. (VARGAS, 2017) e (ST JOHN,1994).

Descontente, em 1873 a Bolívia firmou um “Pacto Secreto” com o Peru, uma
aliança defensiva. O Peru, também interessado na região, encarou desfavoravelmente
a presença chilena acossando as suas fronteiras.
Em 6 de fevereiro de 1873, Bolívia e Peru firmaram, em Lima, o Tratado de
alianza defensiva, também conhecido como Pacto Secreto Perú-Bolivia ou
Tratado Riva Agüero-Benavente, um acordo sigiloso entre os dois países com
vistas a garantir a soberania mútua e a se defender contra toda agressão
exterior. (VARGAS, 2017)

O Chile, tomando conhecimento do “Pacto Secreto” assinado pelos seus
vizinhos, juntou argumentos sólidos para usar a força na defesa da seus interesses
no Atacama.
O Pacto Secreto, no entanto, viria a ser usado pelo Chile como pretexto para,
mais tarde, declarar guerra ao Peru, com base no suposto caráter ofensivo e
intensões expansionistas do país expressas no tratado. Em 1873, o Chile
chegou a propor uma aliança defensiva com o Brasil, que declinou do convite
por não considerá-la conforme com a sua política externa platina e sulamericana. (VARGAS, 2017) e (GARCIA, 2005).

Fortalecida pelo tratado de aliança firmado com o Peru, a Bolívia passou no
mesmo ano a contestar veementemente a exploração chilena de recursos naturais,
dando outro patamar à escalada do conflito.
Nesse mesmo ano, a Bolívia impôs o pagamento “de 10 centavos de boliviano
por cada quintal de salitre explotado a empresas chileno-británicas que tenían
concesiones en território boliviano”, desconsiderando a isenção prevista no
Artículo 4º do Tratado de 1874, que o Chile considerou violado. (VARGAS,
2017) e (CENTRO, 2014)

Diante do receio de ter suas pretensões na região ameaçadas, após proposta
de arbitragem internacional por parte da Bolívia, o Chile, em retaliação, ocupou portos
e jazidas importantes no Atacama. Em 1879, defendendo-se do acionamento da
aliança defensiva entre Peru e Bolívia, o Chile declara guerra a ambos.
Após essa violação, a Bolívia propôs que a questão fosse resolvida por
arbitragem, nos termos do Artículo 2º do Tratado de 1875. No entanto, em
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retaliação, o Chile ocupou os portos de Antofagasta, Cobija, Mejillones,
Calama, Atacama e as jazidas mineiras de Caracoles. Bolívia e Peru puseram
em prática sua aliança secreta, em 1879, com o objetivo de defender o
território boliviano da invasão chilena. O Chile então declarou guerra à Bolívia
e ao Peru em 5 de abril de 1879. (VARGAS, 2017)

FIGURA 9 – Guerra do Pacífico
Fonte: VARGAS (2017)

Ao final da contenda o Chile conquistou definitivamente áreas bolivianas e
peruanas através de uma vitoriosa campanha militar e diplomática. O “Pacto Secreto”
e as agressões bolivianas aos acordos bilaterais, na verdade, serviram
convenientemente para legitimar os argumentos chilenos em tribunais mediadores ao
final do conflito.
Como saldo da Guerra do Pacífico, que durou de 1879 a 1883, a Bolívia
perdeu seu acesso soberano ao mar e diversos portos, num total de 120.000
km2 de território que foram incorporados pelo Chile. De igual maneira, as
províncias peruanas de Arica e Tacna passaram a ser controladas pelo Chile.
(VARGAS, 2017)

Mais tarde, em 1929, o Peru e o Chile firmaram um acordo no qual Tacna
retornou para o primeiro e Arica permaneceu com o segundo. E mais: decidiram que
qualquer território na questão não poderia ser cedido a um outro estado (à Bolívia)
sem o consentimento das duas partes. A saída da Bolívia para o Oceano Pacífico
virou um tema tripartite, muito mais complexo de ser solucionado.
Em 1929, Chile e Peru firmaram um acordo segundo o qual o primeiro ficaria
com Arica e o segundo, com Tacna, pondo fim à animosidade entre ambos.
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Em complemento a esse acordo, firmaram ainda um protocolo no qual se
estabelecia que nenhum dos dois poderia, sem acordo entre as partes, ceder
a totalidade desses territórios a um terceiro Estado. Ou seja, a solução do
enclausuramento da Bolívia se torna um assunto trilateral a partir de 1929
(VARGAS, 2017).

O enclausuramento boliviano permanece indefinido até os dias atuais e impacta
significativamente as relações entre a Bolívia, o Chile e o Peru. Tem demandando
soluções compartilhadas, inclusive com a participação do próprio Brasil, ao viabilizar
os seus portos e infraestrutura. Diálogos têm sido feitos para minimizar seus efeitos.
Em 2006, após mais de três décadas de rompimento das relações
diplomáticas, os governos de Bolívia e Chile, presididos por Evo Morales e
Michelle Bachelet, respectivamente, deram início a uma relativa
aproximação. O tradicional discurso chileno de que a questão territorial com
a Bolívia se teria encerrado com o Tratado de paz y amistad de 1904 parece
ter cedido lugar, nos últimos anos, a uma postura mais conciliadora e aberta
ao diálogo. (VARGAS, 2017)

4.5 GUERRA DO PARAGUAI
O Paraguai sofre do mesmo mal da Bolívia, sem saída para o mar. A diferença
é que esta situação perdura desde a sua independência, declarada muito mais à
Argentina do que à Espanha. A Argentina entendia que o território do Paraguai
pertenceria ao Vice-Reino do Rio da Prata, base de sua herança territorial.
O país efetivamente declarou independência da Argentina um ano após a sua
secessão da Espanha, em 1811 e, no estabelecimento de um espírito nacional
desvinculado da ideia do Vice-Reinado do Prata e de subordinação à Buenos Aires,
se tornou propositalmente isolado, buscando autonomia agrícola e manufatureira.
A independência do Paraguai, declarada em 15 de maio de 1811, sem
conflitos, representou, na prática, mais uma busca de autonomia em relação
ao governo de Buenos Aires do que em relação à metrópole europeia. Ao
longo do século XIX, não só a Argentina tardou em reconhecer a
independência do Paraguai, como também reivindicava territórios integrantes
do antigo Vice-Reino do Rio da Prata. (VARGAS, 2017)

Em 1865 irrompeu a Guerra da Tríplice Aliança, que colocou o Paraguai em
confronto com a aliança firmada entre o Brasil, Argentina e Uruguai. Solano Lopez
invadiu territórios do Brasil e Argentina na busca de estabelecer uma saída para o
mar. Em resposta, estabeleceu-se o conflito. Ao final, o Paraguai restou derrotado,
com importante perda territorial, principalmente em favor da Argentina. Já o Brasil,
com a resolução dos problemas do Prata, teve liberdade para dar atenção às questões
na Bacia Amazônica.

40

A Guerra do Paraguai (1865-1870), que opôs o Paraguai à Tríplice Aliança,
formada por Argentina, Brasil e Uruguai, representou uma catástrofe para os
paraguaios. Além das perdas humanas, o país perderia territórios até então
em litígio com os vizinhos vitoriosos. (VARGAS, 2017)

4.6 GUERRA DO CHACO

Outro conflito importante envolvendo o Paraguai, desta vez com melhor sorte
para este, foi a Guerra do Chaco, de 1932 a 1935, travada com a Bolívia em
controvérsias de limites envolvendo o Chaco Boreal.
A fronteira entre Bolívia e Paraguai é marcada pela histórica controvérsia
acerca dos limites na região do Chaco Boreal, com os países opondo títulos
a sustentar suas pretensões territoriais na região, culminando com a Guerra
do Chaco (1932-1935), considerada o maior enfrentamento bélico ocorrido
nas Américas no século XX. (VARGAS, 2017)

Sob perspectiva boliviana, a importância do Chaco Boreal ou Gran Chaco
repousava em 3 (três) fatores: o seu potencial petrolífero, a saída para o mar via Rio
Paraguai e como atenuante aos reveses na Guerra do Pacífico e no Acre.
A guerra teria sido industriada pela petroleira norte-americana de propriedade
da família Rockfeller, do mesmo fundador da Standard Oil, no século XIX. O
que isso levava a crer é que os Estados Unidos haviam animado a luta entre
Bolívia e Paraguai para melhor aproveitar a fraqueza dos dois “derrotados” e
assim adquirir petróleo (CHIAVENATO, 1980).

Infere-se que a Guerra do Chaco indiretamente, em 1932, foi uma distante
consequência da Guerra do Pacífico e do Paraguai.
A despeito das pretensões territoriais de ambas as partes, a maior parte da
região do Chaco era virtualmente desocupada até o início do conflito,
encontrando-se alguns povoados menonitas sob bandeira paraguaia e
pequenas propriedades rurais bolivianas e paraguaias dispersas pelo vasto
território em disputa. (VARGAS, 2017)
Para a Bolívia, interessava sobremaneira a posição estratégica do Chaco,
que lhe permitia acesso ao Oceano Atlântico pelo rio Paraguai, em especial
se se considerar a condição mediterrânea do país desde a perda do litoral
para o Chile na Guerra do Pacífico. (VARGAS, 2017)
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FIGURA 10 – Gran Chaco
FONTE: WIKIPEDIA (2018)

O acossamento boliviano sobre mais da metade do território do Paraguai
acirrou o nacionalismo paraguaio, de certa forma restabelecendo-o.
Já para o Paraguai, o Chaco representava mais da metade do território
nacional e as pretensões bolivianas eram vistas como uma afronta à sua
soberania e às bases físicas da nação, o que acirrava os sentimentos
nacionalistas. Seus direitos respaldados “pelo fato de que o Chaco, um dos
mais bárbaros territórios da América espanhola, havia sido ganho à
civilização graças aos denodados esforços do Paraguai”. (VARGAS, 2017) e
(CARDOZO, 2007)

A campanha militar foi sob as mais severas condições possíveis,
principalmente devido às dificuldades do terreno agreste, seco e com pouquíssimas
fontes de água potável: um verdadeiro desafio sob todos os pontos de vista para
ambos os contendores. Ao final, não houve rendição das partes, mas sim um
armistício e posterior tratado, com a intervenção da Sociedade de Nações e países
como o Brasil, Argentina, Peru, Uruguai e Estados Unidos da América, em 1935.
O conflito entre Bolívia e Paraguai foi oficialmente encerrado com o Tratado
de Paz de Buenos Aires (12 de junho de 1935), que contou com a intervenção
da Sociedade das Nações e de representantes de Argentina, Brasil, Chile,
EUA, Peru e Uruguai. Ao fim das hostilidades, uma comissão neutra se
deslocou à frente de batalha para demarcar as posições alcançadas por cada
exército. O saldo da guerra é estimado em sessenta mil baixas bolivianas e
trinta mil paraguaias, um desastre humano sob qualquer ponto de vista.
(VARGAS, 2017)

Como resultado, desvantagem para a Bolívia que, além de não ter conquistado,
acabou perdendo territórios para o Paraguai.
O Laudo arbitral del Chaco, redigido em uma só versão em espanhol, inglês
e português, foi proferido conjuntamente pelos delegados dos seis países
designados, na cidade de Buenos Aires, em 10 de outubro de 1938. O traçado
da fronteira foi detalhado ao final da sentença, adjudicando-se cerca de
350.000 km2 do território em litígio ao Paraguai, correspondentes a três
quartos do total. (VARGAS, 2017) e (LAUDO ARBITRAL del Chaco, 1938).
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O Paraguai, por sua vez, até os dias atuais apresenta servidões geopolíticas
parecidas com as da Bolívia. Segue refém da integração com países vizinhos para
solucionar seus crônicos problemas. Com taxas de crescimento elevadas, de mais de
4% ao ano, o desafio é convertê-las em melhorias sociais.
Taxas de crescimento acima de 4% ao ano, baixo nível de endividamento,
expansão do mercado imobiliário e inflação sob controle. Esse é o resumo
positivo da economia do Paraguai, que tem mantido nos últimos anos o
melhor desempenho da região. Por outro lado, também é um país com forte
desigualdade social, infraestrutura precária, problemas de corrupção e uma
pobreza que atinge quase 30% de sua população. (RIBEIRO, 2018)

4.7 QUESTÃO DO ACRE

A Questão do Acre envolveu a Bolívia e o Brasil. Na dinâmica dos
acontecimentos existem algumas semelhanças com a Guerra do Pacífico e a do
Chaco.
Antes da crise, a fronteira Brasil – Bolívia consistia em uma linha reta entre a
nascente do Rio Javari e a margem esquerda do Rio Abunã, a chamada “Linha Cunha
Gomes”, que tem esse nome graças ao responsável pela definição e localização dos
seus marcos geodésicos.
Com o advento do ciclo da borracha, a partir de 1877/1879, pioneiros originários
do Ceará estabeleceram-se no território boliviano ao sul da fronteira, fracamente
povoada e demarcada, a fim de explorar os fartos seringais lá existentes.
Em 1901 a Bolívia cedeu a área do Acre para o Bolivian Sindicate of New York
para exploração. Os brasileiros ali radicados imediatamente se revoltaram e a questão
tomou vulto, com diversas escaramuças e pequenos combates, culminando com a
proclamação da República do Acre em 1902.
Protagonizada pelo Barão do Rio Branco, a solução para o impasse deu-se por
intermédio do Tratado de Petrópolis, em 1903, com a cessão do território do Acre,
uma área de 142 mil Km2, para o Brasil. Em troca, 2 milhões de libras esterlinas e a
construção de uma estrada de ferro (EF Madeira-Mamoré) para acesso boliviano ao
Oceano Atlântico via Rio Amazonas.
Analisando melhor, nesta contenda o Brasil envolveu-se num conflito
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circunstancial, ao final expansionista, não atrelado, como os demais, à legitimação de
linhas de fronteira demarcadas nos tempos coloniais ou à permanência de povoações
tradicionais pré-independência. Pelo contrário, tratou-se de um movimento migratório
não coordenado que acabou legitimando o direito à soberania: o mesmo argumento
utilizado pelo Chile na defesa dos interesses dos seus nacionais no Deserto do
Atacama, frente à mesma Bolívia.
Conforme exposto, ao dar solução à Questão do Acre, o Tratado de
Petrópolis proporcionou uma significativa ampliação das dimensões
territoriais do Brasil. Embora se enquadre no contexto da consolidação das
fronteiras nacionais, com litígios fronteiriços resolvidos com base na
diplomacia, a incorporação do Acre representa, na opinião de alguns
estudiosos, ao contrário dos demais litígios contemporâneos, um momento
de expansão territorial do Brasil em face de seus vizinhos. (VARGAS, 2017)

Por esse episódio, há quem conteste a imagem do Brasil na América Latina,
interpretando-a como subimperialista ou expansionista.
Na sua parte amazônica, Bolívia igualmente foi constrangida a ceder território
quando o Brasil resolveu reconhecer a independência do Acre, proclamado
república em 1902 pelo gaúcho Plácido de Castro (1873-1908). Ele foi o líder
da revolta feita para apoiar os seringueiros brasileiros, originários do Ceará,
que lá estavam desde 1877/9, e que se rebelaram contra o Bolivian Syndicate
of New York, que recebera os direitos da exploração da borracha na região
(concessão feita, em 1901, pelo governo de La Paz aos norte-americanos
para que os EUA assegurassem proteção à Bolívia). Pelo Tratado de
Petrópolis, assinado em 1903, Bolívia, em troca da cessão de um território de
mais de 142.800 km² para o Brasil, recebeu uma indenização de 2 milhões
de libras esterlinas, e a promessa (que ficou só nisso) de ter um acesso ao
oceano Atlântico pela construção da futura estrada de ferro Madeira-Mamoré.
A “Estrada do Diabo” ou “Estrada do Inferno”, pelo número impressionante de
mortes que sua obra provocou, foi construída entre 1907 e 1912, ligando
Porto Velho e Guajará-Mirim, com 366 km de extensão, e nunca alcançou os
resultados de integração do mercado nacional pretendidos. (COGGIOLA,
2014).

