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introdução
O fim da Guerra Fria propiciou, nos

Estados Unidos, um amplo e incessante
debate acadêmico e político sobre a "gran-
de estratégia" que o país deveria seguir
para preservar seus interesses nacionais e
sua posição de superioridade no mundo.
O 11 de Setembro e, mais tarde, o "pape-
lão" de Washington no Iraque provocaram
duas ondas sucessivas de abundante lite-
ratura sobre o tema.

Em um artigo muito citado de 1996,
Barry Posen e Andrew Ross analisaram
detalhadamente as quatro posições estra-
tégicas que dominaram o debate acadêmi-
co nos Estados Unidos na primeira metade
dos anos 1990: o neo-isolacionismo, o com-
promisso seletivo, a segurança cooperativa
e a supremacia.1 Já nos anos do governo
Clinton, a política resolveu gradualmente
este debate a favor da supremacia. O 11 de
Setembro colocou no centro dessa o poder
militar como instrumento-chave para rea-
lizar o seu principal fundamento básico: só
a liderança norte-americana é capaz de
assegurar a ordem e a paz internacionais.

A literatura sobre a grande estratégia
que foi criada nos Estados Unidos após a

implosão do império soviético incluiu
com freqüência outros três temas: a) o
sentido da noção de unipolaridade e sua
provável duração; b) o papel dos organis-
mos internacionais em matéria de paz e
segurança internacionais; c) as diferentes
opções estratégicas à disposição do resto
dos países perante aos Estados Unidos.
Sobre este último aspecto, os autores se
referiram fundamentalmente aos países
de maior poder relativo e aos que são per-
cebidos como fontes de maior ameaça
para a segurança norte-americana. Assim,
a América Latina mereceu pouca atenção,
pois nenhum país latino-americano conta
com atributos suficientes de poder para se
transformar, em um futuro previsível, em
uma grande potência, nem a região apre-
senta um nível de ameaça comparável
com o de outras áreas do mundo.2

Ao mesmo tempo, dentro e fora dos
Estados Unidos, surgiram numerosos tra-
balhos que reúnem os debates em anda-
mento sobre as grandes estratégias de paí-
ses como a China, o Japão, a índia, a
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Rússia e a União Européia como um todo,
tanto no plano mundial como no que diz
respeito às opções estratégicas dessas na-
ções frente aos Estados Unidos.3 Em menor
escala, também foram produzidos traba-
lhos interessantes que tratam do mesmo
tema em países ou regiões não centrais.
Pelo contrário, é pouco o que se escreveu
a este respeito na ou sobre a América Lati-
na.4 Entretanto, não faltaram trabalhos
sobre política externa de caráter tanto em-
pírico quanto normativo, que fazem uma
reflexão sobre os modos mais convenien-
tes de vinculação com os Estados Unidos
na ordem mundial do pós-Guerra Fria.5

Na prática, o fim da bipolaridade pare-
ce que enterrou muitas das opções estraté-
gicas utilizadas pela América Latina du-
rante os anos da Guerra Fria (proteção
extra-hemisférica, unidade coletiva, revo-
lução social e terceiro-mundismo)6 e, em
maior ou menor grau, todos os países lati-
no-americanos aproximaram-se de Wa-
shington, com exceção de Cuba. Alguns
como o México de Salinas de Gortari e a
Argentina de Menem decidiram "unir-se
ao Norte".7 Outros, como o Brasil de Car-
doso, procuraram resguardar espaços de
autonomia nacional, ao mesmo tempo em
que construíam novas formas de ligação
com o vencedor da Guerra Fria.

A década de 1990 foi a de acomoda-
mento em bloco e em diferentes graus
com relação a Washington. O enlargement
da democracia e do mercado teve ampla
aceitação na América Latina sob a forma
de extensão dos acordos de livre-comércio
e da democracia liberal. Só no final dos
anos 1990, mudanças profundas na políti-
ca venezuelana mostraram a vontade de
um novo líder, Hugo Chávez, de ressusci-
tar uma estratégia de oposição aos Esta-
dos Unidos. Ao mesmo tempo, sem tanta
estridência, outros países ampliaram seus
espaços de resistência no que diz respeito
às preferências norte-americanas, combi-
nando diferentes formas de acomodamen-

to e de oposição8 que colocaram em evi-
dência uma diversidade regional em
grande parte oculta nos anos 90, pela le-
viandade que acompanhou a nossa versão
local de "fim da História" e pela cautela
natural que todo fim de um ciclo histórico
impõe às periferias.

O presente trabalho consta de quatro
seções. Na primeira, estabelecemos os
fundamentos básicos que ordenam as nos-
sas reflexões e destacamos as principais
tendências que determinarão, no nosso
entender, o contexto das relações entre os
Estados Unidos e a América Latina duran-
te os próximos dez anos. Na segunda, pro-
curamos identificar os componentes bási-
cos dos cinco modelos de política externa
que os países latino-americanos adotaram
vis a vis Estados Unidos, a partir do fim da
Guerra Fria: o acoplamento, o acomoda-
mento, a oposição limitada, o desafio e o
isolamento. Em todos eles e apesar de
suas profundas diferenças, subjaz a lógica
própria das relações muito assimétricas.
No caso da América Latina, esta lógica foi
substituída historicamente por quatro ob-
jetivos permanentes da política externa: a
procura da autonomia, a diversificação
das relações exteriores, a definição do in-
teresse nacional em termos de desenvolvi-
mento econômico e a restrição do poder
norte-americano. Na terceira seção anali-
samos três opções estratégicas para a
América Latina de natureza pacífica e
complementar, que incluem diferentes
formas, tanto de resistência quanto de es-
treita colaboração com Washington. Por
último, apresentamos um breve capítulo
de conclusões no qual salientamos o con-
texto que oferece algum tipo de possibili-
dade para as três opções estratégicas.

Nossa construção dos cinco modelos
mencionados considera especialmente um
conjunto de fatores permanentes, duráveis
e contingentes, que condicionam a defini-
ção dos vínculos dos países da região com
os Estados Unidos. Os fatores permanen-
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tes são o tamanho do país e a sua situação
geográfica. Os duráveis são o poder relati-
vo, a produção de um determinado bem
ou posse de um recurso natural, a identi-
dade internacional do país, o grau de
concentração/diversificação das relações
externas e a profundidade dos vínculos
com os Estados Unidos, tanto entre atores
do Estado como privados. Por último, os
fatores contingentes incluem aspectos tais
como o significado estratégico de um país
para os Estados Unidos em uma determi-
nada etapa ou conjuntura (por exemplo, o
Chile sob o governo de Salvador Allende,
Granada nos anos 1980 e a Colômbia em
face da questão das drogas e do terroris-
mo); ou a orientação da política externa
(ligada às mudanças de regime ou de go-
verno, ao modelo econômico dominante
etc.), tanto dos Estados Unidos quanto dos
países latino-americanos.

Fundamentos básicos e
principais tendências

A nossa análise das relações dos países
da América Latina com os Estados Unidos
e, em particular, das opções estratégicas da
região diante de Washington (nossa princi-
pal preocupação aqui) é analisada a partir
de um conjunto de tendências e funda-
mentos que mencionamos a seguir.

