
exercer influência em países como Bolívia, Equa-
dor e Argentina)?

As perguntas motivam a reflexão do cientista po-
lítico e professor de Direito , Eliezer Rizzo de Oli-
veira, preparada especialmente para este número
deMEETING & NEGÓCIOS.

No início de setembro, em Lima, Rizzo foi o
único palestrante brasileiro na conferência sobre
Defesa organizada pelo Centro de Estudos de De-
fesa Hemisférica, da Universidade Nacional de De-
fesa dos Estados Unidos.

Pesquisador na área de Forças Armadas e Regi-
mes Políticos, Eliezer Rizzo é autor de livros e arti-
gos de ampla repercussão sobre esses temas - como
Política e Ideologia no Brasil: 1964-1969 (de 1976)
e De Geisel a Collor: Forças Armadas, Transição e
Democracia (de 1994). Uma de suas mais recentes
obras é Democracia e Defesa Nacional: A Criação
do Ministério da Defesa na Presidência FHC, publi-
cação da Editora Manole em 2005. Eis as conside-
rações do professor Eliezer Rizzo de Oliveira:

"Em primeiro lugar é preciso dizer que a diplo-
macia brasileira - e também o Ministério da Defe-
sa, por influência dos nossos diplomatas - cultiva
um conceito equivocado: o de que a América do
Sul constitui uma unidade estratégica.

Há pouco mais de quatro anos, durante a VI
Reunião dos Ministros da Defesa dos Países de Lín-
gua Portuguesa, realizada em São Tome e Príncipe,
o então ministro da Defesa, embaixador José Viegas

ara que o governo da Venezuela precisa
de armamentos russos de última gera-
ção?* E qual deve ser a atitude de Bra-
sília diante do estilo polêmico do líder
venezuelano Hugo Chávez (que procura



Filho, afirmou: 'A América do Sul, entorno geográ-
fico imediato do Brasil, contribui de forma muito
clara para a necessária construção de espaços de
paz e de estabilidade nas relações entre os países'.
Disse ainda o ministro: 'Logramos sedimentar, em
nosso subcontinente, sobretudo a partir da conso-
lidação da democracia em cada uma de nossas so-
ciedades, uma zona virtualmente livre de conflitos
interestatais de caráter político e militar. Fomos ca-
pazes de constituir, sob a marca da confiança e do
respeito recíprocos, uma identidade estratégica que
nos singulariza como região. Amadurecemos a per-
cepção de que os problemas que enfrentamos não
nos separam, mas, sim, nos unem, porque são, em
larga medida, comuns a todos nós'. O então minis-
tro Viegas concluiu: 'Essa percepção foi a tônica da
primeira Reunião de Ministros da Defesa da Amé-
rica do Sul, que tive a honra de promover, no Rio
de Janeiro, em abril último'.

Isto aconteceu em maio de 2003, quando o pre-
sidente Hugo Chávez já havia desenhado o seu pro-
jeto de ampliação de influência na região, que só
poderia ocorrer com a conseqüente diminuição da
influência brasileira. O processo boliviano igual-
mente se desenhava.

A região é uma zona de paz nas formulações
diplomáticas, e isto tem grande importância. Ncr
entanto, permanecem tensões tão grandes, que, no
estado de Roraima, o chamado Projeto Calha Nor-
te (de ocupação cívico-militar das fronteiras Norte
do Brasil), sedíou um batalhão de fronteira locali-
zado em terreno considerado estratégico para a Ve-
nezuela e a Guiana (leia-se Reino Unido) em suas
hipóteses de conflito.

De outro lado, o governo do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva ficou paralisado quando os bo-



livianos privatizaram, com a força de seu Exér-
cito no local, a refinaria da Petrobras naque-
le país.

Os parlamentares petistas não disfarçaram
seu entusiasmo com esta decisão 'popular'.
Lula, por sua vez, tratou Evo Morales como
um colega do meio sindical, um primo pobre
e imaturo. Na verdade, o presidente não de-
fendeu os interesses brasileiros.

Tudo isso me leva a analisar a posição do
governo brasileiro da seguinte forma: impor-
ta-lhe menos defender os interesses do Brasil,
recorrendo - se for o caso - a fóruns inter-
nacionais, do que laborar pela construção de
uma unidade sul-americana para a qual nos-
so país terá de aportar recursos e engolir mui-
tos sapos.

Nossos parceiros mantém foco em perspec-
tivas bastante particulares. A Bolívia pretende
(a) se apropriar do investimento brasileiro feito
em seu território e descumprir os contratos fir-
mados com empresas do Brasil; e, além disso,
(b) se aproveitar dos recursos aportados pelo
governo da Venezuela, e filiar-se a essa pers-
pectiva bolivariana exposada pela Administra-
ção Chávez, inclusive no campo militar.

Já a Venezuela tenciona afrontar a dimen-
são estratégica, econômica e diplomática bra-
sileira. E isto se traduz por seu programa de
armamentos.

Cabe ao Brasil reforçar seus laços com paí-
ses de seu entorno, como o Chile e o Peru,
além dos parceiros mais imediatos do Merco-
sul. Além disso, a meu ver, deveria o governo
brasileiro reforçar a sua presença e influência
na América Central e no Caribe."

Text Box
Fonte: Meeting & Negócios, a. 6, n. 6, p. 22-24,  2007.