A Bolívia segue historicamente ressentida por dificuldades geradas pelo espaço
geográfico que ocupa, como país mediterrâneo. Sem a sua integração via parcerias
com os vizinhos ou por meio de blocos regionais, tem agravadas as suas
possibilidades de inserção mundial e de melhoria de índices, como o IDH.
Bolivia enfrenta grandes niveles de persistente pobreza y desigualdad.
Durante el período 1993 a 1999, las tasas de crecimiento —que promediaban
4,7% anual y superaban las de otros países andinos— dieron lugar a una
disminución de la pobreza urbana de 52% a 46%. Este logro se vio
rápidamente revertido debido a la crisis económica de fines de los años
noventa. Ya en 2002, 65% de la población vivía nuevamente en condiciones
de pobreza y 40%, en pobreza extrema. Además, la desigualdad de ingreso
aumentó de manera significativa durante los años 1997 a 2002, situación que
transformó a Bolivia, junto a Brasil y Chile, en uno de los países de mayor
desigualdad de ingreso de la región. Esta alta desigualdad de ingreso refleja
disparidades significativas en los activos (por ej., en educación y tenencia de
tierras), el tamaño del hogar y las diferencias de ingreso por género, origen
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étnico, ubicación geográfica y tipo de empleo. (ARIAS E BENDINI, 2006)

FIGURA 11 – Mapa entre Brasil e Bolívia
Fonte: VARGAS (2017)

4.8 A QUESTÃO DE LETÍCIA

A Questão de Letícia, na tríplice fronteira do Brasil, Peru e Colômbia é outro
exemplo de como a evolução insatisfatória de tratados de limites pode escalar
desavenças na América do Sul.
O foco repousou na demarcação de limites entre Peru e Brasil, que passava na
linha Apaporis-Tabatinga, uma reta que liga a cidade brasileira de Tabatinga e a foz
do Rio Apaporis, que deságua no Rio Japurá.
Interpretando-se a delimitação estabelecida nesse dispositivo, pode-se
concluir que o Peru endossava seus limites orientais pela linha ApapórisTabatinga, conforme compromisso assumido com o Brasil no Tratado de
1851, porém a Colômbia se reservava o direito de discutir com o Brasil a
respeito dos territórios situados a leste dessa linha. (VARGAS, 2017)

A Colômbia, que aspirava que seu território chegasse ao Rio Solimões, reagiu
reivindicando territórios a leste, em fronteira com o Brasil. Na iminência de ceder
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áreas, o Brasil mudou de posição em relação ao acordo firmado em 1851 com o Peru.
Essa disposição, no entanto, levou a que o governo brasileiro manifestasse
seu desacordo em relação ao Tratado Salomón-Lozano, criando a
necessidade de uma solução trilateral para as fronteiras em comum.
(VARGAS, 2017)

O impasse foi levado à arbitragem internacional, na qual ficou pactuado entre
os 3 (três) países que a linha Apaporis-Tabatinga serviria de fronteira entre a Colômbia
e o Brasil.
Com o intuito de resolver o impasse, Colômbia, Peru e Brasil se reuniram em
Washington, sob a mediação dos EUA, e por fim firmaram a Ata de
Washington, de 4 de março de 1925, na qual se reconheceu, de modo
trilateral, a linha Apapóris-Tabatinga como constitutiva da fronteira BrasilColômbia. (VARGAS, 2017)

Em 1932, civis peruanos não concordaram com a decisão de seu país em
reconhecer à Colômbia a posse de Letícia, vizinha a Tabatinga, iniciando uma
insurreição. Rapidamente a Colômbia reagiu e enviou 1500 (mil e quinhentos) homens
para conter a cidade. O conflito teve rápida escalada com o envolvimento de tropas
peruanas, em defesa de seus nacionais, e da Colômbia, em defesa da sua soberania
local recém estabelecida.
Divergências quanto à posse da região de Letícia, no entanto, levaram a um
enfrentamento entre Colômbia e Peru na região amazônica, junto à fronteira
com o Brasil, entre setembro de 1932 e maio 1933. A Guerra Colômbia-Peru
começou como uma insurgência de civis peruanos contra o Tratado SalomónLozano, que não aceitavam a cessão da cidade de Letícia, porém, com a
intervenção das forças estatais dos dois lados, evoluiu para um conflito
aberto. Acordado o cessar-fogo em 1933, a região de Letícia passou a ser
interinamente administrada pela Liga das Nações. (VARGAS, 2017)

Após o cessar-fogo, em 1933, iniciou-se o processo de mediação liderado pelo
Brasil, mantendo a linha Apaporis-Tabatinga balizando a sua fronteira com a
Colômbia, oficializando a desistência peruana da cidade de Letícia.
Com a mediação do Brasil, Colômbia e Peru firmaram no Rio de Janeiro o
Protocolo de amistad y cooperación, em 24 de maio de 1934,com o qual se
confirmou a validade do Tratado Salomón-Lozano de 1922 (Artículo 2º) e se
firmou um compromisso para desmilitarizar a zona de fronteira (Artículo 5º).
O governo peruano declarava “deplorar sinceramente”, como já o fizera
anteriormente, os acontecimentos que perturbaram suas relações com a
Colômbia (Artículo Primero). (VARGAS, 2017) e (COLOMBIA; PERU, 1934)

4.9 GUERRA PERU-EQUADOR

Outro país sul americano que sofreu severa regressão territorial, ao lado da
Bolívia e do Paraguai, foi o Equador.
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Em relação ao Peru, o país detinha questões de fronteira importantes, que
geraram escaramuças e guerras em 1941, 1981 e 1995.
Vigoram regimes jurídicos distintos para a fronteira terrestre e a marítima
entre Equador e Peru. A fronteira terrestre foi marcada por uma antiga
divergência territorial e de limites, relativa a regiões compreendidas entre a
bacia do Amazonas e a Cordilheira dos Andes, assim como pela eclosão de
três conflagrações diretas de curta duração, em 1941, 1981 e 1995.
(VARGAS, 2017)

Como sempre, as diferenças começaram na indefinição de fronteiras desde os
tempos coloniais. No caso, a Real Audiência de Quito, hoje o Equador, pertenceu aos
Vice-Reinos do Peru e de Nova Granada, hoje correspondentes geograficamente à
Colômbia e à Venezuela.

FIGURA 12 – Evolução das Fronteiras entre Equador e Peru
Fonte: VARGAS (2017)

Após a independência, inevitavelmente fortes divergências marcaram a região,
em especial entre o Peru e o Equador sobre a definição das possessões amazônicas.
Durante o período colonial, a Real Audiência de Quito, base ao redor da qual
viria a se conformar o Equador independente, esteve de forma alternada
sujeita aos Vice-Reinos do Peru e de Nova Granada, até permanecer em
definitivo sob a jurisdição deste último. A precária fixação de limites entre a
Real Audiência de Quito e o Vice-Reino do Peru derivou, após a
independência, no conflito territorial entre Equador e Peru, especialmente na
região amazônica. (VARGAS, 2017)

As tensões aumentaram entre 1938 e 1942, ocorrendo a Guerra PeruanoEquatoriana entre 1941 a 1942, conflito mais sério entre ambos os países. Como
resultado, importante perda territorial equatoriana em favor do Peru.
Escaramuças fronteiriças menores a partir de 1938 fizeram subir a tensão nas
relações entre os dois países, levando a eclodir a Guerra PeruanoEquatoriana, que transcorreu entre 5 de julho de 1941 e 29 de janeiro de
1942. (VARGAS, 2017)
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A partir daí ocorreram outras crises menores, de curta duração, envolvendo
tropas instaladas na fronteira, como foi o caso da Guerra do Paquisha, em 1981 e a
Guerra de Cenepa, em 1995.
Em 1981 ocorreu um breve enfrentamento entre os dois países, entre janeiro
e fevereiro desse ano, chamado Guerra do Paquisha, em espanhol também
referido como Guerra del Falso Paquisha. O conflito decorreu da instalação
de postos militares equatorianos a leste da cordilheira de Cóndor, uma zona
cuja delimitação resultou imprecisa no Protocolo do Rio de Janeiro, e sua
subsequente tomada por forças peruanas. Após o fim das hostilidades, as
partes aumentaram sua presença militar na região. Isso levou a outro conflito,
a Guerra de Cenepa, transcorrida entre janeiro e fevereiro de 1995 em uma
região de mata fechada de difícil acesso. Os motivos derivavam, ainda, das
dificuldades de demarcação da fronteira terrestre amazônica entre os dois
países. (VARGAS, 2017)

Após rápida intervenção, o conflito se encerrou, demandando um novo acordo
de paz. Os trabalhos de demarcação e remoção de minas terrestres foram concluídos
em 1999.
O conflito se encerrou após a intervenção dos países-avalistas do Protocolo
do Rio de Janeiro (Argentina, Brasil, Chile e EUA, de acordo com seus
Artículos Tercero e Séptimo), sendo firmada a Declaración de Paz de
Itamaraty, de 17 de fevereiro de 1995. (VARGAS, 2017).

4.10 A QUESTÃO DE GUAJIRA-ZULIA

Outros temas importantes para entender o contexto de litígios na América do
Sul envolvem os países que faziam parte do Vice-Reinado de Nova Granada e
Capitania Geral da Venezuela, territórios hoje correspondentes ao Panamá, Colômbia,
Venezuela e Equador.
As principais dificuldades entre a Colômbia e a Venezuela decorrem de
complexos impasses de delimitação terrestre com consequências envolvendo águas
territoriais no Golfo da Venezuela e no Mar do Caribe.
Ao se separar a Venezuela de Nova Granada (Colômbia), em 1830, restavam
pendentes de definição as fronteiras entre os dois países, além de questões
como navegação e dívida pública. Os dois países então se empenharam em
delimitar as fronteiras em comum, porém restam até hoje impasses acerca
da delimitação das águas do Golfo da Venezuela e no Mar do Caribe entre
os dois países. (VARGAS, 2017)
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FIGURA 13 - A América espanhola colonial, cerca de 1800.
Fonte: BETHELL (2009)

Especificamente existem divergências sobre os limites na península de La
Guajira, antigamente disputadas entre os Cabos de La Vela e Chichivacoa. Hoje a
linha está posicionada em Castilletes, favorável sobremaneira à Colômbia na questão.
Em síntese, a fronteira Colômbia-Venezuela na Península de La Guajira teria
sido delimitada a partir de Cabo Chichivacoa em 1833, porém não o foi devido
ao fato de o Legislativo venezuelano não haver aprovado o Tratado de 1833,
reivindicando Cabo de la Vela como ponto inicial da linha limítrofe. À luz de
hoje, pode-se considerar que a delimitação a partir de Cabo Chichivacoa teria
sido mais conforme com os interesses venezuelanos, dado que a fronteira
atualmente se inicia em Castilletes. (Veja-se o mapa.) Além disso, para
malogro dos venezuelanos, a Colômbia não mais viria a abrir mão do território
entre os rios Meta e Orinoco nas rodadas de negociação posteriores a 1933.
(VARGAS, 2017).

49

FIGURA 14 – Diferendo Limítrofe no Golfo da Venezuela
Fonte: WIKIPEDIA (2019)

Sem solução à vista, o impasse permanece congelado até os dias atuais, o que
deixa perigosamente em aberto um potencial conflito na região, dadas as conturbadas
relações entre ambos os países.
Desde então, resultaram infrutíferas as tentativas de solução negociada para
o litígio. Na década de 1990, os dois países acordaram em congelar a
questão, que permanece pendente de resolução. (VARGAS, 2017)

Tendo em vista a crise venezuelana da atualidade; as questões internas da
Colômbia, às voltas com o narcotráfico e pressões norte-americanas; os
antagonismos históricos entre os dois países desde os tempos da independência; a
recente onda de refugiados venezuelanos na Colômbia; e a retórica repetida de
conflitos no subcontinente decorrentes de instabilidades internas que se materializam
em litígios de fronteira, existe a possibilidade de recrudescimento do problema.
A principal razão para o acirramento da disputa acerca das águas do Golfo
da Venezuela, nas últimas décadas, parece ser o fato de se estimar a
existência de petróleo em seu subsolo marinho, como em toda a região. Uma
consequência secundária da indefinição da fronteira marítima entre Colômbia
e Venezuela é o fato de que os dois países firmaram individualmente com a
República Dominicana, país que se situa em sua frente marítima comum,
tratados que criam espaços marítimos sobrepostos, referidos como
“projeção”. (VARGAS, 2017)

Outros interesses estão sobre a mesa de negociações, relativos à exploração
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de recursos naturais e delimitação de limites marítimos não somente entre Venezuela
e Colômbia, mas também envolvendo outros países centro-americanos e caribenhos.

4.11 A GUIANA ESSEQUIBA

A história da Guianas é completamente diferente do restante da América do
Sul. Elas foram exploradas por metrópoles europeias que chegaram tardiamente na
disputa da América do Sul, como Inglaterra, Holanda e França. Soma-se a isso o fato
de se tornarem independentes somente na segunda metade do século XX.
A atividade econômica mais importante foi a exploração de recursos naturais e
de cana de açúcar, inicialmente por holandeses e mais tarde por ingleses. Sua
composição étnica é variada e sui generis, de grupos originários da Europa, China,
África e Índia, além de ameríndios.
A República Cooperativa da Guiana e a Venezuela confinam, atualmente,
tanto por terra quanto por mar e mantêm um litígio territorial herdado do
período em que a Guiana era parte da Coroa Britânica. A controvérsia
remonta ao século XIX, quando o Reino Unido incorporou à Guiana Inglesa a
região conhecida como Guiana Essequiba, situada à margem esquerda do
rio Essequibo, que a Venezuela entendia como parte de seu território.
(VARGAS, 2017)

Independente desde 1966, a curta existência da Guiana é marcada por
distribuição demográfica irregular, muito concentrada na faixa costeira, e fortes
tensões sociais, decorrentes do caldeirão étnico que lhe é peculiar, além de corrupção
e má gestão governamental.
Entre a Venezuela e a Guiana há um importante antagonismo de limites
envolvendo a margem esquerda do Rio Essequibo.
Os antecedentes repousam na posse unilateral da região, por parte do Reino
Unido no século XIX, território sempre entendido pela Venezuela como
originariamente seu.
A questão é de difícil solução, pois praticamente inviabiliza a Guiana como país,
já que a porção contestada corresponde a 2/3 do seu território.
A despeito da reivindicação venezuelana, atualmente essa porção de terra,
com seus cerca de 160.000 km2, permanece em poder da Guiana,
perfazendo cerca de dois terços de seu território nacional. (VARGAS, 2017)
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Em 1966, em mesa de negociação, Guiana, Venezuela e Reino Unido
acordaram em estabelecer esforços para acabar com o litígio.
Em 1966, logo antes da independência da Guiana, Venezuela e Reino Unido
celebraram um tratado, conhecido como Acuerdo de Ginebra de 1966, no
qual se reconhece o pleito venezuelano e se estabelece a criação de uma
comissão mista com competência para criar um mecanismo que dê
encerramento ao litígio. (VARGAS, 2017) e (VENEZUELA; REINO UNIDO
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, 1966)

A fronteira terrestre é marcada por crônicos problemas como a autoafirmação
de etnias indígenas, o garimpo e a mineração ilegais, a fraca demarcação e
fiscalização, a presença de organizações não-governamentais (ONG) contrariando
interesses nacionais, pressões ambientalistas, entre muitos outros.
Outro elemento que acirra os ânimos é a existência de ricas jazidas petrolíferas
na foz do Rio Orenoco e na própria Guiana. Obviamente, fortes interesses nacionais
estão na mesa. A posse da área certamente terá consequências relativas à
delimitação de zonas econômicas exclusivas e mares territoriais.
Nos mapas venezuelanos consta a Guiana Essequiba como anseio soberano
e parte de seu território, como área em litígio. Ambos os países compartilham
problemas internos efervescentes como crises sociais, alto endividamento,
dependência direta da exploração de commodities e governos instáveis. Entende-se
que esta é uma das principais possibilidades de conflito entre países no
subcontinente.
O Brasil, país limítrofe, acompanha a situação com preocupação, tendo em
vista compartilhar alguns problemas dos acima relatados no estado de Roraima. Em
caso de haver escalada do impasse é forte a probabilidade de implicações negativas
para o seu território e soberania na região.
Diversos incidentes tiveram essa fronteira por cenário em tempos recentes.
Em 2007, por exemplo, o governo de Georgetown reclamou de uma incursão
de soldados venezuelanos contra mineiros que operavam na região; a
Venezuela, de sua parte, alega haver praticado atos coerentes com uma
política de coibição à atividade ilegal de mineração em seu próprio território.
(VARGAS, 2017).
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FIGURA 15 - Mapa Físico e Político da República da Venezuela
Fonte: Brasil de Longe (2016)

5. AS AMEAÇAS INTRA-ESTATAIS

A América do Sul tem cada vez mais buscado soluções integradoras para deter
as suas ameaças intra-estatais.
O avanço e a escalada sem fim e banalizada da violência; o tráfico de armas e
drogas; o contrabando; a lavagem de dinheiro; a corrupção, muitas vezes sistêmica;
o narcoterrorismo; os crimes transnacionais; a crise venezuelana; as migrações; o
crime organizado, questões ambientais, entre muitas outras, produzem um caldeirão
de problemas desafiadores.
Há a falsa impressão de que o imperativo geográfico, destino gerado pela
localização da América do Sul distante das principais rotas comerciais do mundo, em
condição de isolamento, gere uma certa indiferença dos interesses das
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superpotências. Ledo engano.
Com o enfraquecimento da globalização e a afirmação de um mundo multipolar,
novos desafios surgem no sentido de fazer face às investidas dos novos atores
globais. A história mostra que tais relações podem não privilegiar o desenvolvimento
regional.
Talvez o maior desafio para a região seja o de manter-se independente das
disputas entre as superpotências e perseguir os objetivos comuns de
desenvolvimento econômico, político e social. (OLIVEIRA, 2017)

As influências das superpotências, antes circunspectas à busca de mercados
consumidores e obtenção de commodities, hoje vão muito além: percorrem, financiam,
se intrometem internamente forçando os países a atenderem exclusivamente aos
seus interesses, dissociados de efetivas contribuições para transformar as realidades
locais e regionais. Isto ocorre fortemente no combate aos crimes transnacionais.
Desde os anos de 1980, a questão do narcotráfico se tornou central nas
preocupações de segurança das Américas. Já naquela época, o mercado
norte-americano, principal, fonte de estímulo à produção de cocaína, gastava
cerca de 110 bilhões de dólares com drogas ilegais por ano (POPE ATKINS,
1995; BAGLEY, 2012).
Nos anos seguintes, a Europa passou a ser um mercado consumidor da
cocaína produzida na América Latina e, recentemente, a própria América
Latina se transformou em um importante mercado liderado pelo Brasil, que
se tornou um dos maiores consumidores mundiais. (OLIVEIRA, 2017)