1. No horizonte dos próximos dez anos
a condição de unipolaridade deverá
ser preservada. Sabemos que a futura
posição de poder dos Estados Unidos
e de qualquer outro país não pode ser
prognosticada. Em grande parte, ela
é produto das boas ou más políticas
a ser adotadas. Entretanto, a prática
internacional nos ensina duas coisas
irrefutáveis: que a posição de poder
excepcional dos Estados Unidos não
durará indefinidamente e que ela não

mudou a dinâmica fundamental das
relações internacionais, isto é, que
outros países procurem compensar e
restringir o poder do maior. Ainda
que essa dinâmica tenha se acelerado
a partir da guerra no Iraque (uma
política equivocada dos Estados Uni-
dos), é improvável que nos próximos
dez? anos se forme uma constelação de
poder multipolar no sistema interna-
cional. É preciso distinguir os proces-
sos e condutas estatais em curso, que
indicam essa reconfiguração, do seu
resultado efetivo (um mundo formado
por duas ou mais potências com pode-
res semelhantes).9 Os grandes poderes
emergentes, particularmente a China,
precisarão de pelo menos dez anos
para se credenciar como competidores
globais dos Estados Unidos. E ainda
mais, as principais autoridades e ana-
listas chineses assumem que seu país
poderá se transformar em um poder
de alcance extra-regional, ainda na
metade deste século.

2. Que a estratégia de supremacia ado-
tada pelos Estados Unidos persistirá
como pedra angular de suas políti-
cas externa e de defesa, ainda que,
em certos temas ou áreas do mundo,
sejam acrescentados componentes pró-
prios das estratégias de compromisso
seletivo e, talvez, de segurança coo-
perativa. Apesar do fracasso das polí-
ticas militarizadas e intervencionistas
da administração Bush, é improvável
que Washington incline-se para uma
grande estratégia neo-isolacionista. Os
temores verificados, assim como as
propostas a seu favor têm uma base
de sustentação frágil, tanto dentro dos
Estados Unidos - mais especificamente
no interior das elites políticas, militares
e econômicas - quanto fora. A pro-
gressiva implantação da estratégia de
supremacia a partir do fim da Guerra
Fria foi produzida mediante sucessivos
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ajustes estratégicos que foram dando
forma e a ampliando, tanto em termos
de instrumentos quanto de objetivos.
Com efeito, ela foi esboçada no últi-
mo período da presidência de George
Bush, ainda que não pudesse ser exe-
cutada por falta de um acordo interno
e de condições externas favoráveis. A
estratégia promovida por Bill Clinton
de engagement plus enlargement adotou
cada vez mais componentes e práticas
próprias da supremacia, mesmo que
de maneira ambígua.10 Os atentados
de 11 de Setembro possibilitaram aca-
bar com essa ambigüidade: George
W. Bush reafirmou o principal aspecto
que define a supremacia - evitar o
surgimento de um competidor global
ao predomínio norte-americano - e
acrescentou os conceitos de rollback dos
"Estados canalhas" e da mudança de
regime, assim como o uso preventivo
da força para conter diversas amea-
ças à segurança nacional dos Estados
Unidos. Com isso, não fez mais do
que responder a inclinações estratégi-
cas favoráveis à supremacia que então
predominavam em ambos os partidos.
É improvável que os revezes no Iraque
impliquem uma mudança de estra-
tégia. A unipolaridade que lhe possi-
bilita será acompanhada da vontade
de preservá-la. Não existem sinais de
modificações substantivas na natureza
e nos gastos em matéria de defesa, do
deslocamento militar no exterior, do
estilo diplomático, da ajuda .externa
e da orientação da política externa
com relação aos aliados e adversários.11

Além desses indicadores que habitual-
mente são usados para medir ou ante-
cipar mudanças de grande estratégia,
as políticas desenvolvidas em nome da
supremacia têm uma dinâmica própria
que será difícil reverter. Mas é muito
provável que "a mudança de regime" e
a "ação preventiva" se subordinem ao

núcleo duro de toda grande estratégia
de supremacia: evitar que surja um
competidor global do mesmo nível de
poder dos Estados Unidos e assegurar
uma força militar suficiente para supe-
rar contingências críticas simultâneas.

3. Que a crise e a imobilidade dos orga-
nismos internacionais e da prática
multilateral deverá se prolongar. Os
Estados Unidos, em parte responsáveis
por esta situação, continuarão privile-
giando o unilateralismo em questões
de segurança internacional e combi-
narão unilateralismo com diferentes
formas de multilateralismo em outros
temas de sua agenda internacional. O
unilateralismo é uma conduta própria
dos grandes poderes que se acentua
com a unipolaridade. Durante todos
os anos da Guerra Fria, os Estados Uni-
dos também privilegiaram as práticas
unilaterais, mesmo nas relações com
seus próprios aliados europeus e com
o Japão.12 O fim da bipolaridade e mais
para frente, os atentados terroristas de
11 de Setembro, reforçaram o unilate-
ralismo norte-americano e propiciaram
uma maior arbitrariedade no uso do
poder. Neste contexto, e apesar da crise
e da imobilidade, os organismos interna-
cionais e o multilateralismo continuarão
sendo meios fundamentais para restrin-
gir o poder de Washington e privar de
legitimidade as ações norte-americanas
que violem o direito internacional.

4. Que a unipolaridade é um traço do
pós-Guerra Fria, mas trata-se de um
fator estrutural nas relações interame-
ricanas. A América Latina é a única
região onde os Estados Unidos são
efetivamente uma potência regional,
sem nenhum rival de peso à vista, e
é muito provável que não alcancem
esta condição em nenhuma outra área
do mundo, onde encontram resistên-
cias mais firmes e maiores dificulda-
des para desempenhar este papel. A
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"hegemonia por default" dos Estados
Unidos sobre a América Latina, pró-
pria dos anos 1990, continuará duran-
te os próximos dez anos já que não
haverá nenhum ator fora da região
em condições de disputar esse espaço
com Washington. A União Soviética
desapareceu, a União Européia está
parcialmente afastando-se desse papel,
o Japão nunca chegou a sê-lo e a
China ainda está longe e de maneira
nenhuma disposta a desafiar os Esta-
dos Unidos na América Latina. Assim,
eles continuarão sendo o ator externo
mais importante para todos e para
cada um dos países da América Latina,
ainda que sua importância relativa
traga variantes significativas. A geo-
grafia será, como no passado, o fator
fundamental na determinação do grau
de importância relativa dos Estados
Unidos para os países ou sub-regiões
da América Latina. Estamos todos no
mesmo continente, mas temos relações
muito diferentes de vizinhança.13