Com o fim da guerra fria as realidades internas ligadas ao terrorismo e às
guerrilhas, comuns, tiveram enfraquecidas as suas vertentes político-ideológicas.
Houve uma espécie de migração dos indutores dos movimentos guerrilheiros para a
lógica mercantil e atraente do narcotráfico. Tal mudança traz novos desafios,
convergindo os campos da segurança pública e da defesa nacional.
Os conflitos na América do Sul entre tropas governamentais e organizações
guerrilheiras declinaram nos anos de 1990, com o fim da Guerra Fria. Por
outro lado, os conflitos com o crime organizado é hoje, sem dúvida, a fonte
de ameaça principal para o uso direto das Forças Armadas e de segurança.
(OLIVEIRA, 2017)

Debelada a ameaça das guerrilhas, medidas eficazes de desmobilização de excombatentes de ambos os lados se tornam fundamentais. O desafio é maior do que
se pode dimensionar. Contingentes paramilitares têm paulatinamente se integrado ao
narcotráfico. Pode-se dizer que a guerrilha chegou ao seu fim, mas as suas táticas,
sob nova motivação, não.
Embora a questão da reintegração dos ex-membros das FARC na sociedade
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colombiana seja um problema ainda a ser totalmente enfrentado, o
contrabando de armas e drogas, bem como o terrorismo e as organizações
do crime organizado na região, podemos afirmar que o ciclo dos conflitos
originários em movimentos de guerrilha dos anos de 1960 chegou ao seu fim.
(OLIVEIRA, 2017)

Assim, a América do Sul da atualidade tem novas ameaças presentes, antes,
afetas ao quotidiano interno dos estados; agora, internacionalizadas: os crimes
transnacionais e as organizações criminosas que, facilitadas pelos efeitos decorrentes
da equação globalização, controle deficiente de áreas de fronteira e crônicas
dificuldades sócio econômicas internas e regionais, têm migrado suas estruturas para
serem verdadeiras máquinas paraestatais.
Atores não-governamentais passaram a desempenhar o papel central ao lado
dos Estados nas guerras e esses atores não respeitam leis ou regras
estabelecidas. (OLIVEIRA, 2017)

5.1 PRODUÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS

As áreas de plantio de cocaína na América do Sul entraram em escala
crescente a partir de 2014, com recorde em 2016. Há incremento dessa produção na
Colômbia a partir de 2013.
Na Colômbia a área para cultivo de cocaína reduziu-se de 2003 até 2013,
quando veio a triplicar de tamanho. Segundo a UNODC, este aumento está ligado a
novas dinâmicas de mercado e de estratégias do tráfico. Adiciona-se ao quadro a
diminuição da pulverização aérea de plantações, a expectativa de produtores
receberem compensações pela substituição do cultivo de coca por outras culturas (o
que gerou efeito contrário: incentivou a produção) e o relaxamento nas políticas
públicas locais de desenvolvimento alternativo para as comunidades.
The increase in coca bush cultivation in Colombia in 2016 came about for a
number of reasons related to market dynamics and the strategies of trafficking
organizations. Among other factors, it was also linked to a perceived decrease
in the risk of illicit activities following the suspension of aerial spraying, the
expectations in some communities of receiving compensation for replacing
coca bush cultivation, and a reduction in alternative development
interventions, which has undergone a period of transition from an approach
based on crop elimination to an approach based on promoting the rule of law.
(UNODC; 2018).
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FIGURA 16 – Área Global do Cultivo de Coca e Manufatura de Cocaína
Fonte: UNODC (2018)

Segundo os volumes captados, verifica-se que os principais destinos da
cocaína são os Estados Unidos da América, a própria América do Sul e a Europa,
tendo como principais rotas partindo principalmente da Colômbia, via América Central,
Caribe e Oceano Atlântico.
Em apreensões, as principais entradas de cocaína no País são a fronteira com
o Paraguai, oriundas do Peru e Bolívia, e a Bacia Amazônica, provenientes da
Colômbia e Peru. Não se podem descartar outras rotas, mas estas são pouco
impactadas pela ação governamental.
No caso da Colômbia, o tráfico é variado, via Oceano Atlântico, América
Central, Caribe e México, sendo o primeiro, para a Europa e os 3 (três) últimos com
destino aos Estados Unidos da América.
O Peru e na Bolívia, respectivamente representantes do segundo e terceiro
lugares em produção, após passarem por tímido período de redução das áreas de
cultivo de 2012 a 2015, também voltaram a crescer a partir de 2016.
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FIGURA 17: Fluxo do Tráfico de Cocaína
FONTE: UNODC (2018)

O Peru tem a segunda maior área produtora de cocaína do mundo, onde se
observa aumento a partir de 2016.
Following a decline that began in 2011, the area under coca bush cultivation
in Peru increased to 43,900 ha in 2016, which was equivalent to 21 per cent
of the global area under coca bush cultivation. (UNODC; 2018).

A Bolívia também teve discreto aumento das áreas produtoras, voltando aos
índices de 2013, quando havia iniciado um processo interno de erradicação.
The Plurinational State of Bolivia accounted for 10 per cent of global coca
cultivation in 2016, when the area under coca bush cultivation in that country
rose by 14 per cent, to 23,100 ha, returning to the level reported in 2013
(UNODC; 2018).

A substituição dos fornecedores da Colômbia, impactados pela ação de seu
governo, por peruanos e bolivianos deu uma nova dinâmica ao tráfico nunca vista no
Brasil. O eixo de exportação de narcóticos para a África e Europa, antes centrado nas
regiões sudeste e sul, deslocou-se significativamente para o Nordeste, ocasionando
uma guerra local entre facções rivais, com reflexos para a segurança pública.
Em segundo lugar, conforme apontado por Manso e Dias (2018), houve um
processo de expansão geoeconômica das maiores facções penais do
Sudeste pelo domínio de novos mercados varejistas locais de drogas, assim
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como novas rotas para o transporte de drogas ilícitas, que se iniciou em
meados dos anos 2000. Este processo foi engendrado, sobretudo, pelo PCC,
que viu a possibilidade de aumento dos lucros no negócio de cocaína pela
integração vertical do mercado, tendo em vista as grandes diferenças de
preço do cloridrato de cocaína pura nos territórios produtores e
consumidores. De acordo com Abreu (2017), inúmeras pistas de pouso
clandestinas foram usadas na rota caipira de tráfico – no interior de São Paulo
e no Triângulo Mineiro – para receber carregamentos provenientes da Bolívia,
transportados por pequenos aviões monomotores. Outras novas rotas foram
exploradas ao Norte do país, cujas mercadorias provenientes da Bolívia e do
Peru chegavam, principalmente, ao Acre, sendo transportadas,
posteriormente, para outras Unidades Federativas (UFs), na rota do Rio
Solimões, chegando depois ao Nordeste e, em particular, ao Ceará e ao Rio
Grande do Norte, para serem levadas à Europa. (IPEA; 2019)

No caso da África, o destino preferencial é a África do Sul e a Nigéria. Observase que a África, apesar do aumento no seu mercado interno, continua servindo de
passagem dos narcóticos para a Europa, com Espanha e Países Baixos como as
principais entradas, ramificando-se posteriormente.
O acréscimo significativo de apreensões de cocaína em países não tradicionais
em consumo, particularmente na Ásia e África, ressalta uma tendência de aumento
do uso da cocaína em novos mercados. Tais demandas mundiais têm aumentado
exponencialmente a produção, com novas adaptações logísticas por parte das
organizações criminosas.
As novas rotas do tráfico no Brasil, dentro de uma dinâmica de distribuição para
atender o consumo interno e o transporte para a Europa, têm revolucionado
organizações como o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando
Vermelho), impactando o centro do País, seguindo para os grandes centros do sul e
do sudeste; e a Amazônia, seguindo para o Nordeste.
O retorno da Colômbia como recordista na produção a partir de 2016,
metamorfoseada em técnicas de cultivo, organização e processos, pode aumentar
ainda mais as tensões sociais e trazer mais instabilidade ao Brasil, ao entrar na
disputa de mercados consumidores e de rotas para o tráfico antes exclusivos da
Bolívia e do Peru.
Soma-se ao quadro que a América do Sul não é apenas rota de produção e de
passagem do tráfico mundial de cocaína e seus subprodutos. É, hoje, a maior
consumidora do entorpecente, liderada destacadamente pelo Brasil, o seu 2 o maior
consumidor mundial.
A mudança do perfil de consumo de cocaína dos países sul americanos tem
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trazido como reflexo a escalada desenfreada da violência nos grandes centros,
problemas sociais de toda a ordem e consistentes instabilidades internas.

FIGURA 18 - Consumidores de Cocaína, em milhões de pessoas
FONTE: UNODC (2018)

Ao mesmo tempo, ao lado da maconha, novas drogas psicoativas causadoras
de forte dependência como o fentanil, as metanfetaminas e as drogas sintéticas têm
crescido em consumo nos Estados Unidos e no mundo, podendo impactar ainda mais
o atual quadro da América do Sul.

FIGURA 19 - Número de usuários de drogas em 2016, número de países que reportaram apreensões
de drogas, 2012 a 2016.
FONTE: UNODC, 2018.
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5.2 A DESARTICULAÇÃO DA GUERRILHA COLOMBIANA

Recentemente foi estabelecido um acordo de paz para a desarticulação das
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), iniciado em 2015. Como
principais pontos, este contempla como bases: representação e participação política;
penalização de crimes cometidos durante o conflito; tipificação do narcotráfico como
crime político; participação de magistrados estrangeiros no Juizado Especial de Paz;
reparação às vítimas; e igualdade de gênero no processo de paz (COSTA VAZ, 2016).
Muito mais importante que a assinatura de acordos com as FARC e o Exército
de Libertação Nacional (ELN), fundamentais para a Colômbia e para todo o
subcontinente nas perspectivas de paz e estabilidade regionais, seus fatores
subsequentes é que definirão se tal processo se tornou uma realidade ou apenas
recurso de retórica política. As reformas políticas e econômicas locais, a efetivação
do apoio internacional e as formas de relacionamento das estruturas da guerrilha e do
narcotráfico serão os indicadores que responderão às principais perguntas da América
do Sul (COSTA VAZ, 2015).
À medida em que o fim do conflito se confirma, impõe-se a necessidade de
considerar seus impactos sobre a dinâmica do narcotráfico e do crime
organizado transnacional na região como fator de grande influência no
delineamento das perspectivas de estabilidade na América do Sul. A paz na
Colômbia é um desenvolvimento de importância transcendental para a
estabilidade regional. Mas as externalidades positivas e negativas do fim do
conflito para a política colombiana e para a região passam a ser aspectos a
demandar atento seguimento desde o prisma da estabilidade regional e, de
modo particular, dos interesses e preocupações brasileiras em segurança e
defesa. (COSTA VAZ 2016)

Por

outro

lado,

as prioridades

militares

colombianas,

anteriormente

empregados no combate à guerrilha e no desbaratamento de redes produtoras de
narcóticos, podem migrar para propósitos mais ligados à defesa da soberania do país.
Entende-se que o apoio norte americano, fundamental e simbiótico, deva se modificar,
sob uma ótica de projeção de poder na América do Sul, mantendo como sua
plataforma a Colômbia.
A missão futura das Forças Armadas Colombianas manterá como prioridade
a garantia da soberania e independência da República da Colômbia,
defendendo sua integridade territorial e ordenamento jurídico. Serão
reavaliadas as capacidades militares voltadas à guerra contra o narcotráﬁco
e às guerrilhas de esquerda. Contudo, apesar da baixa capacidade de guerra
convencional da Colômbia, seus vínculos com os EUA, principalmente no que
tange ao combate ao narcotráﬁco, provavelmente fariam com que ameaças
externas àquela, embora improváveis, fossem respondidas por este.
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(BRASIL; MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017)

Desta forma, a ações de erradicação da guerrilha poderão transbordar as
fronteiras e soberanias, atingindo invariavelmente o Brasil.
Em caso de maior eﬁcácia do combate ao narcotráﬁco por parte dos governos
vizinhos, laboratórios de reﬁno de drogas poderiam migrar para território
brasileiro. E em caso de maior eﬁcácia do combate ao narcotráﬁco por parte
do governo colombiano e estadunidense às rotas do tráﬁco de drogas da
América Central e Caribe, provavelmente elas se incrementem em território
brasileiro. (BRASIL; MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017)

Os efeitos colaterais já se manifestam. É fato que desde o início do processo
de paz na Colômbia e o consequente enfraquecimento da relação entre o tráfico de
drogas e a guerrilha, a violência tem se expandido no Brasil, sob a forma de confrontos
entre facções criminosas. Encasteladas nos presídios e ligadas ao narcotráfico, estas
têm atuado fortemente nos grandes centros urbanos, destacadamente no Rio de
Janeiro e especialmente no Norte e no Nordeste do País.
Possivelmente, o forte crescimento da letalidade nas regiões Norte e
Nordeste, nos últimos dois anos, tenha sido influenciado pela guerra de
facções criminosas deflagrada entre junho e julho de 2016 (Manso e Dias,
2018) entre os dois maiores grupos de narcotraficantes do país, o Primeiro
Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV); e seus aliados
regionais – principalmente as facções denominadas como Família do Norte,
Guardiões do Estado, Okaida, Estados Unidos e Sindicato do Crime. Tal
conflito ocorreu no rastro de dois fatores. Em primeiro lugar, em decorrência
dos incentivos gerados pela paulatina diminuição da produção de cocaína na
Colômbia desde 2000, e o aumento da participação da produção peruana e
boliviana, que fez com que o Brasil assumisse gradualmente uma posição
estratégica como entreposto para a exportação da droga para a África e a
Europa, conforme apontado pelo UNODC. (IPEA, 2019)

5.3 A VIOLÊNCIA

A banalização da violência nos grandes centros urbanos e até mesmo em áreas
rurais isoladas compara-se, pelos elevados índices, a muitos dos conflitos
convencionais ou híbridos existentes em outras partes do globo. As guerras sul
americanas, neste contexto, em termos de baixas, existem e são não-declaradas.
Hoje domina um sistema complexo de “guerras” não-declaradas, levadas a
cabo por grupos de operações especiais; operações secretas, visando
objetivos militares, econômicos e científicos; guerras de propaganda
baseadas em novas tecnologias como as mídias sociais e iniciadas tanto por
grupos econômicos e políticos, quanto por pequenos grupos de criminosos
com os mais variados interesses (MATTIS; HOFFMAN, 2005).

Em alguns países os índices de criminalidade estão colapsando a esfera da
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segurança pública. Observa-se, no mapa e estatísticas abaixo, as taxas de homicídio
por 100000 habitantes. Destacam-se com maiores taxas de mortes por homicídios na
América do Sul a Venezuela, com 57,6; a Colômbia, com 42,9; o Brasil, com 32,4; e a
Guiana, com 20,2. No outro extremo, o Chile, a Argentina e o Uruguai detêm índices
melhores, de 4 a 8 homicídios por cem mil habitantes, dados de 2012. Segundo o
Atlas da Violência 2019, do IPEA, a taxa em 2017 no Brasil foi da ordem de 31,6.

FIGURA 20 - Mapa-múndi - homicídios por 100 mil habitantes
FONTE: WHO (2016)

FIGURA 21 - Taxas de homicídios por 100 mil habitantes nas Américas
FONTE: WHO (2016)

A revisão das políticas públicas que enfrentem o problema é urgente, a fim de
reduzir as decorrentes tensões sociais e estabelecer bases seguras para a atração de
investimentos.
A criminalidade violenta constitui um grande problema econômico, uma vez
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que afeta o preço dos bens e serviços, além de contribuir para inibir a
acumulação de capital físico e humano, bem como o desenvolvimento de
determinados mercados (Cerqueira, 2014). No que tange à esfera fiscal,
importantes e escassos recursos do Estado são drenados para lidar com o
enfrentamento e com as consequências da violência. Nesse contexto, apenas
para citar um exemplo do que pode significar o impacto no custo de logística,
no auge dos roubos de cargas no Rio de Janeiro, em 2017, 13% das
empresas transportadoras faliram, sendo que os preços de algumas
mercadorias podem ter aumentado até 30%, devido ao custo do frete e do
seguro. (IPEA, 2019)

5.4 TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS

Outra ameaça interna aos países sul americanos e que depende de soluções
coordenadas com os seus vizinhos é o tráfico ilegal de armas, tendo a sua principal
rota as fronteiras.
No caso do Brasil, as armas ilegais servem para abastecer grupos criminosos
em todo o País, principalmente no Rio de Janeiro. Há, através do crime organizado,
uma relação intrínseca e obrigatória entre o tráfico de drogas e o de armas e
munições. As facções criminosas as usam para proteção de áreas do tráfico de drogas
e em transações de aluguel ou de venda para ilícitos.
A porosidade das fronteiras e as diferenças de legislação de porte e posse de
armas entre países também são aspectos a serem considerados na questão.
A maior parte das armas ilegais apreendidas no Brasil, cerca de 99%, provém
da fronteira terrestre com o Paraguai, seguido da Argentina, Uruguai e da Bolívia. A
maioria das armas longas como rifles e fuzis têm como origem os Estados Unidos da
América.
O tráfico de armas e munições, em certa forma, explica os elevados índices e
taxas de homicídios observados em alguns países sul americanos como o Brasil, a
Colômbia, a Venezuela e a Guiana.
Deter ou minimizar o tráfico de armas e munições é questão central na redução
de tensões sociais na América do Sul, exigindo soluções que passam pela integração
dos órgãos de controle locais mediante a ação coordenada pelos governos e
organismos regionais.
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FIGURA 22 - O Tráfico de armas no Brasil
FONTE: O ESTADO DE SÃO PAULO (2018)

5.5 O MEIO AMBIENTE

Para a América do Sul são absolutamente vitais para o seu desenvolvimento
econômico a produção agrícola, o incremento industrial, a exploração de recursos
naturais e a integração de áreas remotas, soberanamente enfraquecidas pelos vazios
demográficos.
Na contramão disso, organismos internacionais e organizações não
governamentais, muitas vezes sob o manto do conservacionismo, intervém alocando
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teses ambientalistas que tendem a, muitas vezes, afetar e relativizar aspectos ligados
a soberania. Uma delas é a da Amazônia como patrimônio de toda a humanidade. As
pressões são constantes na agenda regional e encobertam interesses na posse ou
exploração dos recursos naturais fartos, muitos deles estratégicos, capitais para o
desenvolvimento de qualquer nação.
En los países de la UNASUR, la superficie boscosa ha disminuido en
promedio un 7% desde 1990, al mismo tiempo que las emisiones de dióxido
de carbono han aumentando un 80% respecto del nivel de ese año. Por otro
lado, se ha incrementado considerablemente la superficie de áreas
protegidas, pero la falta de gestión de esas áreas y la necesidad de
implementar medidas complementarias de conservación ha redundado en
que continúe la pérdida de hábitat y de parte importante de la biodiversidad
de América del Sur. (CEPAL, 2014)

De fato, o desmatamento, conforme traduz o mapa abaixo, impacta fortemente
a região, muitas vezes à margem do controle governamental e do desenvolvimento
sustentável.