5. Que a América Latina não é nem será
uma prioridade para a política norte-
americana. Isto dito, é preciso rebater
a tese hoje em voga da "irrelevância
crescente" da América Latina para os
Estados Unidos. Ela comete dois gra-
ves pecados por ausência, e tem dois
problemas fundamentais. O primeiro
é que pode induzir a acreditar que os
Estados Unidos carecem de políticas
ativas em relação à América Latina,
ainda que as tivesse para outras áreas
do mundo. O segundo pecado por
ausência é que coloca ênfase quase
exclusivamente na dimensão entre
Estados, deixando de lado o âmbito
transnacional e, portanto, não consi-
derando um conjunto de forças sociais
que dotam de uma densidade iné-
dita a relação entre ambas as partes.
Estas forças abrangem desde interesses
empresariais, comerciais e financeiros

até numerosas ONGS e o crime orga-
nizado em suas diversas expressões.
Como exemplo, basta destacar que três
nações latino-americanas (Brasil, Méxi-
co e Venezuela) integraram, no período
de janeiro a maio de 2007, a lista dos 15
principais países com os quais os Esta-
dos Unidos desenvolvem seu comércio
de bens (veja o quadro l no Anexo). Da
mesma forma, a Colômbia (5), a Bolívia
(8), o Peru (10) e o México (12) estão,
nessa ordem, entre os primeiros 12
países do mundo que receberam entre
2005 e 2007 assistência dos Estados
Unidos (veja o quadro 2 no Anexo).
Finalmente, e ainda mais importante,
esta tese apresenta dois problemas fun-
damentais: a confusão entre prioridade
e importância e a falta de especifici-
dade. O fato de outros países ou re-
giões do mundo estarem no centro do
radar de Washington não transforma
a América Latina em uma região sem
importância. Qual o lugar que países
como o Brasil, a Colômbia, Cuba ou
a Venezuela ocupam neste esquema?
Que lugar ocupam temas como a lava-
gem de dinheiro, o narcotráfico, os
grupos armados e a energia? Países e
temas articularam-se estreitamente na
visita realizada por George W. Bush
à América Latina, em março de 2007.
No caso do Brasil, só para dar um
exemplo, o acordo energético assinado
pelos dois países selou uma aliança
estratégica bilateral para promover o
desenvolvimento de biocombustíveis.
Através deste meio, os Estados Unidos
procuram executar uma nova política
energética definida essencialmente em
razão da alta política: desenvolver e
contar com energias alternativas que
reduzam a dependência do país de
suas importações de petróleo e gás pro-
venientes, em boa parte, de nações
hostis ou politicamente instáveis.14 Por
outro lado, ao trabalhar com um uni-
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verso de análise tão agregado, a tese
da irrelevância é uma mera generali-
dade. Como aplicá-la à sub-região que
inclui o México, a América Central e o
Caribe, cuja integração funcional aos
Estados Unidos aumentará ainda mais
nos próximos anos?15 Aqui também
é interessante dar um exemplo. Em
2005, a América Latina em conjunto
alcançou 51,3% da porcentagem total
de imigrantes presentes nos Estados
Unidos por país de nascimento. Deles,
71% são mexicanos e centro-america-
nos, 17% caribenhos e o 12% restantes
são sul-americanos.16

6. Que a América Latina é uma região
que perdeu gravitação e influência no
sistema internacional. Durante os anos
1970, a América Latina viveu uma
década perdida em termos políticos: a
extensão de governos autoritários na
área - com poucas ilhas de democracia
limitada - caracterizados pelo abuso
de poder, desrespeito às leis, violação
dos direitos humanos, desarticulação
dos partidos políticos e desvalorização
da ética pública significou um enorme
enfraquecimento institucional. 1980
foi uma década perdida em matéria
econômica: houve pouco crescimento,
alto endividamento, muita volatilida-
de financeira,? crescimento do merca-
do de trabalho informal, capacidade
tecnológica limitada e queda da qua-
lidade de vida. Os anos 1990 foram
uma década perdida para a América
Latina no aspecto social: aprofunda-
mento da desigualdade, aumento da
luta de classes e etnias, permanência
dos altos índices de miséria e indigên-
cia, aumento da violência nas cidades,
multiplicação do desemprego, a educa-
ção foi deixada em segundo plano e a
saúde se deteriorou. A democratização
dos anos 1980 e as reformas econômi-
cas dos anos 1990 contribuíram para
criar expectativas de mudança positiva

que, entretanto, foram incapazes de
produzir uma mudança decisiva. Ape-
nas duas regiões no mundo - África
subsaariana e Oriente Médio - exibem
um declínio tão notório nos últimos
trinta anos. Hoje, o peso específico da
América Latina na maioria dos assun-
tos mundiais é menor do que no final
da Segunda Guerra Mundial.

7. A América Latina é uma região diver-
sificada e que possui diferenças e con-
flitos que afastam os países e as sub-
regiões que a integram. Duas linhas
separatórias parecem prevalecer sobre
as demais: a) a linha que separa a
América Latina do Norte da Améri-
ca Latina do Sul (uma linha que, na
ótica de alguns analistas e funcionários
norte-americanos, incluiria a Colômbia
e inclusive a Venezuela na América
Latina do Norte)17; b) a linha que divi-
de os países que têm ou desejam ter
acordos de livre-comércio com os Esta-
dos Unidos e os que se opõem a isto.
As divisões também são observadas
nos mecanismos criados para promo-
ver a unidade política, econômica e
diplomática da região. O caso mais
notório é a pouca importância dada ao
Grupo do Rio.

Neste sentido, expressamos que:

I. A abordagem das opções estratégicas
à disposição dos nossos países deve
superar as dicotomias tradicionais que
dominaram a reflexão sobre o tema na
América Latina no que diz respeito
aos vínculos com os Estados Uni-
dos: alinhamento versus confrontação
ou adesão versus equilíbrio. Ambos
os extremos foram entendidos de
maneira geral como pura oposição ou
puro acompanhamento dos interesses
estratégicos, políticos e econômicos de
Washington no mundo. Esta aproxi-
mação, além de limitada, é incorreta,
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pois nenhum país faz um puro alinha-
mento ou uma pura oposição.

II. Apesar da diversidade regional e dos
diferentes modelos de política exter-
na seguidos com relação aos Estados
Unidos a partir da década de 1990,
existem três opções estratégicas que
encaixariam na maioria dos países da
região e que chamamos: o multilate-
ralismo vinculante, a contenção limi-
tada e a colaboração seletiva. As três
inscrevem-se na lógica das relações
assimétricas e indicam principalmen-
te a restrição do poder dos Estados
Unidos, um aumento das margens de
autonomia nacional dos países que as
praticam e uma resposta a interesses e
aversões comuns.

III. Os Estados Unidos têm, perante a
América Latina, um repertório de
políticas mais limitado que durante
os anos da Guerra Fria. Hoje em dia,
em todo o hemisfério existe menos
tolerância e menos aceitação aos gol-
pes de Estado. Na América Latina,
existe menos disposição dos gover-
nos para adotar práticas de diploma-
cia coercitiva. Também existem mais
atores sociais mobilizados com fortes
laços transnacionais - que com certeza
incluem os Estados Unidos - capazes
de limitar ou influir nas políticas de
seus respectivos governos.

IV. Existe um conjunto de fatores que
possibilitam ou reivindicam a realiza-
ção das opções estratégicas que pro-
pomos para a América Latina. Entre
esses fatores destacamos os seguin-
tes: a) avanços na maioria dos paí-
ses da América Latina, ainda frágeis
em matéria de democratização; b) o
ativo regional em matéria de paz e
segurança internacionais; c) as tradi-
ções diplomáticas latino-americanas
para estabelecer limites ao poder; d) a
ausência na região de ameaças impor-
tantes para a segurança dos Estados

Unidos (proliferação nuclear, armas
de destruição em massa e terrorismo
transnacional de alcance global); e)
diversos e crescentes problemas nacio-
nais e transnacionais que colocam toda
a América Latina em uma situação de
interdependência estratégica.

Cinco modelos de política
externa

Desde o fim da Guerra Fria, a América
Latina experimentou cinco modelos de
vinculação aos Estados Unidos. Todos eles
implicaram uma determinada perspectiva
do sistema global, um modo específico de
relação com Washington e a atribuição de
um lugar diferenciado da própria região
nas respectivas políticas externas. Em al-
guns casos, determinados países coloca-
ram em prática mais de um modelo duran-
te os últimos 15 anos. Em geral, trata-se de
modelos que refletem políticas de gover-
no, enquanto poucas exceções parecem
mostrar a existência de algum tipo de polí-
tica de Estado ou de "grande estratégia".18

Os modelos que identificamos são os
seguintes: o acoplamento, o acomodamen-
to, a oposição limitada, o desafio e o isola-
mento. Todos eles se expressam através de
um conjunto de premissas e práticas.

O acoplamento se caracteriza por uma
adesão aos interesses estratégicos vitais
dos Estados Unidos, tanto no plano global
quanto no regional. Busca uma participa-
ção ativa na criação e manutenção de regi-
mes internacionais em sintonia com a po-
sição de Washington, particularmente em
questões sensíveis vinculadas à segurança
global. Apoia de maneira distante a inte-
gração econômica regional, sempre e
quando não produza uma ruptura do pro-
cesso de constituição de uma área de livre-
comércio hemisférica. Em termos políticos
e culturais, a relação com os países vizi-
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nhos é um pouco mais relevante, ainda
que não seja objeto de um empenho di-
plomático significativo: o rumo da políti-
ca externa é Washington. O modelo econô-
mico é predominantemente ortodoxo e
guia-se, em termos gerais, em torno das
linhas do assim chamado "Consenso de
Washington". Presume que as forças do
mercado, mais do que a força do Estado,
possibilita uma inserção mais dinâmica e
frutífera do país no sistema mundial.
Além disso, aceita as regras fundamen-
tais da ordem econômica e financeira in-
ternacional, e confia plenamente nos divi-
dendos continentais de uma eventual
área de livre-comércio hemisférica. Em
essência, defende o status quo da ordem
global, vê os Estados Unidos como aliado
e mantém uma forte indiferença diante
da região.19 Os casos emblemáticos de
acoplamento são os do México (durante o
governo Salinas), da Argentina (durante
o governo Menem) e da Colômbia (du-
rante o governo Uribe). Os casos mais
próximos a este modelo são os do Peru
(tanto durante os governos de Fujimori
quanto de Toledo), da Bolívia (durante o
primeiro governo concluído e o segundo
inconcluso de Sánchez de Losada) e dos
países da América Central (salvo Belize,
Costa Rica e o Panamá) e da República
Dominicana.

A determinação do governo Salinas a
favor de um acordo de livre-comércio com
os Estados Unidos, a participação do go-
verno Menem na Primeira Guerra do
Golfo (1991) e o apoio do governo Uribe à
intervenção militar norte-americana no
Iraque, em 2003, são exemplos eloqüentes
de adesão a Washington em assuntos fun-
damentais de sua agenda internacional.
Em geral, acompanhar os Estados Unidos
implica uma forte retórica a favor desta
opção. Também inclui questões próprias
do âmbito interamericano nas quais se
olha mais para Washington do que para
região, como se a vizinhança fosse incô-

moda. É possível verificar duas conse-
qüências a partir desta posição: o espírito
de free-riding e a falta de inclinação para
definir posições comuns. Os casos aproxi-
mados de acoplamento apelaram, em di-
ferentes conjunturas, para a luta contra o
terrorismo e as drogas ilícitas (o Peru, sob
o governo Fujimori), a assinatura de acor-
dos de livre-comércio (o Peru, sob o go-
verno Toledo, vários países centro-ameri-
canos e a República Dominicana), as
reformas econômicas e a luta contra o nar-
cotráfico (a Bolívia, sob o governo de Sán-
chez de Losada) e a guerra contra o Iraque
em 2003 (Honduras, Nicarágua, El Salva-
dor e a Republica Dominicana), para afir-
mar sua proximidade de Washington e a
aceitação plena de suas políticas nas maté-
rias indicadas.

O acomodamento se caracteriza pelo aco-
plamento seletivo e pontual aos Estados
Unidos. Promove um papel ativo na confi-
guração de regimes internacionais de pre-
ferência em harmonia com Washington.
Concebe a integração econômica regional
de acordo com parâmetros que favorecem
os próprios interesses individuais sem um
compromisso firme a favor de mecanis-
mos coletivos. A diplomacia econômica é
fundamental, tanto no nível global como
hemisférico. Atribui um lugar de destaque
para a relação com os vizinhos; em parte,
para negociar individualmente em melho-
res condições com os Estados Unidos. A
defesa de princípios básicos no campo in-
ternacional e interamericano leva a desas-
sociar-se de Washington em numerosos
temas das agendas internacional e regio-
nal. Procura anular os efeitos nocivos do
modelo econômico doméstico dominante
(em termos de desigualdade, desemprego,
desarticulação produtiva etc.), mediante
políticas sociais compensatórias. Promove
um balanço entre o mercado e o Estado no
momento de projetar sua política externa
em direção a Washington, a região e o
mundo. Por sua vez, procura uma revisão
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moderada das instituições e regras inter-
nacionais nos campos comercial e finan-
ceiro. Essencialmente, busca a introdução
de ajustes parciais na ordem global, define
os Estados Unidos como amigo e mantém
uma posição de relativa indiferença com
relação à região. Os casos emblemáticos
são os do Chile e da Costa Rica. Os casos
mais aproximados ao modelo são os do
México (durante os governos Zedillo e
Fox), do Uruguai, Panamá e, em alguns
casos, o Equador.

A simultaneidade de posturas favorá-
veis à promoção de acordos de livre-co-
mércio com os Estados Unidos e opostas a
acompanhar Washington em sua guerra
contra o Iraque em 2003 caracterizou a
política externa do Chile e da Costa Rica.
Este último país, por ocasião do Cafta, e o
Chile, de modo bilateral, assinaram acor-
dos de livre-comércio com os Estados
Unidos. Entretanto, Washington não con-
seguiu o apoio de nenhum deles para in-
vadir o Iraque: a Costa Rica não apoiou a
invasão como fizeram outros vizinhos
próximos, enquanto o Chile expressou sua
oposição no Conselho de Segurança da
ONU, na qualidade de membro não per-
manente. À capacidade diplomática de
manobrar, interna e externamente, em
águas turbulentas em momentos difíceis,
assim como invocar suas credenciais de-
mocráticas e seu apego ao direito interna-
cional, permitiu aos dois países impedir
que um tema-chave da agenda de seguran-
ça contaminasse a agenda econômica de
suas respectivas relações com Washington.