FIGURA 23 – Câmbio anual de áreas de florestas, por país, 2005-2010.
Fonte: CEPAL (2014).

Mas, apesar de não ser tendência em todos os países, há gradual redução do
desmatamento na região como um todo, conforme o gráfico abaixo. No Brasil, 61%
do território nacional é coberto por vegetação nativa, em 5 (cinco) biomas: Amazônia,
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal.
No mesmo sentido, mantendo o Brasil como parâmetro, sua matriz energética
é uma das mais limpas do mundo, com 47,5% oriunda de fontes renováveis, quando
a média mundial é de 13%. Somente no quesito eletricidade, transversal em todas as
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suas atividades econômicas, 86% de sua geração provém de fontes renováveis, como
a hidroeletricidade, dados do Ministério do Meio Ambiente. O mesmo se segue com
relação às metas do Acordo de Paris, todas atingidas ou em vias de sê-lo.
Em dezembro de 2015, foi assinado o Acordo de Paris, que une esforços
das nações signatárias para adotar uma economia de baixo carbono até
o fim deste século. O Brasil se comprometeu a reduzir as emissões de
gases de efeito estufa em 37% até 2025 e apresentou o indicativo de
redução de 43%, até 2030. Ambos são comparados aos níveis de 2005.
Entre outras medidas, o Acordo de Paris tem o objetivo de manter o
aumento da temperatura média global a bem abaixo de 2°C em relação
aos níveis pré-industriais e de garantir esforços para limitar o aumento da
temperatura a 1,5°C. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019)

FIGURA 24 – Evolução da superfície dos bosques (desmatamento) 1990 - 2010.
Fonte: CEPAL (2014).

Para fazer frente às ameaças internacionalizantes da Amazônia, um espaço
singular de conservação da flora e da fauna mundiais e patrimônio legítimo de 9 (nove)
países sul americanos que a compartilham, ações integradas são cada vez mais
urgentes e necessárias, para fazer frente a contestações provocadas por atores
totalmente dissociados das realidades locais, muitas vezes inviabilizando as
possibilidades autóctones de desenvolvimento.

5.6 A QUESTÃO INDÍGENA

Palco de muitas discussões, a questão da autoafirmação das etnias indígenas
é fator de preocupação entre os países sul americanos, especialmente na Amazônia.
Diversas terras indígenas (TIs) estão estrategicamente posicionadas sobre
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importantes reservas de recursos naturais e em áreas de fronteira, alvos da cobiça
internacional.

FIGURA 25: Localização e Extensão das TIs
Fonte: ISA, 2019.

A fraca densidade populacional na faixa de fronteira e o livre trânsito de tribos
nômades é um verdadeiro desafio, tendo em vista tradições como o escambo, os laços
de parentesco e os grupos étnicos congêneres, naturalmente existentes em países
lindeiros. Tal situação sugere superposição física das reservas, alheia aos marcos
territoriais (COSTA PEREIRA, 2017).
Embora
improvável,
algumas
etnias,
principalmente
aquelas
transfronteiriças, poderiam alegar ou se utilizar do argumento de
perseguições, violência e desassistência, entre outros, para requerer
autonomia ou internacionalização de suas reservas, tomando por base os
conceitos contidos na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos
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Povos Indígenas, com apoio de organizações internacionais. (BRASIL, 2017)

De fato, hoje as TIs correspondem a 12,2% das terras nacionais, verdadeiro
desafio para seu controle, superfície maior que muitas nações do globo. As
reivindicações de internacionalização de TIs são sempre uma ameaça e podem se
tornar uma realidade tendo em vista a Declaração das Nações Unidas sobre os
Direitos dos Povos Indígenas.
Atualmente existem 462 terras indígenas regularizada que representam cerca
de 12,2% do território nacional, localizadas em todos os biomas, com
concentração na Amazônia Legal. Tal concentração é resultado do processo
de reconhecimento dessas terras indígenas, iniciadas pela Funai,
principalmente, durante a década de 1980, no âmbito da política de
integração nacional e consolidação da fronteira econômica do Norte e
Noroeste do País. (FUNAI, 2019)

Observando-se o mapa abaixo e os dados acima descritos, poucos países dão
tamanha importância ao assunto quanto o Brasil. Mas ainda assim, parece que aos
olhares do mundo não bastam áreas. As reivindicações indigenistas migram, ao sabor
dos interesses, para uma difícil escolha: assimilação e aculturação ou preservação
radical e manutenção de costumes. Não importa se a balança penda para um lado ou
para o outro: sempre há discussão e pressões. Ou seja: parece que o que importa é
o problema, não a solução.

5.7 A TENSÃO VENEZUELANA

Crises internas decorrentes de regimes baseados em ideologias
ultrapassadas, em corrupção generalizada e em deturpações do regime
democrático, uma tônica regional, têm ameaçado as relações entre estados
vizinhos, resultando em ondas de refugiados, violações dos direitos humanos,
fome e pressões nas regiões de fronteira.
A situação na Venezuela é, com frequência, equivocadamente diagnosticada
como sendo, principalmente, uma crise política ou econômica. Seria mais
bem descrita como um ato criminoso sem precedentes na América Latina: a
captura e pilhagem sistemática de um Estado, realizadas, primeiro,
apoderando-se de suas instituições mediante a mobilização das massas e
maquinações burocráticas e, em seguida, aumentando o controle estatal por
meio da força militar, à medida que a natureza criminosa do ato e suas
consequências se tornam evidentes para os cidadãos da nação. (NICOLINI,
2016).

Neste contexto, os problemas venezuelanos, verdadeiros desafios para os
entes da América do Sul, colocam à prova tudo o que se perseguiu em termos de
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integração. Se trata de uma nação sofisticada com, antes da crise, um dos melhores
índices de desenvolvimento da América do Sul. As soluções não são simples e
dependem de ambiente internacional favorável e clima interno disposto a mudar.
A crise na Venezuela é um problema para o país e para a região, o qual nem
o direito internacional, nem as instituições multilaterais existentes estão
preparadas para enfrentar. Para os estados vizinhos, parece haver poucas
alternativas politicamente aceitáveis. Por exemplo, é improvável que os EUA
ou que entidades como a Organização das Nações Unidas (ONU) ou
Organização dos Estados Americanos decidam intervir fisicamente ou sejam
capazes de atuar de modo suficientemente impactante para alterar a atual
trajetória da Venezuela rumo a uma crise interna mais ampla e violenta.
(ELLIS, R EVAN, 2017)

Não pode ser descartada a hipótese de ocorrer, pelo crescente interesse de
grandes potências como Rússia, Estados Unidos e China, um conflito (podendo ser
uma Guerra Híbrida, porque não?) no arco norte envolvendo países como a Colômbia,
a Guiana ou até mesmo o próprio Brasil, ou uma guerra por procuração, neste caso
entre partidários do governo e os seus contrários.
... confronto de duas potências estrangeiras, se enfrentando em um terceiro
país, disfarçado de um conflito interno [desse terceiro país] e empregando
pessoal, recursos e territórios deste para atingir estratégias e objetivos
externos. (DEUTSCH; 1964)

A história sempre afirma que a tradição sul americana sempre foi de resolver
suas questões regionalmente. Cabe a reflexão se há disposição dos seus Estados
para adoção de opções aceitáveis enquanto ainda haja tempo, sob pena de as
grandes potências, até o momento coadjuvantes, assumirem o papel principal.
A Venezuela está à beira de uma guerra. Não é possível prever a intensidade
ou tipo de combate que pode vir a ser travado no país vizinho. Mas este é um
dos cenários mais sólidos que se desenham nessa fase crítica da crise do
chavismo. (COUTINHO, 2019)

5.8 FLUXOS MIGRATÓRIOS

Há incremento exponencial em trânsito de pessoas no mundo, não somente
derivado da globalização ou da revolução das comunicações e dos transportes, mas
desafortunadamente motivado pela fome, pelas guerras, pelos desastres naturais,
pelas perseguições políticas, pelas perseguições religiosas, pelas crises econômicas,
pelas violações dos direitos humanos e pela busca de melhores condições de vida.
A população global de pessoas forçadas a se deslocar cresceu em 2,3
milhões de pessoas em 2018. Até o final de 2018, 70,8 milhões de pessoas
encontram-se fora de seus locais de origem em decorrência de perseguição,
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conflito, violência, ou violações de direitos humanos. Como resultado, o
número de pessoas deslocadas à força no mundo atinge, novamente, um
crescimento recorde. (ACNUR, 2018)

Os

fluxos

migratórios

desordenados

invariavelmente

geram

reflexos

importantes nos países de origem, de trânsito e de destino, com elevado potencial de,
dependendo das circunstâncias e das condições de acolhimento, elevar rapidamente
as tensões sociais. Se são reportados diversos problemas nas nações mais
desenvolvidas, estruturadas para melhor receberem deslocados, muito maiores são
os desafios dos demais países de executarem tarefas de ajuda humanitária e de
assimilação.
O caso da Venezuela, mergulhada em uma crise humanitária sem precedentes
na América do Sul, é um verdadeiro desafio regional.

FIGURA 26 – Evolução da população venezuelana no Exterior
Fonte: OIM (2018)

O fluxo de venezuelanos, cerca de 3,4 milhões de pessoas que deixaram o seu
país até 2018, é diversificado, concentrando-se principalmente nos Estados Unidos
da América, Espanha e Colômbia. Observa-se considerável aumento no Panamá,
Ilhas do Caribe, Peru, Chile, Argentina, enfim, em todos os países da América do Sul.
O número de refugiados e solicitantes de refúgio da Venezuela cresceu. O
amplo deslocamento na região tem adquirido a característica de refúgio, com
cerca de 3,4 milhões de pessoas fora do país até o final de 2018 (ACNUR,
2018).

Estima-se que este número já tenha atingido 4 (quatro) milhões de pessoas em
julho de 2019.
O ano de 2017 foi o maior em número de pedidos de refúgio,
desconsiderando a chegada dos venezuelanos e dos haitianos. Foram
13.639 pedidos no ano passado, 6.287 em 2016, 13.383 em 2015 e 11.405
em 2014. No total, 33.866 pessoas solicitaram o reconhecimento da condição
de refugiado no Brasil em 2017. Os venezuelanos representam mais da
metade dos pedidos realizados, com 17.865 solicitações. Na sequência estão
os cubanos (2.373), os haitianos (2.362) e os angolanos (2.036). Os estados
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com mais pedidos de refúgio são Roraima (15.955), São Paulo (9.591) e
Amazonas (2.864), segundo dados da Polícia Federal. (ACNUR, 2018)

FIGURA 27 – Estimativas de Destinos Destacados – Imigração Venezuelana
Fonte: OIM (2018)

Por incompatibilidades na língua e culturais, o Brasil abriga número menor de
deslocados em comparação com a Colômbia, ou mesmo com a Argentina, o Chile e
o Peru, estes últimos não limítrofes à Venezuela. Ainda assim a situação preocupa,
tendo em vista que o principal ponto de entrada no País é o Estado de Roraima,
carente em infraestrutura, exigindo grande atenção e esforço do Governo Federal nas
ações de ajuda humanitária, como a Operação Acolhida, lançada em 2018.
Lançada em março de 2018, a Operação Acolhida operacionaliza a
assistência emergencial para o acolhimento de refugiados e migrantes
provenientes da Venezuela em situação de maior vulnerabilidade, decorrente
do fluxo migratório provocado por crise humanitária. Ela tem o apoio de
agências da ONU no Brasil e de organizações da sociedade civil. (ACNUR,
2019)

As principais rotas venezuelanas no interior do continente correspondem ao
mapa abaixo. A via aérea está sendo substituída por terrestres e marítimas, fruto das
dificuldades econômicas verificadas nos últimos contingentes.
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FIGURA 28 – Mapas de rotas migratórias
Fonte: OIM (2018).

O Brasil tem se caracterizado como país de trânsito para os venezuelanos, o
que se justifica pela baixa permanência deles no território nacional.
Segundo dados oficiais, mais de 240 mil venezuelanos entraram no Brasil
desde 2017 (quase metade deles já saiu do país). Cerca de 160 mil
venezuelanos foram regularizados até o momento, seja pela solicitação de
refúgio (59%) ou por meio de um visto de residência temporária (41%)
(ACNUR, 2019).
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6. ASSIMETRIAS REGIONAIS

A América do Sul apresenta um quadro heterogêneo e cíclico em termos de
crescimento e desenvolvimento econômicos. Suas alternativas vieram, geralmente, a
reboque das grandes transformações mundiais. Pelo seu imperativo geográfico,
distante dos grandes centros e temas globais, demorou a criar modelos autóctones
que colaborassem com a melhoria das condições de sustentabilidade e de
implementação de políticas consistentes no campo social.
Nesse quadro, os raros momentos favoráveis no ambiente internacional
somente têm sido direcionados sob a ótica mercantil, para não dizer predatória. São
os chamados ciclos econômicos nos quais, desde os tempos coloniais, a lógica é
produzir para atender as necessidades dos grandes mercados consumidores em
cadeias produtivas especializadas, customizadas.
Assim, depreende-se que boa parte dos principais problemas encontrados na
América do Sul não estão unicamente relacionados à história, aos antagonismos entre
países ou da predação econômica de potências internacionais. Decorrem também (e
muito) da falência de modelos governamentais, da ineficiência sistêmica dos modelos
de gestão e da crônica e total inépcia dos estados.
Mesmo considerando que as ameaças tradicionais estão pouco securitizadas
atualmente na América do Sul e que a região possui gastos militares baixos
e se encontra livre de armas nucleares, não significa que os problemas de
segurança estão ausentes na área. As questões mais prementes decorrem
de problemas intra-estatais relacionados com as drogas ilícitas, o tráfico de
armas, o crime organizado, a lavagem de dinheiro, além dos altos índices de
violência (PAGLIARI, 2011).

6.1 IDH E PIB
Como comparador dos níveis de desenvolvimento entre países, um dos
indicadores mais aceitos é o Índice de Desenvolvimento Humano, que decorre
da relativização entre o crescimento econômico e a penetração social dos seus
ganhos.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida
do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do
desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da
criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito
utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera
apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. (IDH, 2019)
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Neste conjunto de realidades, crescimento econômico não necessariamente
significa melhoria no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Países com grande
Produto Interno Bruto (PIB) podem apresentar níveis de bem-estar da população mais
baixos comparativamente com congêneres que priorizaram melhor a distribuição das
riquezas através de políticas sociais.
Observa-se no mapa ilustrativo abaixo que a tônica regional não é apenas
diversa: ela é impactada por um cone sul com melhores indicadores em relação aos
demais países.

FIGURA 29 – América do Sul - IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, 2014, UNDP, atualizado em
10 Jan 2016.
Fonte: Actualitix World Atlas (2016).

Nesse diapasão, a Argentina, o Uruguai e o Chile apresentam melhores
resultados em desenvolvimento humano. Guiana, Equador, Bolívia, Paraguai e
Suriname veem-se em situação mais atrasada, sendo que os 3 (três) últimos revezamse com os piores indicadores.
País
Argentina
Bolivia
Brasil

PIB PPC
PIB por PPC
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
PIB por PPC per capita

Estimativa
Lugar
2015
Bilhões
930.345
2o
Unidades 21,924.287 2o
Bilhões
74.836
8o
Dólares
Unidades 6,530.170 12o
Bilhões 3,172.815
1o
Unidades 15,518.768 6o
Moeda

Escala

IDH
Lugar
2014
0.84

1o

0.66

11o

0.76

5o
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PIB por PPC
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
Colombia
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
Ecuador
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
Guyana
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
Paraguay
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
Peru
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
Suriname
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
Uruguay
PIB por PPC per capita
PIB por PPC
Venezuela
PIB por PPC per capita
TABELA 1 – PIB x PPC x IDH
Fonte: IMF (2014)
Chile

Bilhões
Unidades
Bilhões
Unidades
Bilhões
Unidades
Bilhões
Unidades
Bilhões
Unidades
Bilhões
Unidades
Bilhões
Unidades
Bilhões
Unidades
Bilhões
Unidades

431.802
24,170.029
682.977
14,164.426
192.728
11,839.194
5.814
7,279.767
61.587
8,776.298
403.322
12,638.839
9.766
17,502.961
73.056
21,387.305
550.226
17,787.386

5o
1o
3o
7o
7o
9o
12o
11o
10o
10o
6o
8o
11o
5o
9o
3o
4o
4o

0.83

2o

0.72

8o

0.73

7o

0,64

12o

0.68

10o

0,73

6o

0.71

9o

0.79

3o

0.76

4o

O Brasil, sozinho, têm o maior PIB da América do Sul. Responde, também, por
quase a totalidade das riquezas produzidas por todos os demais países. Se torna,
neste aspecto, querendo ou não, fator decisivo no desenvolvimento regional, pelo seu
tamanho e potencialidades.