Os casos aproximados também apela-
ram para o Direito para distanciar-se dos
Estados Unidos. Por exemplo, o México
apelou com sucesso, durante o governo
Zedillo, para o Comitê Jurídico Interame-
ricano, a fim de que este conceituasse a lei
Helms-Burton sobre Cuba (lei de 1996)
como uma violação ao Direito Internacio-
nal, em matéria de extraterritorialidade.
Também o México se apegou ao Direito

Internacional durante o governo Fox, para
não seguir Washington em sua guerra
contra o Iraque. Em outras oportunida-
des, alguns governos encontraram formas
de equilíbrio com os Estados Unidos
sobre questões de naturezas política e
econômica. Assim, o Panamá assinou um
acordo de livre-comércio com os Estados
Unidos ao mesmo tempo em que aprova-
va a ampliação do canal do Panamá, favo-
recendo os interesses da China através da
empresa Hutchinson-Whampoa. Levou
adiante negociações de livre-comércio
com Washington, sem privar-se de criticar
fortemente o Plano Colômbia e seus efei-
tos negativos para o Equador. Em 2006, o
Uruguai apoiou a Venezuela na tentativa
de uma cadeira não permanente no Con-
selho de Segurança, mas assinou, por
outro lado, um acordo de investimentos
com os Estados Unidos.

A oposição limitada propõe uma política
mista em direção aos Estados Unidos, na
qual se combinam desacordo e colabora-
ção, conciliação e entorpecimento, defe-
rência e resistência. A integração regional
é considerada essencial para o incremento
do poder negociador conjunto da área
diante dos Estados Unidos. Os vínculos
políticos com os países mais próximos são
importantes para fortalecer o diálogo di-
plomático com Washington. Propõe um
modelo de desenvolvimento mais hetero-
doxo, neodesenvolvimentista e mais sen-
sível à questão social. Atribui um papel-
chave ao Estado, tanto para as transações
econômicas quanto para os compromissos
políticos. Também busca mudanças mais
profundas nas estruturas econômica e fi-
nanceira internacionais, ao mesmo tempo
em que desestimula a negociação imedia-
ta de uma área de livre-comércio hemisfé-
rica. Em essência, propicia a reforma da
ordem global, a qual considera injusta, vê
os Estados Unidos como um poder dual
(uma combinação de ameaça e de oportu-
nidade) e dá grande importância estraté-
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gica aos vínculos com a região.20 O caso
emblemático deste modelo é o Brasil. Os
casos mais aproximados são a Argentina
(durante o governo Kirchner), a Venezuela
(durante o primeiro período da adminis-
tração Chávez, entre 1998-2002), a Bolívia
(durante o governo Morales) e, em algu-
mas oportunidades, o Equador.

O Brasil, como caso exemplar deste
modelo, apresenta uma condição única na
América Latina: a de ser um país com as-
piração de liderança regional e projeção
extra-hemisférica. Isto exige distanciar-se
de Washington para ser reconhecido como
poder na área, mas também aproximar-se
dos Estados Unidos para que facilite sua
ascensão internacional. Em outras palavras,
compete parcialmente com Washington e,
de outro lado, precisa do respaldo dos
Estados Unidos para suas aspirações de
desempenhar um papel mais ativo na po-
lítica e na economia internacionais. Os
casos aproximados tendem a oscilar entre
um perfil mais pragmático (a Argentina) e
mais ideológico (a Venezuela, sob o gover-
no de Hugo Chávez, entre 1998-2002). Os
países incluídos nesta última categoria
sofreram fortes turbulências internas que
explicam, em grande parte, a reorientação
de suas políticas externas: a queda do bi-
partidarismo tradicional na Venezuela, o
colapso político-econômico da Argentina
em 2001-2002, a quase queda do Estado na
Bolívia e as reiteradas crises institucionais
do Equador desde os anos 1990. Em todos
os casos, o papel dos Estados Unidos - seja
por desatenção seja por ingerência - foi
importante e fez os governos emergentes
das crises procurarem um distanciamento
relativo de Washington logo após esses
episódios. Nos casos aproximados, as for-
ças e debilidades relativas (posse de algum
ativo estratégico ou um declínio prolonga-
do), contribuíram significativamente para
sustentar no longo prazo este modelo.

O desafio incentiva políticas de distan-
ciamento e repúdio aos Estados Unidos

para contrabalançar o seu poder, tanto no
terreno mundial quanto no campo regio-
nal. Fundamenta-se na crença de que a
segurança nacional está em perigo e que,
portanto, a sobrevivência é o principal in-
teresse nacional em jogo. Enfatiza a inte-
gração combinada no nível regional, en-
tendendo que abrange as dimensões
econômicas, políticas, diplomáticas, cultu-
rais e militares: este tipo de integração
seria um antídoto para a "integração desde
cima", impulsionada por Washington com
o beneplácito das antigas elites nacionais
fora do poder. No médio prazo, aspira a
criar um modelo de desenvolvimento al-
ternativo ao existente e, no curto prazo,
adota decisões que fortalecem o papel re-
gulador e intervencionista do Estado, con-
cebido como crucial para a gestão das re-
lações econômicas e políticas externas. Por
último, questiona severamente o estoblish-
ment econômico e financeiro transnacio-
nal, ao mesmo tempo em que tenta impe-
dir a implantação de uma área de
livre-comércio continental nos termos pro-
movidos pelos Estados Unidos. Em essên-
cia, propicia um revisionismo completo da
ordem global, vê os Estados Unidos como
inimigo e dá à região um papel funda-
mental para a realização dos objetivos do
modelo. Os casos emblemáticos são os de
Cuba e da Venezuela (o governo Chávez
após 2002).

Dois elementos fundamentais caracte-
rizam este modelo: a influência dos desa-
fiantes nos países da região através da
propagação do seu projeto revolucionário,
mediante a utilização de importantes re-
cursos simbólicos e materiais, e a forma-
ção de alianças extra-regionais com atores
que rivalizam com os Estados Unidos. O
primeiro fator (que hoje se expressa na
ação política de Chávez na região, como
antes fazia Cuba) irrita Washington, mas
não influi diretamente em sua segurança
nacional. Já o segundo fator (como as rela-
ções de Havana com Moscou durante a
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Guerra Fria, e as de Caracas com Teerã
depois de 11 de Setembro) afeta direta-
mente interesses de alcance global, consi-
derados vitais pelos Estados Unidos.

Por último, o isolamento se caracteriza
por apoiar os Estados Unidos, mas com
suficiente discrição, para não chamar a
atenção dentro e fora.21 A integração re-
gional é definida em termos oportunis-
tas. Não pretende alterar as regras do
jogo do sistema hemisférico, mas obter de
Washington as concessões que permitam
preservar o status quo interno. Pratica um
perfil baixo para alcançar metas limitadas
no entorno mais próximo e também no
sistema internacional. Em essência, não
pretende nenhuma transformação da
ordem global, vincula-se aos Estados Uni-
dos na condição de cliente e dá uma im-
portância marginal à região. O caso em-
blemático é o Paraguai. Este modelo
poderia ser estendido a outros casos na
região, especialmente ao Caribe insular,
cada vez mais dependente dos Estados
Unidos em vários aspectos políticos, eco-
nômicos, sociais, militares e culturais.