6.2 BRASIL: A MAIOR ASSIMETRIA

O Brasil é uma singularidade no subcontinente. O País, pelo seu tamanho,
população e pelos seus potenciais inexplorados pode, isoladamente e sob o ponto de
vista socioeconômico, ser autossuficiente em relação a região, se já não o é. Resolver
as suas assimetrias é dar importante passo para reduzi-las no conjunto da América
do Sul.
O Brasil, país de dimensões quase continentais, grande população e
economia bastante diversificada, não necessita, a rigor, do resto da América
do Sul para construir o seu projeto de desenvolvimento econômico e social.
Se os nossos vizinhos resolverem tomar o caminho do caos ou o da
subordinação pura e simples aos Estados Unidos (uma hipótese não exclui a
outra, diga–se de passagem), o Brasil não precisará acompanhá–los. De
qualquer maneira, não há dúvida de que a integração continental reforçará
consideravelmente o potencial de desenvolvimento e a posição internacional
do país. (BATISTA JR, 2008)

No entanto, as projeções indicam, comparativamente com as demais nações
do subcontinente, mercados emergentes e países em desenvolvimento (EMDE),
tímido crescimento do PIB per capita até 2023, pelo menos.
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FIGURA 30 – Crescimento de PIB por Paridade de Poder de Compra, real per capita.
Fonte: IMF (2018).

Há que se considerar o enorme desafio de promover melhorias sociais no País,
que possui enormes distâncias, dificuldades de infraestrutura de toda a ordem,
isolamentos geográficos que estão longe de serem superados no curto ou médio
prazo e regiões ainda não completamente integradas ao restante do conjunto da
nação e do estado.

6.3 INTEGRAÇÃO REGIONAL COMO VETOR DE DESENVOLVIMENTO

Tamanhas dificuldades internas não ocorrem somente no Brasil. Elas são
correntes em toda a América Latina.
Diversos fatores contribuem para a visão de que o desenvolvimento da América
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do Sul como um todo pode ter o seu caminho na integração e complementaridade
produtiva.
Porém, o que se observa na atualidade são cada vez mais acordos comerciais
bilaterais com atores externos e uma espécie de desinteresse ou de desesperança
em soluções integradoras.
O que está se configurando é uma certa divisão entre a América do Sul
oriental ou atlântica e a América do Sul ocidental ou pacífica. Os países da
margem pacífica do continente, com a exceção do Equador, aceitaram
assinar tratados bilaterais de livre comércio com os Estados Unidos nos
moldes da Alca, o que inviabiliza a sua incorporação à união aduaneira do
Mercosul. É o caso do Chile, cujo acordo com os Estados Unidos vigora
desde 2004, como já foi mencionado. Peru e Colômbia assinaram acordos do
mesmo gênero com Washington. (BATISTA JR, 2008)

7. O PAPEL REGIONAL DO BRASIL

7.1 CARACTERIZAÇÃO RESUMIDA DO PAÍS

Conforme os capítulos anteriores, vimos que o Brasil possui singularidades que
o definem como ator global, transcendendo o seu papel regional. O seu destino na
América do Sul e no mundo repousa em raízes históricas, baseadas na colonização
portuguesa, e às suas características geopolíticas.
O Brasil é o maior país da América do Sul e o quinto do mundo em extensão
territorial. Com proporções continentais, estende-se por uma área de
8.514.876,599 km². Ao norte, é cortado pelo Equador, enquanto ao sul, pelo
trópico de Capricórnio. São mais de 206 milhões de habitantes que vivem em
sua maioria nas cidades, segundo o Censo de 2010. A população formou-se
pela interação entre os povos europeu, africano e nativos indígenas. Mais
tarde, depois da libertação dos escravos negros, o país recebeu várias
correntes imigratórias (alemães, italianos, espanhóis, japoneses e síriolibaneses) que contribuíram também para a formação étnica atual da
população. (UNDP, 2019).

Seu desenvolvimento, formatado por soluções próprias e heterogêneas em
relação ao restante da América Latina, garantiu liderança econômica regional e
projeção global.
O país é a maior economia da América Latina, segunda da América - atrás
apenas dos Estados Unidos - e sétima do mundo. O Brasil vem expandindo
sua presença nos mercados financeiros internacionais e faz parte de um
grupo de cinco economias emergentes formada por Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul, conhecido como BRICS. Os setores agrícola,
minerador, manufatureiro e de serviços são os mais fortes no país.
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Equipamentos elétricos, aeronaves, suco de laranja, automóveis, álcool,
têxtil, minério de ferro, aço, café, soja e carne são alguns dos principais
produtos exportados pelo Brasil. (UNDP, 2019).

FIGURA 31 - Arcos e Subregiões na Faixa de Fronteira
FONTE: BRASIL. Ministério da Integração Nacional (2010).

De maneira harmonizada com seus vizinhos, o Brasil faz fronteira terrestre com
10 (dez) países. Seus limites estão bem demarcados e compartilhados, em grande
parte firmados no final do século XIX e início do século XX. Pela sua enorme extensão
territorial, não nutre ambições de conquista.
Se olharmos o caso do Brasil, essa situação é ainda mais marcante. Desde
o final da Segunda Guerra, o país não se envolve diretamente em guerras
interestatais e tem canalizado sua ação de política externa na direção da
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diplomacia e do uso das organizações internacionais como instrumento
legítimo para resolução de conflitos. Em sua Estratégia Nacional de Defesa
(END), o país declara que não tem inimigos. (OLIVEIRA, 2017)

Tal diversidade de nações limítrofes confere grandes desafios. No entanto, num
quadro muito diferente se comparado a outras regiões do globo, o caso brasileiro é
um exemplo de sucesso e de integração.
.... a faixa de fronteira do Brasil se estabelece ao longo dos 15.719 km de
linha de fronteira, passando por onze unidades da Federação e quinhentos e
oitenta e oito municípios. Com uma área que corresponde a 27% do território
nacional, a faixa de fronteira confina com dez países da América do Sul e
reúne uma população de cerca de dez milhões de habitantes, o que
corresponde a cerca de 5% da população brasileira. (VARGAS, 2017)

Se no passado se envolveu em guerras de variadas intensidades
principalmente no cone sul, hoje o Brasil goza de estabilidade no campo das relações
exteriores. Em grande parte, esta estabilidade deve-se ao histórico das guerras e à
costura dos tratados de paz. Infere-se que o Brasil não tem ou não visualiza inimigos
estatais no sentido regional, pelas boas relações internacionais e por efeitos de
dissuasão no campo da defesa.
No caso brasileiro, até a primeira metade do século XX, o principal foco
regional de preocupação em relação ao desenvolvimento da fronteira agrária
e às tensões políticas concentrava-se no sul do continente (leia-se Argentina),
ou no centro-oeste (leia-se Bolívia e Paraguai). Na segunda metade do século
XX, os focos regionais de tensão foram deslocando-se para os extensos
territórios da Amazônia, ao norte do continente. (RODRIGUES, 2018)

Mas em escala muito maior, o País enfrenta ameaças externas não estatais,
representadas por pressões ambientalistas, questões indigenistas, exploração ilegal
de recursos naturais, tráficos ilícitos e fraca presença populacional na faixa de
fronteira, com destaque especial na Amazônia.
O desafio de tornar o Estado mais presente teimosamente persiste e se torna
muito complexo no quadro de uma Nação ainda não totalmente integrada.
A percepção por parte do Brasil de que as principais ameaças à sua
integridade estariam nas possíveis ambições de nações, empresas
internacionais e organizações criminosas em subestimar a soberania
nacional e se apropriarem dos recursos naturais brasileiros, principalmente
na pouco povoada Amazônia, fez com que os agentes do Estado
desenhassem um projeto para definitivamente incorporar aquela região ao
país (MARQUES, 2007).
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7.2 INTEGRAÇÃO REGIONAL

Ao mesmo tempo que tende, pelo seu peso, a ser protagonista na América do
Sul, o Brasil, pelas suas potencialidades, tem cada vez mais assumido papel global.
Se o eixo assimétrico regional demanda cooperação, um planeta multipolar demanda
representatividade mundial.
O Brasil é hoje, mais do que antes, um ator global, com um patamar no mundo
distinto de outros países da nossa região. O eixo regional tornou-se mais
assimétrico. São maiores as expectativas dos vizinhos quanto ao papel do
País na sustentabilidade de cooperação. Também são maiores os desafios
relacionados às ambições do Brasil num mundo multipolar fragmentado, com
tendências centrífugas e muitas tensões de hegemonia. (LAFER, 2013)

No campo da cooperação regional o País esforça-se na retórica
integracionista sul-americana. Respaldá-la em ações concretas e investimentos é, de
fato, um desafio, mediante uma plêiade global de interesses e a necessidade de um
ambiente regional estável como base de desenvolvimento.
Espera-se do Brasil um papel de liderança em nível internacional e regional
que, sem deixar de lado os interesses legítimos do país, também represente
os interesses do conjunto dos países da região. Até o momento, prevalece a
percepção de que Brasil não consulta os outros países da região em seus
movimentos globais. Em nível regional, espera-se do Brasil que contribua
com políticas que indiquem um maior compromisso com os países vizinhos,
não somente no que se refere a temas econômicos (comércio e
investimentos), mas também em temas como o da absorção de imigrantes.
De modo geral, existe uma expectativa de que o Brasil atue de modo a induzir
a criação de regras estáveis na região, sentimento particularmente forte no
Chile. (SORJ e FAUSTO, 2011)

A verdade é que o Brasil, como 8ª potência econômica mundial (Banco
Mundial, 2017), pelas suas próprias forças produtivas, opinião pública e lideranças
políticas e empresariais, tem naturalmente nos mercados mundiais seus principais
destinos. Seu PIB PPC, da ordem de U$ 3,255,144.64 (Banco Mundial, 2017)
representa, sozinho, 31% do PIB da América Latina e Caribe juntos (U$
10,258,018.17) (Banco Mundial, 2017). Assim, singular na América Latina, o País vive
uma projeção externa pendular entre regionalismo e multilateralismo.
Motta Veiga e Sandra Rios percebem com preocupação a tendência de ver a
integração regional como um elemento secundário da política externa
brasileira, “diante dos interesses cada vez mais diversificados do país, em
termos geográficos”. (SORJ e FAUSTO, 2011)

Novos atores têm se aproveitado dos desalinhamentos e vacilações da política
externa brasileira. A China, por exemplo, numa estratégia de projeção vetorizada
economicamente, vem obtendo sucesso em acordos bilaterais com diversos países
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sul americanos, enfraquecendo a temática regional. Caso não tenha uma ótica
especial para o tema, o País pode ver cada vez mais reduzida a sua importância, não
só no plano econômico, mas sobretudo no contexto político, com consequências
importantes para os seus rumos futuros.
A segunda se refere às mudanças na geografia da economia mundial com o
surgimento da China e seu impacto sobre os setores produtivos dos países
sul-americanos, agregando complexidade à agenda brasileira na região. Os
produtos industriais brasileiros vêm perdendo espaço em relação aos
competidores asiáticos nos países da América do Sul. Este risco aumenta
com a negociação de acordos comerciais entre alguns países da região e os
países asiáticos. (SORJ e FAUSTO, 2011)
A China, neste sentido, repete uma tática conhecida dos Estados Unidos em
suas projeções de poder em escala regional: busca tornar-se o principal
parceiro individual de cada país, para excluir a influência dos demais poderes,
em particular das principais potências regionais, o Brasil e os Estados Unidos.
No caso da América do Sul, basicamente, esta tendência ocorre no setor
econômico, mas que, como indicado, implica na diminuição de alternativas
políticas autóctones. Na tabela abaixo, adaptada de Slipak (2014), a evolução
da presença chinesa na América do Sul ilustra bem esta situação
(PECEQUILO, 2013):

FIGURA 32 – A China e a América do Sul: Parceria Comercial
FONTE: PECEQUILO (2013)

7.3 O BRASIL NO ATLÂNTICO SUL E ANTÁRTICA

Antes de se defrontar com a África e a Antártica, o Brasil atravessa um
“corredor” de ilhas britânicas no Atlântico Sul que se interpõe, inicialmente, entre o
Brasil e a África. Prosseguindo mais ao sul, este mesmo corredor inflete para o oeste,
desta vez entre o Brasil e o continente antártico.
O “corredor” de ilhas britânicas possui um conjunto de bases aéreas e navais
de alto valor estratégico para os EUA e seus aliados em qualquer conflito no
Atlântico. Entre elas se destaca a Ilha de Ascensão onde se opera uma base
aérea para aviões de grande porte, uma das antenas do Sistema de
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Posicionamento Global (GPS), uma estação retransmissora da BBC inglesa
e instalações do serviço de inteligência britânico de interceptação de sinais,
criptografia e monitoramento com ligação por satélite. A partir dessas ilhas, o
litoral brasileiro pode ser alcançado ou alvejado por forças agressoras e as
rotas de navegação do Atlântico podem ser monitoradas, controladas,
comprometidas ou bloqueadas. Daí serem alvos compensadores para a
defesa nacional, em caso de conflito armado contra aquelas potências, no
sentido de neutralizar suas instalações ou limitar sua utilização pelo
oponente. (ROCHA PAIVA, 2013)

A influência de novos atores no quadro regional, particularmente no Atlântico
Sul, pode ser extremamente prejudicial para o País, tendo mais de 85% de sua
produção de petróleo baseada exploração da sua plataforma continental. Interesses
vitais para a sustentação do poder nacional estão nas fronteiras do pré-sal, em águas
profundas.

FIGURA 33 – Presença Européia no Atlântico Sul
FONTE: MESQUITA (2017)

Inicialmente baseada em linhas de apoio e de comunicações para a navegação
no hemisfério sul, a presença britânica, e por extensão norte-americana no Atlântico
Sul, assume nova importância na disputa por áreas de pesca, exploração de recursos
naturais, controle de áreas oceânicas e soberanias afetas a mares territoriais e zonas
de exploração exclusivas.
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As tecnologias de extração em águas profundas estão cada vez mais eficientes
economicamente. A descoberta recente de novas fronteiras de exploração de
petróleo, particularmente localizadas no Golfo da Guiné e plataforma continental
brasileira, sob certo ponto, dá um tom atrativo, dramático e desafiador para o futuro
da projeção marítima do entorno estratégico nacional.
Mas o elemento de maior significado geopolítico do Atlântico Sul é o fato de
que nas suas duas bordas continentais estão localizadas as jazidas de
petróleo e gás consideradas pelos especialistas como das mais promissoras
do mundo. A região responde hoje por cerca de 20% da produção mundial de
petróleo, e sua taxa média anual de crescimento está próxima de 10%.
Destaque-se que atualmente mais de um terço das importações de petróleo
dos EUA e da China provém dos países produtores do continente africano,
com destaque para Nigéria e Angola. Como visto, na vertente brasileira
encontram-se as mais recentes e promissoras descobertas de petróleo e gás,
e estudos preliminares indicam reservas com potencial de até 55 bilhões de
barris nos campos do pré-sal. Além disso, cerca de dois milhões de barris/dia
da produção do país provêm atualmente da exploração offshore. (COSTA,
2012)

Em adição, as discussões sobre a soberania da Antártica em 2041, quando o
seu Tratado será redeliberado, certamente serão importantes para o País. No
tabuleiro de interesses existem complexas questões como reclamação de territórios,
direitos de exploração de recursos naturais, direitos de prospecção científica,
militarização, entre muitas outras.
Em 2041, haverá a rediscussão do Tratado da Antártida, admitido inclusive o
debate sobre os pleitos de Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia,
Noruega e Reino Unido por soberania em alguns territórios antárticos. O
Brasil deverá dispor de poder nacional equilibrado, em todas as suas
expressões, para ter influência nas decisões sobre o destino daquele
continente, a fim de respaldar os interesses nacionais. Para tanto, terá de
reduzir um enorme hiato nos campos militar e científico-tecnológico, ambos
em estado de indigência no País, situação que inviabiliza a projeção de poder
militar com capacidade de pressionar, coagir ou combater, trunfo significativo
para respaldar a diplomacia e dissuadir potências mesmo as mais fortes.
(ROCHA PAIVA, 2013)

Na diplomacia austral, a atuação do Itamaraty estará dividida em duas
alternativas: se atuar como país da América do Sul, via blocos regionais, ou buscar
forças no multilateralismo, como ator global. Se por um lado, até o momento Chile e
Argentina indicam se opor à presença brasileira na Antártica, por outro, Estados
Unidos e Reino Unido a apoiam. Complexas opções estratégicas se imporão e podem
novamente desafiar a integração regional.
Quanto às Ilhas Malvinas, o Brasil reconhece o direito de soberania da
Argentina, mas não deve apoiar nenhuma iniciativa de sua retomada pela
força, pois um novo conflito na região teria reflexos políticos cujas
consequências seriam imprevisíveis para a segurança no Entorno como um
todo. Hoje, o Brasil já reconhece a soberania argentina também sobre as Ilhas
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Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, quando anteriormente reconhecia serem
áreas em litígio. Qual foi o retorno em termos de apoio argentino aos
interesses globais do Brasil e de boa vontade nas negociações no âmbito do
MERCOSUL? Deve-se levar em conta as restrições de Argentina e Chile à
presença brasileira na Antártida, ao contrário do incentivo e apoio dos EUA e
do Reino Unido. (ROCHA PAIVA, 2013)

O Brasil, caso queira ser um player diferenciado e salvaguardar os seus
interesses fundamentais, deve se preparar para o embate antártico do porvir, não
somente no campo político, mas também nas expressões científica-tecnológica e
militar do poder nacional, flagrantemente deficientes para o tamanho do País na
atualidade.

7.4 ESTATURA MILITAR

A diplomacia exercida unicamente pela retórica política, por si só não se
sustenta. Ela está assentada em outros campos do poder. O campo militar é um deles,
ao lado dos demais.

Figura 34 – TOP 15 MILITARY SPENDERS IN 2018
FONTE: SIPRI (2019)

Num mundo onde há uma corrente armamentista generalizada, envolvendo
grandes atores, observa-se um aumento de 3,1% de gastos em defesa na América do
Sul, tomando por base os anos de 2017 e 2018, sendo da ordem de 55,6 bilhões de
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dólares em 2018. Muito aquém se comparados a outras regiões do mundo, como a
América do Norte (4,4%), Ásia Central e Sul (4,2%) e Leste Asiático (4,1%), tais
números sugerem que frente a ameaças estatais externas as dificuldades regionais
serão consideráveis.

Figura 35 – GASTOS MILITARES POR REGIÃO 2017-2018
FONTE: SIPRI (2019)

EUA, China, Arábia Saudita, Índia e França foram os 5 (cinco) maiores
orçamentos de defesa no mundo em 2018, com 60% do gasto militar global.
É um enorme desafio convencer uma nação que não participa conflitos
externos convencionais desde a 2ª Guerra Mundial que a dimensão militar será
fundamental para a projeção internacional do Brasil no mundo globalizado ou até
mesmo para a manutenção de seu status quo regional cada vez mais ameaçado. Na
contramão dos demais países, como os BRICS ou os mais desenvolvidos, como 8ª
ou 9ª economia mundial, o Brasil tem seus gastos em defesa definitivamente aquém
das necessidades, apesar de ainda liderar no contexto sul americano.
Os percentuais de 1,4 ou 1,5% do PIB dispendidos em defesa, considerando
de 2005 até 2018, não exatamente refletem nem o posicionam propriamente o Brasil
como um global player no quesito defesa. Considerando o ambiente dos BRICS, o
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País só está na frente em gastos em defesa da África do Sul, e atrás da China, da
Índia, e da Rússia, dados de 2018.

FIGURA 36 - The share of world military expenditure of the 15 states with the highest spending in 2018
FONTE: SIPRI (2019)

Estes desafios dão a real dimensão do panorama sul-americano num limiar
incerto de conflitos armados. Se por um lado existe para o campo da defesa o
imperativo de salvaguardar a soberania e garantir o desenvolvimento, por outro, fortes
pressões se instalam para o uso das forças militares contra a criminalidade absurda e
o combate ao narcotráfico, no campo da segurança (SILVA, 2019).
O desenvolvimento de um novo conceito de segurança de fronteiras para o
Brasil decorre da necessidade de compreender melhor as implicações de um
desafio que o país enfrenta. Especificamente, a segurança fronteiriça do
Brasil deve ser entendida como uma dimensão de segurança autorregulada
dentro do conjunto maior da segurança nacional. A ambiguidade do conceito
de segurança nacional deve ser extirpada. Sua definição, militarmente
baseada e ainda inserida na doutrina de segurança nacional – alimentada
durante os últimos sessenta anos pela Escola Superior de Guerra (ESG) –
não serve mais às ambições e aos interesses nacionais que estão emergindo
no Brasil. O uso da força militar não pode ser nem a única nem a principal
dimensão; novos elementos devem ser constantemente redefinidos e
incluídos na dinâmica da organização da segurança nacional do Brasil.
(RAZA, 2014)

Harmonizar regionalmente este quadro é vital para as relações entre os países.
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Ou estes migram para coordenadamente enfrentar questões no campo da segurança,
ou seguem no diapasão do equilíbrio westfaliano de poder.
Restrições orçamentárias, melhorias tecnológicas e maior cooperação, com
a consequente possibilidade de diminuição de conﬂitos armados,
provavelmente limitarão a expansão de efetivos das Forças Armadas sulamericanas. Como decorrência, poderá ser necessária a adaptação dos
modelos de capacitação dos recursos humanos das forças armadas sulamericanas para essa nova realidade. Isso propiciará maior conﬁança e
incentivará a cooperação em todas as atividades por elas exercidas.
(BRASIL; MINISTÉRIO DA DEFESA; 2017)

Considerando-se o ano de 2018, quando se observam os percentuais
orçamentários destinados a investimentos, cerca de 11,8% do total, é que a situação
se complica ainda mais. Ou seja: de um total de 102 bilhões de reais, 11,5 bilhões
foram investidos em aquisições, revitalizações e programas estratégicos; 81,5% foram
destinados a despesas com pessoal; e 5,4% foram referentes a custeio. Num
horizonte moderno, e mesmo futuro, de conflitos assimétricos, multidimensionais, com
novas armas e equipamentos, onde a tecnologia e o conhecimento têm um peso cada
vez maior, depreende-se que o País precisa avançar em defesa, quando se estudam
as suas principais ameaças.

FIGURA 37 - Orçamento de Defesa - Panorama atualizado dos recursos, despesas e investimentos do
Ministério da Defesa
FONTE: BRASIL, Ministério da Defesa (2019).

Sob enfoque regional, tem se caracterizado um ambiente em que o Brasil
seguirá liderando regionalmente os gastos no campo militar, não podendo ser
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descartadas aproximações pontuais, quando se constatam em algumas realidades
nas quais o subcontinente é impactado, como questões de fronteira ou mesmo
antagonismos provocados pela situação da Venezuela e da Colômbia, por exemplo.
Em função do atual nível de cooperação sul-americana, da dimensão relativa
do PIB brasileiro e do histórico de gastos com defesa na região, os
orçamentos vizinhos não se igualarão, nem superarão o brasileiro. (BRASIL;
MINISTÉRIO DA DEFESA; 2017)

No mapa abaixo verificam-se as áreas prioritárias consideradas demandadas
pelo Brasil nos diversos campos do poder: como área a defender, a plataforma
continental; como área a projetar, o entorno do Oceano Atlântico, a América do Sul e
a Antártica; e como área a influenciar, o Caribe e a América Central.

FIGURA 38 – Entorno Estratégico e Influência.
FONTE: ROCHA PAIVA (2013)

Segundo o IPEA (2014), os focos mais instáveis da área a defender se
encontram espacialmente nas porções amazônica e andina do subcontinente,
exatamente onde a integração entre países é mais fraca.
... a irregularidade espacial do processo de integração regional na América
do Sul aponta para níveis de estabilidade/instabilidade também
espacialmente irregulares. Enquanto o Cone Sul apresenta considerável
êxito, as porções Amazônia e Andes apresentam níveis de integração bem
mais modestos. É exatamente nestas porções, onde o processo de
integração é mais escasso, que se localizam áreas de potenciais conflitos
territoriais, entre 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
Maracaibo (Colômbia-Venezuela) e a região de Essequibo (Venezuela-
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Guiana). (IPEA, 2014)

MEDEIROS FILHO, 2010, reforça o exposto acima quando, ao contextualizar
as realidades da América do Sul, as visualizou em arcos da estabilidade e da
instabilidade regionais, diretamente ligados ao grau de integração entre os países a
eles circunspectos. Para ele, há diferenças entre a vertente Atlântica, tendendo para
a paz, e a Pacífica, menos integrada à região e mais atribulada.

FIGURA 39 – Arcos da Estabilidade e da Instabilidade na América do Sul
FONTE: MEDEIROS FILHO (2010)

Se for agregado ao quadro em tela as novas formas de conflito, muito mais
difusas, pode se configurar para o plano regional uma perspectiva do novo perfil das
guerras atuais, as quais combinam táticas e ações de atrito e virtuais.
Essa é a lógica da guerra cibernética e da guerra híbrida. Elas possuem
características novas e estão cada vez mais integradas ao perfil das
operações das grandes potências militares modernas. Em vista da
importância do mundo virtual na sociedade brasileira e dos interesses
externos no país, tanto a guerra cibernética quanto a guerra híbrida devem
ser consideradas como possíveis e potenciais ameaças. (OLIVEIRA, 2017).

Explicando melhor o contexto acima, a multidimensionalidade dos conflitos
(antes ar, mar e terra) se transformou para ser a atuação através do ciberespaço em
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infraestruturas críticas, dispositivos celulares, dados protegidos, internet das coisas,
redes de defesa, robotização e inteligência artificial, combinada com a guerra
psicológica e da informação e, por fim, completada com ações pontuais e de alta
letalidade no campo cinético por intermédio de grupos terroristas, forças especiais,
insurgências, ou mesmo com tropas e meios convencionais calcados em tecnologias,
conduzidas tanto por potências mundiais, quanto por agentes não estatais.
Se a guerra cibernética e híbrida se tornar a forma dominante dos conflitos
em nossos dias, então as forças armadas de todo o mundo precisam
enfrentar mudanças profundas em seu pensamento e organização para
estarem preparadas para realizar sua missão de defesa nacional. (OLIVEIRA,
2017).

Assim, a guerra Híbrida torna-se uma realidade, podendo perfeitamente se
enquadrar no entorno estratégico brasileiro, dados os atores que podem estar
envolvidos, as vulnerabilidades locais e o gap tecnológico e em meios de defesa em
que se encontram os seus países. Ou seja, a guerra cibernética e a da informação...
... quando conectadas com uma terceira raiz, ou seja, as atividades de tropas
especiais e secretas, bem como de milícias mercenárias ou formadas por
grupos internos e que desejam a tomada do poder pela força, facilitam
enormemente a realização de objetivos políticos e militares que no passado
exigiam longo esforço e preparação e o uso maciço de tropas e recursos. As
guerras na Ucrânia e na Síria têm sido apresentadas como dois casos desse
tipo de conflito (OLIVEIRA, 2017).

Neste contexto, para o Brasil, o ponto de partida para resposta às suas
ameaças, tendo em vista as peculiaridades do seu entorno estratégico, poderia ser a
interconexão dos órgãos de defesa e de segurança, através de soluções já propostas
e em vigor pelas suas Forças Armadas. O SISFRON (Sistema de Monitoramento de
Fronteiras), do Exército; o SISDABRA (Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro),
da Força Aérea; e o SisGAAz (Sistema de Monitoramento da Amazônia Azul), da
Marinha do Brasil. Estes atualmente não estão interligados, porém poderiam
estabelecer os parâmetros-base para a arquitetura de um sistema defensivo maior.
Para dar um senso mais prático dos espaços geográficos envolvidos
seguiremos um modelo proposto por RAZA, 2014, conforme a seguir:

7.4.1. Muralha Amarela

No limite terrestre sul do Brasil, compreendendo a bacia do Paraná-Paraguai,
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este espaço caracteriza-se por ser o berço do pensamento estratégico militar do País,
dado o contexto histórico de guerras e rivalidades, principalmente com a Argentina.
Além disso, concentram-se nele aspectos como: alta vivificação; robusta rede de
diplomacia, forças policiais e armadas; alto grau de regulação das relações
alfandegárias; intenso tráfico, contrabando e descaminho; exploração agrícola em
terras fronteiriças por brasileiros no Paraguai, os chamados “brasiguaios”; e
exploração intensa de recursos hidroelétricos.

FIGURA 40 – Muralha Amarela
FONTE: RAZA (2014)

Dado o grau de desenvolvimento das relações entre os seus países, todos
abrangidos pelo MERCOSUL, as maiores ameaças seriam os crimes transnacionais
e as respostas estariam muito ligadas à uma maior participação das forças de
segurança, com a proeminência da Polícia Federal e da Receita Federal, sendo
apoiadas pontualmente pelas Forças Armadas.

7.4.2 Muralha Cinza

Compreendendo aos contrafortes e o prolongamento natural dos altiplanos
andinos, desde a borda superior do Paraguai até a borda inferior do Peru, a barreira
cinza é a menor, porém a mais urgente no contexto atual da segurança nacional. Seus
principais aspectos são: a expansão agressiva do agronegócio brasileiro na direção
às franjas da Floresta Amazônica e áreas agricultáveis da Bolívia; intensa migração
de bolivianos para o interior do Brasil especialmente grandes centros como mão de
obra barata; baixa densidade demográfica, com carências em transportes, ligações e
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comunicações; intenso tráfico de drogas por via terrestre e aérea de baixa altura;
grande assimetria econômica entre o Brasil e os países vizinhos; e contínuas tensões
sociais na Bolívia, entre outros.

FIGURA 41 – Muralha Cinza
FONTE: RAZA (2014)

Para responder as suas ameaças há necessidade de incremento exponencial
na infraestrutura de transportes, vigilância e de comunicações. Como resposta, tendo
em vista a sua complexidade, as forças de segurança seriam o seu principal vetor,
porém com aumento da participação das forças de defesa pela falta de infraestrutura
local.

7.4.3 Muralha Amazônica

A Muralha Amazônica compreende o complexo de segurança-defensivo das
Amazônias Verde e Azul, com a particularidade de ser detentora dos principais ativos
do Brasil do presente e do futuro. Neste caso, esta se divide em duas Barreiras: a
Verde e a Azul.

7.4.3.1 Barreira Verde

Limitada no flanco brasileiro de oeste, a Barreira Verde constitui-se em grande
parte em floresta natural desabitada e quase intransponível, com poucas regiões de
passagens, na sua maioria controladas pelo Exército Brasileiro. Com as suas
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complexas ameaças envolvendo crimes transnacionais e ambientais, ação de grupos
guerrilheiros paraestatais no entorno e cobiças internacionais, ela exige, como
estratégia de contenção, ações das Forças Armadas baseadas na região, na maioria
das vezes único elo representativo da soberania brasileira nas suas vastidões.
Como ponto de partida, considera-se que a barreira verde se constitui, toda ela,
em uma fronteira imaginária, pouco vivificada, em meio à floresta. Assim, o controle
de áreas críticas como rios, povoados, aeródromos e regiões de passagem torna-se
fundamental.
Adicionando-se às dificuldades já existentes, ressalta-se o fato de nos países
vizinhos haver condições severas de guerra irregular e de instabilidade política, como
é o caso da Colômbia e da Venezuela, por exemplo.

FIGURA 42 – Barreira Verde
FONTE: RAZA (2014)

Tendo em vista a densa floresta, na Barreira Verde os desafios existem para
ambos os lados: intrusos e agentes do Estado. Assim, depreende-se que neste
contexto há a predominância responsiva do campo da defesa, apoiado pelo da
segurança, dependendo da ameaça que se configurar.
A iniciativa, neste caso, dá grande vantagem a quem a utilizar, porém é na
qualidade e no rigor das respostas que impera o fator crítico de sucesso.

7.4.3.2 Barreira Azul

A Barreira Azul compreende a área marítima da plataforma continental e suas
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projeções e as águas interiores, destacadamente a Bacia Amazônica e do ParanáParaguai. Neste caso há duas estratégias: a defesa em complemento à Barreira Verde
e a defesa da porção leste, fundamental para o funcionamento do País (mais de 95%
do comércio exterior brasileiro, 85% do petróleo, 75% do gás natural e 45% do
pescado e rico subsolo com reservas minerais de alto valor).

FIGURA 43 – Barreira Azul
FONTE: RAZA (2014)

No contexto deve-se considerar os crimes transnacionais como o contrabando,
a pesca ilegal, a pirataria e o narcotráfico, somando-se a ameaças à soberania
nacional pela necessidade mundial crescente de água doce, de combustíveis fósseis
e de minerais, além da posse e controle de linhas de comunicação e de áreas
marítimas. Portanto, as respostas estarão calcadas prioritariamente no campo da
defesa, tendo a segurança caráter complementar.
Assim, nesta rápida viagem pelo Brasil, tem-se a noção da complexidade que
é manter a sua soberania. Se o País quer se consolidar como potência regional e se
projetar mundialmente, cada vez mais será demandada a expressão militar do poder
nacional, integrando sistemas e ao mesmo tempo expandindo as suas capacidades
de defesa e segurança a fim de garantir um ambiente estável para o seu
desenvolvimento.