Estes cinco modelos possuem a mesma
lógica da assimetria: todos os países da
região, individual e coletivamente, encon-
tram-se condicionados pelo predomínio
de poder dos Estados Unidos. Se conce-
bermos esses modelos a partir da situação
de dependência que caracteriza a América
Latina22, o primeiro modelo acentua a de-
pendência, o segundo procura negociar a
dependência, o terceiro deseja diminuir a
dependência, o quarto tenta combater a
dependência e o quinto deseja aproveitar
a dependência.

Três opções estratégicas
O desequilíbrio de poder entre os Esta-

dos Unidos e o resto dos países será a ca-
racterística predominante da ordem políti-
ca internacional durante os próximos

anos. Esta condição objetiva será acompa-
nhada por uma estratégica de supremacia
acentuada e por uma combinação desi-
gual de unilateralismo e multilateralismo
a favor do primeiro por parte dos Estados
Unidos.

Neste contexto, os países da América
Latina têm a oportunidade de desenvol-
ver opções estratégicas, em boa parte dife-
rente das tradicionais. A opção do equilí-
brio aparece como irrealizável no curto e
médio prazo, pois nenhum país da região
(nem do mundo) está em condições de
colocá-la em prática de maneira indivi-
dual, nem formar coalizões sólidas orien-
tadas para este fim. Encontramo-nos dian-
te de um problema típico da ação coletiva:
como estabelecer lideranças efetivas, dis-
tribuir tarefas e manter compromissos.

Por sua parte, as opções a favor da ade-
são/alinhamento e da confrontação são
cheias de riscos e incertezas. A primeira
envolve o problema do alcance, pois os
Estados Unidos podem aumentar conti-
nuamente seus padrões de adesão e, por
outro lado, sempre haverá algum país
mais disposto a jurar-lhe e prestar-lhe fi-
delidade. Além disso, obriga a acompa-
nhar o governo norte-americano nas aven-
turas externas que escolher: a falta de
acatamento a menor crítica às suas políti-
cas ou o abandono da adesão será visto
como uma demonstração de inconstância
ou, ainda pior, como um ato de traição.
Entretanto, para os países menores e pró-
ximos geograficamente dos Estados Uni-
dos, a opção a favor da adesão pode ser
válida e funcional aos seus interesses. No
extremo oposto, a confrontação é suma-
mente perigosa. A unipolaridade torna os
Estados Unidos mais arbitrários na hora
de usar o seu poder e impor castigos, e
aumenta, conseqüentemente, o custo do
desafio. Da mesma forma, a confrontação
individual ou por parte de certos países
da região tende a produzir temor nos paí-
ses vizinhos assegurando o terreno para a
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adesão de alguns ou para que os Estados
Unidos promovam e construam uma con-
tra-aliança oposta aos desafiantes.

De fato, nossas margens de ação inter-
nacional em face do predomínio de poder
norte-americano são mais diversas do que
propõem as dicotomias clássicas, ainda
que as opções estratégicas hoje disponí-
veis sejam menores e talvez menos atraen-
tes do que durante os anos da Guerra Fria.
Assim, em geral, os países da América
Latina podem defender e promover seus
interesses nacionais em cooperação ou
concorrendo com os Estados Unidos fa-
zendo uso de outras alternativas, em par-
ticular, das quais denominamos o multila-
teralismo vinculante, a contenção limitada
e a colaboração seletiva.

Essas três opções fundamentam-se na
existência de interesses e valores comuns
de alcance regional ou mais limitado. A
possibilidade de realização das duas pri-
meiras é independente da estratégia que
os Estados Unidos colocam em prática e da
configuração do poder mundial. E mais, a
supremacia e a unipolaridade tornam-nas
mais necessárias. Pelo contrário, a execu-
ção da estratégia de colaboração seletiva
toma-se mais difícil se Washington, tal
como foi dito, persistir na política de su-
premacia. Entretanto, ainda nesta situação
estratégica, é provável que os Estados
Unidos estejam mais dispostos a abrir
mão de instrumentos e políticas próprias
de outras posições estratégicas na Améri-
ca Latina, em virtude de dois fatores prin-
cipais: a menor exposição relativa da área
aos principais conflitos e focos de tensão
mundiais desta primeira metade do sécu-
lo XXI com relação a outras regiões, e a
existência de problemas comuns que exi-
gem respostas conjuntas ou uma coopera-
ção estreita de vários ou de todos os países
da região.

A estratégia do multilateralismo vincu-
lante consiste na utilização diligente das
instituições mundiais para restringir o

poder dos Estados Unidos e induzi-lo a
adotar ou a cumprir as normas e regras
internacionais existentes. Desenvolve-se
em âmbitos multilaterais, abrange um
conjunto amplo de temas e implica criar
coalizões flexíveis e diversas no plano
global. É lógico que a unipolaridade e a
supremacia tornam muito improvável que
os Estados Unidos submetam seus princi-
pais interesses de segurança ao ditame
das instituições internacionais, como é o
caso da luta contra o terrorismo. Entretan-
to, a área de jogo e os resultados são mais
abertos nos temas políticos e econômicos
e, portanto, aqui existem espaços de ma-
nobra para dificultar ou atenuar o unilate-
ralismo norte-americano. Além disso, o
consenso internacional existente em torno
de numerosos assuntos da agenda mun-
dial aumenta o custo para os Estados
Unidos porque não obedece a princípios e
regras acordadas, e também não se soma a
determinadas instituições (por exemplo, o
Protocolo de Kyoto) e não adota certos
mecanismos (por exemplo, os programas
das Nações Unidas para a regulamentação
e redução das armas leves).

A condição de possibilidade do multi-
lateralismo vinculante é a existência de
uma ordem internacional que conta com
um alto nível de institucionalização. Ainda
na unipolaridade, essas instituições conti-
nuam tendo um peso importante na pres-
crição das condutas do Estado, na restri-
ção do uso abusivo de poder e na
legitimação das políticas a ser adotadas.
Os Estados Unidos não podem ignorá-las
sistematicamente, sem pagar custos eleva-
dos em termos de perda de apoio para as
suas políticas e aspirações.

Esta opção estratégica é característica
das arraigadas tradições e práticas diplo-
máticas latino-americanas, que se funda-
mentam em razões tanto morais quanto
de conveniência, atualmente, essas se ma-
nifestam no alto índice de ratificação de
tratados na América Latina. Se tomarmos
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como exemplo os acordos internacionais
que foram objeto de particular atenção em
setembro de 2006, durante as sessões da
61a Assembléia Geral das Nações Unidas,
poderemos observar que o índice latino-
americano de aprovação desses tratados
foi de 70,8% contra 40% dos Estados Uni-
dos (veja o quadro 3 no Anexo).