7.5 OBSTÁCULOS AO PROTAGONISMO REGIONAL BRASILEIRO

Os obstáculos à integração regional repousam nas raízes históricas e culturais
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completamente heterogêneas de seus países, nas suas posturas em termos de
soberanias e espírito nacional, nos seus níveis diferenciados de amadurecimento e
sofisticação institucional, aí incluídos os poderes dos estados, e nas diversas
assimetrias

em

termos

de

tamanho

das

suas

economias

envolvidas

e

complementaridades.
... o cenário de avanço da integração sul-americana pela força de empuxo e
atração do Brasil parece remoto. A hipótese subjacente não considera os
elementos fundamentais da realidade: o peso da história, o enraizamento
profundo das soberanias e das identidades nacionais na região; as tensões
inerentes à integração entre países com os poderes do Estado e os poderes
econômicos tão assimétricos. (SORJ e FAUSTO, 2011)

Particularizando, predicados geopolíticos naturalmente conduziram a mais
próximas relações diplomáticas à extensão sul do subcontinente. Fatores como
fronteiras mais vivificadas, histórico de convivência entre populações mais
consolidado e, em alguns casos assimetrias econômicas menos proeminentes,
naturalmente conduziram as suas nações a uma maior interdependência comercial.
Já os países voltados para o Pacífico naturalmente têm outras prioridades e
são menos suscetíveis ao regionalismo.
A verdade é que o “gigante sul-americano” não é fundamental, da mesma
forma, para todos os países da região. De fato, ele é fundamental para os
países atlânticos do Cone Sul, incluindo a Bolívia e o Paraguai. Mas não o é
para os países da costa pacífica do continente. (SORJ e FAUSTO, 2011)

No caso do Brasil, que faz fronteira e tem relações com quase todos os
Estados sul americanos, dadas as assimetrias e em virtude de sacrifícios e renúncias
a serem feitas pelos seus setores econômicos, há resistências internas em firmar
compromissos regionais. Com as suas deficiências internas, se torna difícil patrocinar
recursos a vizinhos potencialmente imprevisíveis e instáveis.
... parece remoto, para dizer o mínimo, o cenário no qual o Brasil assumiria
na região um papel semelhante ao da Alemanha no processo de construção
da União Europeia. A falta de apoio interno para isso se agrava devido à
dificuldade de vários países da região em se comprometer com estratégias
de cooperação que supõem certa previsibilidade na condução das políticas
públicas e/ou o sacrifício de setores econômicos. (SORJ e FAUSTO, 2011)

Em contraponto, estes mesmos vizinhos, em sua defesa, alegam que o jogo
real, ao confrontarem as suas empresas às brasileiras, parece desigual. Dado o atual
desenvolvimento do País, a delicada questão causa impressões antagônicas ao papel
brasileiro no subcontinente: auxílio e complementaridade ou mera predação.
Os vizinhos veem a si mesmos enfrentando não somente as empresas
brasileiras, mas também o Estado brasileiro, ou melhor, uma poderosa
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aliança entre aquelas (as empresas) e este (o Estado). A percepção tem
fundamento na realidade: tanto ou mais assimétricas que as economias, é a
capacidade estatal de apoiar a atividade empresarial presente no Brasil e nos
países da região. As iniciativas pontuais do governo brasileiro no sentido de
solidarizar-se com os anseios de desenvolvimento dos países vizinhos
mostraram-se insuficientes para acabar com os temores em relação às
pretensões “subimperialistas” do Brasil. (SORJ e FAUSTO, 2011)

Se não demonstra e é pendular (as vezes almeja ser e em outras
oportunidades, não) em relação ao seu papel como liderança regional, o Brasil precisa
reavaliar o seu olhar:
- Cerca de 20% das exportações brasileiras tem como destino a América do
Sul, constituindo-se na sua grande maioria produtos com valor agregado, como
manufaturas, cuja inserção em outros mercados é quase nula.
- Há potencial para acordos de integração na área de infraestrutura,
principalmente na área da energia, estradas, exploração agrícola, entre outras.
- Temas sensíveis como ambientalismo, migrações, questões climáticas e
crimes transnacionais, agendas recorrentes no Brasil, fazem parte do quotidiano das
agendas dos demais países meridionais.
Conforme demonstrado, há espaço para a convergência e sedimentação de
interesses comuns. Um desenvolvimento econômico e social independente, porém
harmonioso com a região talvez seja mais interessante no caso do Brasil.
A primeira se refere ao aumento da densidade nas relações econômicas entre
o Brasil e a região vizinha observada na última década. Os interesses
brasileiros na América do Sul hoje são variados e cada vez maiores,
envolvendo interesses e atores diversificados: a região absorve cerca de 20%
das exportações brasileiras e é um destino importante para as manufaturas;
os investimentos de empresas brasileiras aumentaram muito nos últimos
anos; os fluxos migratórios intrarregionais que têm o Brasil como origem e
como destino aumentaram. Além disso, existe um potencial importante de
cooperação e integração em temas como energia, infraestrutura, questão
ambiental e climática, o papel da Amazônia e a expansão do ilícito
transacional, os quais constituem temas de interesse comum entre o Brasil e
vários de seus vizinhos. (SORJ e FAUSTO, 2011)

7.6 PERSPECTIVAS DE INTEGRAÇÃO REGIONAIS

Os regimes militares arquitetaram uma nova perspectiva nas relações bilaterais
envolvendo o Brasil e a Argentina, dentro da tradicional rivalidade entre ambos. Nesta
ótica, a chamada “Crise das Hidrelétricas”, que quase os levou a um conflito na década
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de 70, foi superada por um novo olhar de mutualidade.
A partir da segunda metade dos 60, a agenda da política externa para a região
foi dominada por uma preocupação crescente com a marcha ascendente do
Brasil, que se refletia no aumento de sua importância política e econômica na
América do Sul. Nesse contexto, a relação com o país vizinho foi definida pela
idéia de rivalidade, a partir de duas vertentes: a geopolítica, que acentuava o
desequilíbrio de poder entre os dois países, com uma patente inveja pelos
resultados do "milagre brasileiro"; e a teoria da dependência, que destacava
o perigo do "subimperialismo brasileiro" na Bacia do Prata e o papel do Brasil,
em função de uma aliança privilegiada com Washington, de guardião dos
Estados Unidos na sub-região. Após muitas idas e vindas, as diferenças entre
os dois países reduziram-se significativamente com a assinatura do Acordo
Tripartite de Corpus-Itaipu, em 19/10/1979, entre Argentina, Brasil e
Paraguai, que abriu interessantes perspectivas para o avanço no terreno da
cooperação. Um pouco mais tarde, em 17/5/1980, Argentina e Brasil
assinaram em Buenos Aires um acordo de cooperação para o
desenvolvimento e aplicação com fins pacíficos da energia nuclear. A esta
altura, o país vizinho já não era mais a hipótese de conflito prioritária para o
pensamento estratégico militar argentino. (RUSSEL E TOKATLIAN, 2004).

Desta forma, nos anos 90, na troca do jogo de soma-zero pelo contexto winwin, a convergência de interesses entre Brasil e Argentina abriu caminho para o
MERCOSUL, verdadeira revolução no subcontinente.
Deste modo, a alternativa ao conflito passa necessariamente pela ênfase nos
pontos de convergência, o que é perfeitamente viável se as relações não
forem estruturadas como uma “equação de soma zero”, onde o ganho de um
implica, necessariamente, em perda por parte de outros. O sucesso da
cooperação impõe um consenso derivado da reciprocidade de interesses,
cuja manutenção no tempo requer um contexto “win win”, ou seja, uma
perspectiva onde todos os sócios devem ganhar juntos. A consecução
daquela permite que se busque a plena integração regional, objetivo final
perseguido pelo Mercosul. (FAJARDO, 2004)

O fracasso da globalização e do Consenso de Washington nos anos 2000
ampliou o escopo dos blocos regionais, inicialmente sob o pano de fundo comercial,
transbordado para outras demandas, como a social, a física e a política. Foi o caso da
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) (2000),
Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA) (2004), União de Nações SulAmericanas (UNASUL) (2008) e Comunidade de Estados Sul-Americanos e
Caribenhos (CELAC) (2012).
De acordo com a abordagem de Washington as causas da crise latinoamericana são basicamente duas: a) o excessivo crescimento do Estado,
traduzido em protecionismo (o modelo de substituição de importações),
excesso de regulação e empresas estatais ineficientes e em número
excessivo; e b) o populismo econômico, definido pela incapacidade de
controlar o déficit público e de manter sob controle as demandas salariais
tanto do setor privado quanto do setor público. A partir dessa avaliação, as
reformas no curto prazo deveriam combater o populismo econômico e lograr
o equilíbrio fiscal e a estabilização. A médio prazo ou estruturalmente a
receita é adotar uma estratégia de crescimento market oriented ou seja, uma
estratégia baseada na redução do tamanho do Estado, na liberalização do
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comércio internacional e na promoção das exportações. (Bresser-Pereira,
1990)

Por outro lado, a integração em termos de defesa regional, perseguida a partir
dos anos 90 seguiu-se sob agendas distintas, como contraponto à proposta da
potência hegemônica, na qual caberia a ela, os Estados Unidos, a defesa da América
do Sul, sendo que o emprego de forças armadas autóctones estaria limitado ao campo
da segurança.
Segundo MEDEIROS FILHO, 2010, para tal integração seguiram três agendas
principais: a mercosulina, a bolivariana e a brasileira.
A agenda mercosulina, muito ligada a um prolongamento natural da integração
do bloco econômico, condicionava marcos de equilíbrio institucional e estabilidade
regional através de uma plataforma democrática para os seus países constituintes, e
a partir desta a consolidação de um mercado regional de defesa.
A agenda bolivariana, sob forte viés ideológico do “Socialismo do Século XXI”
proposto por Hugo Chavez, se baseava incisivamente na contraposição à influência
de potências extrarregionais, notadamente os Estados Unidos. Tratava-se de uma
proposta articulada fortemente em ações no campo da defesa externa, com a
implementação de um organismo militar regional.
Por fim, a agenda brasileira seria mais direcionada a articular fóruns de
discussão dos problemas da região sob o ponto de vista da cooperação tendo a
diplomacia militar, com a construção de uma identidade regional de defesa, como
caminho.
Paulatinamente, a partir de 2010 as iniciativas político-ideológicas sul
americanas progressistas dos anos 2000, ultrapassadas, tiveram os seus elos de
integração como a UNASUL arrefecidos. Esta foi rapidamente substituída pelo
PROSUL, criado em 2019 com a Declaração de Santiago, assinada por Brasil,
Argentina, Chile, Paraguai, Equador, Peru, Colômbia e Guiana. Este novo fórum
regional de diálogo tem paulatinamente se implementado e organizado.
Realizou-se, em Santiago, em 22 de março de 2019, reunião de presidentes
sul-americanos, ocasião em que se adotou a "Declaração Presidencial sobre
a Renovação e o Fortalecimento da Integração da América do Sul". Nesta
Declaração, oito países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana,
Paraguai e Peru) indicaram sua vontade de construir e consolidar um espaço
regional de coordenação e cooperação, estabelecendo as bases para o
lançamento do Foro para o Progresso da América do Sul (PROSUL). A
iniciativa substituirá, para esses países, o papel inicialmente conferido à
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UNASUL. (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2019)

Porém, há no horizonte um reforço da integração do cone sul sob o foco
comercial. O MERCOSUL recentemente assinou um acordo de livre-comércio com a
União Europeia, anseio gestado por mais de 20 (vinte) anos, embora pendente de
ratificação de cada um de seus países membros.
Os países do Mercosul e da União Europeia formarão uma das maiores áreas
de livre comércio do planeta a partir do acordo anunciado ontem (28), em
Bruxelas. Juntos, os dois blocos representam cerca de 25% da economia
mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Quando se considera o
número de países envolvidos e a extensão territorial, o acordo só perde para
o Tratado Continental Africano de Livre Comércio, que envolve 44 países da
África e foi assinado em março deste ano. Mesmo assim, União Europeia e
Mercosul fecharam o maior acordo entre blocos econômicos da história, o
que deve impulsionar fortemente o comércio entre os dois continentes.
(AGÊNCIA BRASIL, 2019)

Em 08 de maio de 2019, os Estados Unidos ofereceram a oportunidade do
Brasil ser proposto ao Congresso Americano como aliado preferencial extra-OTAN,
numa tentativa clara de alinhamento militar estratégico continental. A Colômbia, por
sua vez, em 2018 tornou-se parceira global da OTAN.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, formalizou nesta quartafeira (8MAIO2019) a intenção de tornar o Brasil um aliado extra-OTAN
(Organização do Tratado do Atlântico Norte), o que, na prática, elevaria o
status da parceria entre os dois países. Em sua mensagem ao Congresso
americano, o líder republicano afirmou que a medida se dá em
reconhecimento aos "recentes compromissos do governo do Brasil de
aumentar a cooperação em defesa com os Estados Unidos" e "ao nosso
próprio interesse nacional em aprofundar nossa coordenação de defesa com
o Brasil". (DEFESANET; 2019)

Por fim, é fato que a Venezuela tem se aproximado econômica e militarmente
da Rússia e da China, inserindo outros atores no caldeirão geopolítico regional.
Desta forma, depreende-se que a integração sul americana tem sido fortemente
contrastada por atores externos e a reboque destes, posicionamentos e inserções
cada vez mais distintos entre seus países, fruto de uma crescente multipolarização
mundial que tem se apresentado cada vez mais no ambiente regional.

8. CONCLUSÃO

Ao estudar profundamente os confrontos na América do Sul foi possível
visualizar as perspectivas do papel brasileiro no subcontinente.
É verdade que para a inserção da América do Sul na geopolítica mundial foram
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determinantes os pressupostos de ser banhada por dois oceanos, dos dissociadores
Andes, da Floresta Amazônica, da sua conformação vertical de norte a sul e da
posição periférica em relação aos grandes centros de poder. Mas a dimensão
civilizatória e psicossocial teve a preponderância de melhor a definir como ela
realmente é: dividida.
Sob o imperativo histórico, claramente as suas interações regionais se deram
antes mesmo do descobrimento, inicialmente sob o prisma da colonização ibérica,
como se justifica pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494.
Consequentemente, muito mais do que pela geografia, as realidades atuais em
termos de fronteiras e dimensões dos países foram resultados diretos do peso da
história e da gestão administrativa das colônias, centralizadora para o caso português
e fragmentadora no caso espanhol, determinante na futura configuração dos destinos
nacionais.
Se por um lado elas se refletem no gigantismo territorial do Brasil, por outro, as
diversas nações hispânicas, em busca de uma afirmação nacionalista (em alguns
casos ainda a ser consolidada), definitivamente saíram enfraquecidas no jogo de
poder regional.
Portanto, a existência de um ator do tamanho do Brasil, com chances reais e
destino de ser um global player é o paradoxo regional.
Tordesilhas, União Ibérica, o processo de Independência, a continuidade
político-administrativa e a consolidação das fronteiras, enfim, todos estes aspectos
foram determinantes na definição de um Brasil que se impôs primeiramente a si
mesmo e posteriormente se estabeleceu na defesa de seus interesses naturalmente
liderando a América do Sul.
A formação do território brasileiro, segundo Pedro Bohomeletz de Abreu
Dallari (2004), teria sido fruto de quatro grandes eventos: [...] primeiro, o
Tratado de Tordesilhas, de 1494, que antes mesmo da data a que se atribui
oficialmente a descoberta do Brasil, estabeleceu para Portugal a maior parte
da costa atlântica da América do Sul; o segundo evento, a extrapolação da
linha de Tordesilhas no século XVII, criando-se uma situação pautada no
princípio do uti possidetis; o terceiro, a preservação da unidade territorial
quando do processo de independência, em 1822, gerado em grande parte
pela adoção, com a monarquia e o governo da casa portuguesa de Bragança,
de um certo padrão de continuidade em relação à ordem política e jurídica
vigente no período colonial; e o quarto e último evento, a consolidação das
fronteiras com os processos de negociação e arbitragem realizados na
passagem do século XIX para o século XX. (DALLARI, 2004)
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Assim, as definições dos espaços nacionais e suas implicações nas relações
entre os novos países do subcontinente explica-se devido à manutenção grosso modo
das fronteiras que separavam as antigas colônias espanholas e as existentes entre as
posses de Portugal e da Espanha, neste último caso mais bem consolidadas e
documentadas, sejam pelas guerras, sejam pela tradição diplomática.
Já nos países que falam o idioma espanhol desde a independência os
antagonismos se perpetraram, muitas vezes latentes até a atualidade, devido à baixa
prioridade dada pela metrópole em bem definir os limites entre os seus diversos vicereinados, capitanias, cabildos e audiências existentes.
De qualquer forma, não se pode pretender que o ciclo de afirmação das
nacionalidades se tenha concluído na América Latina enquanto não se
encerrarem as principais controvérsias territoriais que opõem os países da
região. As questões de limites são uma sombra que obscurece as relações
inter-regionais, haja vista a profusão de controvérsias ainda não resolvidas,
ou que permaneceram pendentes mesmo após tomadas as medidas
juridicamente adequadas nesse sentido, tal como na controvérsia marítima
entre Colômbia e Nicarágua. (VARGAS, 2017)

Como as primeiras bases institucionais dos pós independências foram, para o
Brasil, os modelos anteriormente estabelecidos, e para os demais países hispânicos,
ressentidos, o seu radical rompimento, a afirmação de soberanias iniciou-se
conturbada e tensa, reflexo e continuação da rivalidade das metrópoles. Desta forma,
a grande maioria das colisões interestatais deu-se no século XIX e na primeira metade
do século XX, inicialmente entre civilizações enraizadas nas duas pátrias-mães, e
depois de forma mais generalizada.
De certa forma, a independência do Brasil foi um processo político tido como
inevitável dado o contexto histórico da época, mas sem um rompimento total do status
quo com Portugal. De fato, a monarquia no caso brasileiro e a república, no caso
hispânico, serviram como modelos políticos opostos. Um Brasil imperial, sob certa
forma visto como um prolongamento europeu, contrastado com repúblicas libertárias
do novo mundo foi o combustível adicional da discórdia e da desconfiança regional.
Interesses

estrangeiros,

notadamente

britânicos

e

norte-americanos

aproveitaram-se desta situação, influenciando atores, como na Guerra do Paraguai,
na Guerra do Pacífico, na Guerra do Chaco e na Questão do Acre. Apesar de não se
constituírem propriamente em causas, foram coadjuvantes nas contendas,
aprofundando e aproveitando-se de antagonismos existentes.
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Nos limites do Prata foram os primeiros grandes embates. Lá houve as
principais e decisivas batalhas, das ancestrais disputas da Colônia de Sacramento até
as influências sobre o estado-tampão Uruguai. Foi o caso das Guerras contra Oribe e
Rosas ou Guerra do Prata, ou da Guerra contra Aguirre, conhecida como a Guerra do
Uruguai. Foi também no Prata, especificamente na Província de São Pedro do Rio
Grande que houve o mais sério conflito de secessão brasileiro, a Guerra dos Farrapos,
de 1835 a 1845. Brasil e Argentina rivalizaram seus destinos nestas disputas, situação
que sob análise perdura, em ciclos de aproximação e de afastamento.
A Guerra da Tríplice Aliança, maior conflito armado do subcontinente, finalizou
este complexo inicial de diferenças, acomodando a base territorial platina pela inédita
cooperação entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai.
E, ao longo do processo evolutivo, cria-se no inconsciente coletivo das
nações uma imagem de preconceito e rivalidade, em grande parte resultante
dos assimétricos processos de formação e desenvolvimento. Assim, na “visão
brasileira” a Argentina alenta o sonho de recriar o Vice-Reino do Prata, sob a
égide de Buenos Aires; na “percepção portenha” o Brasil é herdeiro da
vocação expansionista lusitana e possuidor de propósito imperialhegemonista na região (MELLO, op. cit. p 33-35). Paralelamente à visão
estereotipada do vizinho nasce a crença do “destino manifesto” do próprio
país, que, correta ou equivocada, perdura no tempo e está presente nas
retóricas nacionais. No caso da Argentina, conforme análise do Prof Carlos
Escudé (s.d.), a prosperidade passada atrelada à economia britânica, que
incute o ideário de nação europeia; o isolamento geográfico que facilita a
emergência de idéias ingentes sobre o desenvolvimento e o poderio; o
conteúdo do sistema educativo, que alenta percepções exageradas quanto
ao esplendor pátrio e seu futuro; e a composição étnica, majoritariamente
branca em um subcontinente de mestiços, permitem a fomentação de um
sentimento nacional de vocação para o exercício da liderança regional. Do
lado brasileiro, a imagem de “gigante pela própria natureza/És belo, és forte,
impávido colosso” conduz ao ufanismo físico que Hélio Jaguaribe (1981;
1986) denomina de “destino colossal”. (FAJARDO, 2004).