Certamente, o multilateralismo vincu-
lante implica desafios para a própria Amé-
rica Latina em matéria de credibilidade
internacional. Seria incongruente - e no
longo prazo muito custoso - buscar o for-
talecimento das Nações Unidas sem fazer
o mesmo nos planos hemisférico e sub-
regional. O unilateralismo periférico, en-
tendido como o comportamento interna-
cional que se baseia na procura de
vantagens próprias sem considerar ou ig-
norando os interesses dos vizinhos, tira ou
priva de credibilidade a opção do multila-
teralismo vinculante.

Por sua parte, a estratégia de contenção
limitada implica a criação progressiva de
espaços e instrumentos regionais de ação
próprios que reduzam, excluam ou previ-
nam a influência ou a ingerência dos Esta-
dos Unidos em uma determinada área
geográfica da região, ao mesmo tempo em
que favoreçam a capacidade coletiva de
interação com Washington. Assim corno o
multilateralismo vinculante, esta segunda
opção estratégica inclui uma variedade de
temas, ainda que a ênfase esteja nas ques-
tões de segurança. Diferentemente do
equilíbrio clássico de poder, a contenção
limitada possibilita aos países aumentar
seu poder e autonomia de decisão sem
entrar em confronto direto com os Estados
Unidos.23 Em muitos aspectos, sua cons-
trução pode, também, ser funcional aos
interesses de segurança dos Estados Uni-
dos nessa área. Por exemplo, a criação ou
a manutenção de uma zona de paz, sem
conflitos entre países e com capacidade de
ação coletiva para responder a crises insti-
tucionais ou conflitos regionais. Esta estra-

tégia pode ser possível pela existência de
vínculos muito próximos de cooperação
entre os principais países que a integram;
especialmente em matéria de segurança.
Uma grande parte da América do Sul
pode ser a área mais propícia para colocar
em prática esta opção estratégica.

Também cabe apelar aqui para outra
arraigada tradição e prática diplomática
latino-americana: a ação coletiva para so-
lucionar conflitos entre e intra países. Por
exemplo, o mecanismo de mediação que
evoluiu a partir das primeiras décadas do
século XX e que foi executado sem ne-
nhum tipo de limite geográfico. Os gover-
nos sul-americanos não só foram media-
dores na América do Sul, mas também na
América Central, assim como os governos
mesoamericanos estiveram presentes
como mediadores na América do Sul.24 Ao
mesmo tempo, desenvolveram-se outras
formas de ação coletiva, formais e infor-
mais, para encontrar soluções políticas e
diplomáticas para os conflitos em uma
determinada sub-região e restringir o
poder e a influência dos Estados Unidos,
como no caso do Grupo de Contadora. Os
avanços desde a metade da década de
1980 em matéria de segurança - o fim da
rivalidade argentino-brasileira, a criação
de convênios entre Brasília e Buenos Aires
na área nuclear, a determinação mútua de
não-proliferação dessas armas, a contri-
buição conjunta à resolução política de
conflitos armados (por exemplo, a guerra
entre o Equador e o Peru) e as crises inter-
nacionais na sub-região (por exemplo, no
Paraguai nos anos 1990 e na Bolívia nos
últimos anos) - são antecedentes que per-
mitem supor a possibilidade de realização
desta opção estratégica. Entretanto, o pro-
longado conflito armado na Colômbia
sem um desenlace pacífico visível, os re-
petidos choques não resolvidos entre a
Colômbia e a Venezuela, a falta de uma
solução para a demanda da Bolívia sobre
uma saída para o mar, a tensão entre a
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Argentina e o Uruguai em torno das fábri-
cas de papel, os reiterados desencontros
em matéria energética, entre vários países
da área, mostram tanto a paralisia quanto
as dificuldades da região para resolver os
seus problemas por conta própria. Prova-
velmente, a solução pontual de um tema de
grande importância para a região dê uma
nova dinâmica para a contenção limitada.

Por último, a estratégia de colaboração
seletiva envolve a construção de laços de
cooperação com os Estados Unidos, para
incidir na forma como esses exercem o seu
poder e influência, reduzir incertezas, evi-
tar falhas mútuas de percepção e enfren-
tar, conjuntamente, problemas comuns.
Realiza-se em um nível tanto bilateral e
regional quanto hemisférico, e concentra-
se, fundamentalmente, em temas de alta
sensibilidade mútua, tais como migrações,
enfraquecimento do Estado, crime organi-
zado e drogas ilícitas. A possibilidade de
realização desta opção estratégica depen-
de de dois fatores essenciais: a disposição
de Washington de enfrentar junto com os
países da América Latina essas questões e
a decisão e a capacidade desses países de
interagir de forma cooperativa tanto entre
si quanto com o poder dominante. Neste
jogo de soma variável no qual todos
podem ganhar, os países devem estar dis-
postos a ajustar políticas próprias contem-
plando, pelo menos em parte, as preferên-
cias e os interesses dos outros.

Três assuntos preocupam especialmen-
te Washington na região: o potencial au-
mento do terrorismo transnacional de al-
cance global; o enfraquecimento, colapso
ou ausência do Estado; e a ligação entre as
drogas ilícitas e o crime organizado. Com
relação ao primeiro assunto, é evidente
que a cooperação tripartite entre a Argen-
tina, o Brasil e o Paraguai na Tríplice Fron-
teira, assim como a colaboração entre
esses três países e os Estados Unidos pos-
sibilitou superar, em parte, a inquietação
de Washington sobre este território como

um ponto vulnerável aos interesses de se-
gurança norte-americana. Hoje não exis-
tem indicadores de nenhum tipo sugerin-
do que ali estão estabelecidas células
islâmicas dispostas a desenvolver ações
terroristas contra objetivos nos Estados
Unidos. Certamente, este modo de colabo-
ração também é fundamental para a segu-
rança dos países do Cone Sul. Assim, um
discreto e eficiente trabalho conjunto em
torno deste tema gerou menos inseguran-
ça, tanto na área quanto para Washington.

Com relação ao segundo aspecto, os
Estados Unidos e a América Latina atri-
buem ao déficit do Estado qualificativos
diferentes, ainda que ambas as partes o
situem em um lugar crítico. Neste sentido,
a Bolívia é um caso exemplar em que as
situações precisam de uma colaboração se-
letiva. Os países vizinhos têm desenvolvi-
do nos últimos anos uma diplomacia que é
consciente disso. Felizmente, Washington
parece ter a mesma sintonia. Ficou para
trás o período em que os funcionários di-
plomáticos norte-americanos intervinham
ostensivamente no processo eleitoral desse
país, em que as políticas antidrogas da
Bolívia eram duramente criticadas em
Washington e em que os capitais norte-
americanos pressionavam um país muito
debilitado. Desde o triunfo de Evo Mora-
les, os Estados Unidos têm agido de ma-
neira mais construtiva e trocado opiniões
com os vizinhos mais próximos, para não
isolar ou fragilizar ainda mais este país
andino.25 Ampliar e aprofundar a colabo-
ração em torno da Bolívia poderia trans-
formar-se em um modus opemndi entre a
administração nos Estados Unidos e os
governos do Cone Sul.