Resolvidos os litígios no Prata, as atenções se voltaram para a costa pacífica e
para o norte, especificamente para a Amazônia.
Em confronto com o Peru, o Equador perdeu a sua fronteira com o Brasil e teve
significativamente comprimida a sua porção amazônica. Seguem em aberto questões
em Guajira-Zulia, entre Colômbia e Venezuela; e na Guiana Essequiba, entre a
Venezuela e a Guiana.
Embora improvável, a Venezuela, levando em consideração a assimetria de
poder que lhe garantem os meios militares adquiridos neste início de século,
poderia utilizar-se dos mesmos para dissuadir/ ameaçar vizinhos,
principalmente a Colômbia, dadas as tensões latentes entre ambos os países.
Isso provavelmente provocaria a intervenção dos EUA. (BRASIL;
MINISTÉRIO DA DEFESA; 2017)
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Acomodações migratórias também ocasionaram choques na América do Sul.
Foi o caso da Guerra do Pacífico, por mineiros e trabalhadores chilenos na extração
de salitre e guano; e da Questão do Acre, com seringueiros brasileiros na exploração
da borracha. Nos dois casos a Bolívia, ressentida até os dias atuais, sofreu regressões
territoriais e a perda de sua saída para o mar.
O Chile provavelmente manterá sua superioridade militar em relação aos
países limítrofes, buscando dissuadi-los, sendo, contudo, improvável a
utilização do instrumento militar, uma vez que, em todas as atuais disputas
territoriais, está de posse das áreas em litígio. Como possui maior capacidade
militar que os vizinhos, serão improváveis as ações bélicas unilaterais dos
últimos no sentido de retomar as áreas reclamadas, principalmente no caso
da Bolívia, tendo em vista a signiﬁcativa assimetria de poder. (BRASIL;
MINISTÉRIO DA DEFESA; 2017)

Já ao final do século XX, as últimas disputas foram a Questão de Beagle, entre
Argentina e Chile (1978); a Guerra das Malvinas, entre Argentina e Reino Unido (1982)
e a Guerra de Cenepa, entre Equador e Peru (1995), nas quais questões limítrofes,
latentes e esquecidas, súbita e surpreendentemente voltaram a aflorar. A Guerra das
Malvinas teve protagonismo neste último período, não só pela complexidade e
esforços dispendidos pelas partes, mas por envolver interesses extra-continentais no
Atlântico Sul. Isto comprova que as perspectivas de guerras no subcontinente são
sempre e teoricamente baixas, mas a história é testemunha que, de forma alguma,
podem ser desprezadas.
A convergência entre desacertos no plano interno e rivalidades nas relações
bilaterais dos estados têm provado ao longo dos anos ter elevado potencial conflitivo,
podendo rapidamente gerar desde simples tensões de fronteira até guerras de baixa
ou média intensidade. No caso da América do Sul, o arco norte, em comparação com
os demais, parece estar mais próximo desta realidade.
Nos últimos anos, a preocupação de um conflito armado envolvendo estados
sul-americanos se concentrou na rivalidade entre Colômbia e Venezuela.
Além de disputarem a área do golfo da Venezuela, os dois países vivem
instabilidade interna, a Colômbia enfrentando as consequências do processo
de paz com a guerrilha e a Venezuela os conflitos do período Chavista.
(OLIVEIRA, 2017)

Também não se pode descartar num horizonte de médio prazo o acirramento
das discussões sobre a soberania no Atlântico Sul e sobre Antártica, que poderão
gerar choques entre países sul americanos, particularmente os do cone sul, com
destaque para Chile e Argentina e em distanciamento o Brasil. Porém a tendência é
que envolvam atores externos. Para o Brasil, mais de 85% de sua produção de
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petróleo está assentada na plataforma continental, na sua Amazônia Azul, no pré-sal.
Qualquer anormalidade nesta área pode instabilizar a segurança energética do País.
Em função do poder aeronaval e da proximidade territorial, além de
instalações militares em ilhas como Malvinas/Falklands e Ascenção, a OTAN
manter-se-á capaz de controlar o Atlântico Sul contra qualquer ameaça e de
projetar poder sobre a América do Sul e África. Sua assimetria militar em
relação a qualquer outro país ou alianças que venham a se formar não será
superada nem diminuída a ponto de comprometer tal capacidade. Uma
possível expansão militar chinesa na África, no longo prazo, em particular no
litoral atlântico poderia deﬂagrar reação dos EUA/OTAN, com incremento de
meios militares no Atlântico Sul. (BRASIL; MINISTÉRIO DA DEFESA; 2017)

Outra importante possibilidade de conflito decorre de pressões, sejam por
governos ou por organizações, a respeito da soberania sobre a Amazônia Verde, a
tese da Internacionalização da Amazônia. Interesses mundiais nas florestas, na
biodiversidade, no clima do mundo, no controle de emissões de CO2 e na autonomia
dos povos indígenas podem comprometer a exploração de recursos naturais, o
agronegócio e a ocupação dos vazios demográficos. Da mesma forma que na
Amazônia Azul, as crises da Amazônia Verde tendem a ser proeminentes no uso dos
campos militar, informacional e tecnológico, possivelmente sob novas formas, como
por exemplo a Guerra Híbrida.
Assim, é fato que, tendo em vista a atual estatura militar regional, para dissuadir
qualquer ameaça que envolva país sul americano com potência global, será
fundamental uma adequada e inteligente política de projeção estratégica internacional
e aproximações intra e extrarregionais.
Ainda considerando a dimensão econômica e política, bem como a qualidade
das relações regionais, caso o Brasil se envolva em conﬂitos com outra(s)
nação(ões), isso possivelmente se dê com as de porte igual ou superior ao
seu. Dessa forma, tal envolvimento poderia não permanecer restrito a dois
contendores, pois as interconexões da economia global afetarão
praticamente toda a comunidade internacional. (BRASIL; MINISTÉRIO DA
DEFESA; 2017)

Outro problema muito sério, a crise existente na Venezuela, sob todos os
aspectos e expressões de poder, é uma tragédia, extrapolando as suas fronteiras,
gerando um verdadeiro desafio para todo o subcontinente, como a imigração
desordenada e os relatos de violações dos direitos humanos. Caso não seja
adequadamente resolvida, pode perigosamente gerar no arco norte uma confrontação
híbrida ou por procuração. As interferências já em curso por potências como os
Estados Unidos e a Rússia, ou mesmo a China, podem oportunizar e trazer à tona
antagonismos latentes, particularmente envolvendo aquele país e a Colômbia e a
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Guiana, com transbordamentos para o Brasil, ou mesmo internos, numa guerra
insurrecional. Pelas possibilidades e o peso dos atores envolvidos, as expressões
diplomática, militar, informacional e científico-tecnológica do poder devem ser
priorizadas para poderem respaldar, equilibradamente, uma política externa
dissuasória que defenda os interesses nacionais.
Mas o fato é que os novos conflitos da América do Sul estão em curso e
envolvendo agentes não estatais.
Para isso, algumas mazelas regionais devem ser atacadas e resolvidas rápida
e prioritariamente. A continuidade da desmobilização da guerrilha na Colômbia e a
mitigação da produção e do tráfico internacional de drogas, que têm provocado o caos
da segurança pública particularmente nos grandes centros populacionais, são
fundamentais.
Os crimes transnacionais, sob todas as suas formas, têm dominado a cena no
subcontinente, trazendo um rastro de tensões sociais. Cada vez mais demandam,
pelo seu porte e gravidade, ações complexas e integradas por parte dos governos e
dos organismos regionais.
Hoje as disputas entre as nações sul-americanas tendem a ser cada vez mais
dirigidas para os canais diplomáticos e os pequenos conflitos armados
limitados ao combate as organizações ligadas ao tráfico de ilícitos.
(OLIVEIRA, 2017)

Sob novo matiz, neste ínterim, as fronteiras, na América do Sul muito singulares
e caracterizadas em várias situações como vazios demográficos, continuam a cumprir
papel especial.
Envolvendo os crimes transnacionais e seu transbordamento para os planos
internos dos países, as discussões acerca da segurança de fronteiras tem, cada vez
mais, se confundido com a defesa das fronteiras. Adicione-se a isso o emprego
frequente de forças singulares em operações de garantia da lei e da ordem e se
estabelece a tendência da secundarização do tema da defesa em relação ao da
segurança, o que tem trazido dificuldades, senão inviabilizando a estruturação de
políticas para o campo militar. Como resultado, o posicionamento do Brasil em gastos
militares comparativamente com os BRICS e grandes potências, uma lástima num
quadro multipolarizado e de aumento das instabilidades.
Para o Brasil, em todos os espaços estudados, o Atlântico Sul, a Amazônia, as
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fronteiras, os grandes centros urbanos, onde quer que sejam, impõem-se, convergem
desafios simultâneos na área da segurança e na da defesa. Se observarmos as
dimensões geopolíticas deste trabalho foi colocado com clareza as contradições
institucionais que o País está enfrentando para definir como enfrentar os conflitos do
presente, como o narcotráfico ou os crimes transnacionais, ou do futuro, como os
derivados da era tecnológica, informacional, cibernética, multipolar e global.
O problema seria como harmonizar ambas as vertentes num só caudal, de
forma que ambas se somem e fortaleçam.
Desta forma, se vê que os desafios são, inicialmente, muito mais arraigados a
problemas de gestão e administração de marcos político-institucionais do que mesmo
a predicados gerados pela globalização ou mesmo pelo multilateralismo. O aparente
baixo interesse e o deslocamento do principal eixo mundial do Atlântico para a rota
indo-pacífica pode oferecer a oportunidade de se buscar soluções autóctones de
concertação conjunta para os desafios regionais.
Nas avaliações nunca deve ser confundido o poder potencial com poder
efetivo. Países como o Brasil têm um poder potencial importante, em vista
dos recursos naturais na sua posse. Mas a falta de capacidade para
desenvolver, coordenar e mobilizar tais recursos com uma adequada vontade
política não lhe dá acesso correspondente aos pratos da balança de poderes.
Quando esta carência for suprida, terá então um poder efetivo, supostas a
decisão e a credibilidade, que afetará a balança de poderes. Esta lida com
poderes mobilizáveis, não com poderes potenciais. (MOREIRA, 1996)

Neste caso, o Brasil, talvez único sul-americano em condições, pode ter papel
destacado como protagonista desta integração. O verdadeiro desafio é fazê-la sem
comprometer o seu destino internacional.
Seu papel no mundo deve-se principalmente à sua liderança no subcontinente,
à maneira a qual foi construída e consolidada, e sua vocação interlocutora em âmbito
regional. É o único país que tem o potencial e a chave para isso: a sua dimensão
territorial, a sua estabilidade institucional e, principalmente, as suas raízes históricas
que o destacam dos demais como um ente diferente e totalmente dono de seu destino.
A América do Sul é um subcontinente com várias assimetrias. Se por um lado
se mostra com países postulantes de maior destaque global, por outro apresenta
crônicos problemas fortemente arraigados ao subdesenvolvimento, proeminentes no
Paraguai, Bolívia, Equador, Guiana e Suriname. Melhorar e equilibrar a distribuição
das riquezas e traduzi-las em melhorias sociais, independentemente no contexto
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geopolítico em que se discutam, pode ser uma solução mais segura e definitiva para
as reinantes desigualdades.
A questão é o momento, em como fasear o processo. Talvez o modelo de uma
integração regional forte, num primeiro instante servindo como plataforma para uma
posterior inserção mundial não funcione adequadamente para o País. A
instantaneidade das demandas e oportunidades mundiais certamente requer que
ambas as alternativas ocorram juntas: integração regional em paralelo à inserção
global, sendo que uma dimensão fortaleça a outra.
O Brasil está definitivamente ligado, queira ou não, à percepção internacional
de país da América do Sul, até mesmo quando seus interesses não sejam atendidos
por nenhuma percepção latino-americana. Quando se estudam os seus ciclos de
aproximação com os Estados Unidos, seu aliado natural, estes têm melhor se dado
de forma bilateral, a mercê da Organização dos Estados Americanos (OEA) ou do
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR). De maneira geral, portanto,
o Brasil tem prioritariamente se projetado, quando com atores mundiais,
bilateralmente. Por outro lado, quando no contexto regional, procura fazê-lo mediante
blocos, ou, quando isto não for possível, mediante diálogos bilaterais.
Neste sentido, para exemplificar, a ancestral corrida militar e diplomática com
a Argentina, cujo último tema central foi em torno das hidrelétricas na Bacia do Rio
Paraná na década de 70, foi pacificada com o Acordo Tripartite Itaipu-Corpus. Este
abriu o caminho para a criação do MERCOSUL, mais tarde, em 1991, com a adesão
do Uruguai e do Paraguai.
Os entendimentos conseguidos pela CEBAC e o ambiente favorável
propiciado pela troca de chanceleres possibilitam que, em 19 de outubro de
1979, os ministros Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, do Brasil, Carlos
Washington Pastor, da Argentina, e Alberto Nogues, do Paraguai, através de
múltipla troca de notas realizada em Puerto Stroessner (atual Ciudad del
Este) estabeleçam o acordo tripartite Itaipu-Corpus, que coloca fim à disputa
iniciada em 1966. De acordo com a interpretação de Carlos Escudé e Andrés
Cisneros, vários fatores permitem explicar a feliz finalização do conflito, após
anos de marchas e contramarchas. Dentre estes, o empenho pessoal do
presidente argentino, Ten Gen Jorge Rafael Videla, convencido da
necessidade de aproximação com o empresariado brasileiro, como forma de
superar a estagnação econômica argentina. Deste modo, a partir de uma
avaliação realista da grande diferença de poder entre os países o governo de
Buenos Aires decide investir na possibilidade de cooperação regional em
detrimento da manutenção das antigas disputas geopolíticas pela liderança
nos contextos regional e contíguo. Paralelamente, a ressurgência da questão
com o Chile em torno do Canal de Beagle e a permanência do diferendo
anglo-argentino relativo à soberania malvinense produzem uma nítida
atualização dos Objetivos Nacionais Atuais (ONA) da Argentina, que passa a

107

priorizar as suas fronteiras austrais, em lugar de uma disputa envolvendo um
empreendimento ainda em fase de projeto. (FAJARDO, 2014)

O reforço do MERCOSUL ou do PROSUL pode trazer positividades regionais
que em nada anulam as particularidades nacionais.
Ao fim, pelos imperativos da globalização, da multilateralidade ou mesmo dos
adventos de um mundo cada vez mais complexo pelos prodígios da moderna
tecnologia, hoje quaisquer conflitos na América do Sul, para não falar de seu entorno
estratégico, são cada vez mais impactantes para o Brasil, inclusive com plausíveis
possibilidades de envolvê-lo diretamente. Seus efeitos, positivos ou negativos, serão
diretamente proporcionais ao seu grau de preparo institucional para enfrentá-los,
refletido nas suas políticas de defesa, no aperfeiçoamento da sua estatura econômica,
na redução das suas assimetrias sociais, no seu papel e inserção regionais e no seu
alinhamento estratégico internacional.
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