Finalmente, a questão das drogas é
objeto de preocupação em todo o hemisfé-
rio. A denominada "guerra contra as dro-
gas", desenvolvida desde o seu anúncio,
em maio de 1971 pelo presidente Richard
Nixon, é um grande fracasso para todos.
Hoje, desde o Alasca até a Patagônia, to-
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das as nações têm um lucrativo e ilícito
mercado transnacional, e em cada territó-
rio existe uma cadeia produtiva vinculada
com o negócio das drogas (produção, pro-
cessamento, tráfico, distribuição, consu-
mo, fabricação de precursores, lavagem de
dinheiro, corrupção da justiça, aumento
da criminalidade, "camaradagem" com
forças policiais e grupos políticos, e cor-
rupção militar) e um tipo de "democrati-
zação" deste fenômeno mediante a articu-
lação de pequenos grupos do crime
organizado operando de forma reticular,
menos visível e mais letal. Resumindo,
enfrentamos um problema hemisférico
que já não pode ser dissimulado nem ser-
vir para estigmatizar um país ou outro.
Estamos diante de uma encruzilhada que
precisa de mais cooperação e menos unila-
teralidade, mais seriedade e menos retóri-
ca. Em virtude do colapso da Alca, é hora
de as Reuniões de Cúpula das Américas
assumirem seriamente este tipo de ques-
tão. Uma liderança coletiva para enfrentar
este tema é indispensável; se Washington
insistir em uma política individual ou bi-
lateral diante desse fenômeno, o fracasso
já conhecido será reproduzido. A próxima
eleição presidencial nos Estados Unidos é
uma grande oportunidade para iniciar
uma mudança nesta temática.

Conclusões
Nos próximos dez anos, os Estados

Unidos manterão uma estratégia de su-
premacia com ajustes seletivos, por temas
ou áreas geográficas, que a atenuarão.
Esta atenuação será resultado da combina-
ção de fatores internos (por exemplo, o
repúdio às "guerras de eleição", a baixa
expectativa da opinião pública sobre a ca-
pacidade dos Estados Unidos de produzir
e sustentar mudanças de regime ou fazer
rollback de países considerados desprezí-
veis, e a exigência de dar maior ênfase aos

assuntos próprios da agenda doméstica) e
externos (por exemplo, o fracasso das in-
tervenções militares no Iraque e no Afega-
nistão, uma maior competição entre países
com poderes emergentes e intermediários
e o aprofundamento de problemas de
ordem mundial).

Por seu lado, as tendências presentes
na América Latina em direção a uma
maior heterogeneidade e fragmentação
serão aprofundadas. A principal linha de
ruptura será a que separa a América Lati-
na do Norte da América Latina do Sul. Na
fronteira norte desta última sub-região, a
Colômbia e a Venezuela serão, por diferen-
tes razões, as principais testemunhas desta
heterogeneidade e fragmentação. O que
acontecer com eles poderá estender-se em
direção ao sul da fronteira da América La-
tina do Norte ou consolidar o que foi, até
agora, o limite histórico da América Latina
do Sul, cuja fronteira norte é o Panamá.

Os Estados Unidos definirão suas prin-
cipais políticas de segurança com relação
à América Latina partindo desta linha de
ruptura básica, ainda que se observe que a
maior parte dos analistas e tomadores de
decisão em Washington inclua a Colômbia
e a Venezuela como parte do perímetro de
defesa vital dos Estados Unidos. Mas,
pelo contrário, as políticas norte-america-
nas em direção à América Latina em maté-
ria econômica têm fronteiras maiores e
menos definidas. Aqui, o objetivo é incluir
toda a América do Sul na área de livre-
comércio hemisférica.

Desde o fim da Guerra Fria, uma Amé-
rica Latina mais heterogênea e fragmenta-
da vinculou-se com os Estados Unidos de
várias maneiras, colocando em prática os
cinco modelos que identificamos. Apesar
disso, a continuação de uma estratégia de
supremacia por parte de Washington,
ainda que com diferenças, faz a maioria
dos países da região compartilhar um in-
teresse comum: a restrição do poder norte
americano.26 Por outro lado, a diminuição



desta estratégia pode abrir espaço para
incluir particularmente Washington na
América do Sul e no México, assim como
para identificar novas oportunidades de
cooperação em diferentes temas entre os
Estados Unidos e a maioria dos países da
região.

Em resumo, acreditamos que vários
países da América Latina poderiam con-
duzir as suas relações com os Estados
Unidos utilizando, como complemento, o
multilateralismo vinculante, a contenção
limitada e a colaboração seletiva. Em con-
junto, elas oferecem uma base firme para
orientar as políticas exteriores em direção
a Washington durante vários anos, ao
mesmo tempo em que retomam as nossas
melhores tradições diplomáticas (por
exemplo, a imposição de limites ao poder
mediante o Direito), assim como experiên-
cias desses anos de democracia no quais
se fortaleceram aspectos positivos das re-
lações entre a América Latina e os Estados
Unidos (por exemplo, a valorização dos
direitos humanos e as operações para a
manutenção da paz).

O multilateralismo vinculante implica a
utilização das instituições internacionais
para se opor a propostas ou ações dos Esta-
dos Unidos que violem a legalidade interna-
cional, e para induzi-lo, com outros países,
a aderir a acordos e regimes internacionais
que necessitem a sua participação para ser
eficientes, assim como concertar com ou-
tros países a fim de ampliar a capacidade
de ação coletiva frente a Washington.

Ao mesmo tempo, o fato de os Estados
Unidos focalizarem seus interesses de se-
gurança em outras regiões do mundo

mais convulsionadas que a nossa, que a
América Latina não é uma fonte de amea-
ças letais para Washington e que a demo-
cracia tenha contribuído para aumentar a
confiança entre a maioria dos nossos paí-
ses, abre um espaço interessante, até
mesmo inédito, para colocar em prática a
contenção limitada. Especialmente no
Cone Sul existe uma oportunidade singu-
lar de contribuir para a estabilidade regio-
nal e, com isso, limitar e prevenir a intro-
missão norte-americana. Esta situação
exige dos países da sub-região um traba-
lho diplomático rigoroso e sistemático
para antecipar, conter e resolver situações
de crise.

Finalmente, a colaboração seletiva im-
plica "atrair" os Estados Unidos para uma
solução política e em comum de proble-
mas compartilhados que afetam por igual
a estabilidade de toda a região. As respos-
tas unilaterais e militares a esses proble-
mas estão condenadas ao fracasso e terão
custos elevados para os Estados Unidos.
Também é claro que a falta de uma respos-
ta coletiva só piorará a insegurança de
todos. Os países da América Latina, atra-
vés de instituições como a OEA e de meca-
nismos informais ad hoc, deveriam ter
como linha central desta última opção es-
tratégica a procura permanente por um
maior compromisso político dos Estados
Unidos para agir junto com outros países
da região. Vivemos em um contexto inter-
nacional fluido e contraditório que nos
impõe fortes restrições, contudo também
nos deixa espaços de ação que podem ser
bem aproveitados com inteligência, traba-
lho duro e perseverança.
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QUADRO 3

índice de ratificação de tratados
internacionais - 2006

Fonte: Elaboração própria, baseada na informação
contida em Multilateral Treaty Framework: an Invita-
tion to Universal Participation. Focus 2006: Crossing
Borders, Nações Unidas, 13-15 setembro de 2006.
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