
Introdução
Este trabalho tenta precisar o contexto

no qual se realiza a inserção mundial dos
países do Cone Sul (Argentina, Brasil,
Chile, Paraguai e Uruguai) da América do
Sul, os principais desafios da região e a
maneira de articular uma política externa
que contribua para uma ordem de supera-
ção na área. Nesse sentido, é feita uma
análise sob a perspectiva das relações in-
ternacionais: a leitura predominante é de
natureza política e apóia-se em um olhar
crítico sobre o âmbito global e regional. O
principal argumento é que, com avanços e
transformações, esta sub-região sul-ameri-
cana constitui uma incipiente comunidade
política1 cujo grau de interdependência
propicia uma contribuição decisiva para a
paz e a prosperidade na América do Sul.
Conseqüentemente, a maior encruzilhada
do Cone Sul será o seu interesse, disponi-
bilidade e compromisso para premover e
construir um "espaço de cooperação" na
América do Sul.2

É importante destacar que não inter-
pretamos a cooperação como um ato, mas
sim como um processo de longo prazo
que pode ser reforçado mediante conquis-

tas e gratificações compartilhadas ou que
pode esmorecer através de práticas defree
riding ou mediante a exploração de vanta-
gens individuais. Além disso, considera-
se que nas atuais condições internacionais,
possivelmente a cooperação é essencial
para garantir a soberania.3 Da mesma for-
ma, parte-se do fato de conceber coope-
ração tanto econômica quanto o politi-
camente. Isto é, os países têm interesses
que se derivam de seus objetivos econômi-
cos (poder material, recursos estratégicos,
bem-estar, mercados etc.) e de suas metas
políticas (ordem, segurança, princípios,
prestígio etc.): conseqüentemente, a coope-
ração envolve diferentes tipos de interesse
com significados equivalentes. Por sua vez,
entende-se que a cooperação é o resultado
de um ato de escolha - se prefere cooperar
ou não - e acontece quando um conjunto
de circunstâncias - oportunidade, vontade,
meios e valores - a propiciam.

A condição para um espaço de coope-
ração no Cone Sul surge da existência de
um substrato (político, econômico, militar
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e social) histórico recente que consolidou
muitos valores comuns, vários interesses
mútuos e certos objetivos compartilhados.
O Cone Sul vive um momento de transi-
ção: em grande parte, superou a tradicio-
nal cultura da rivalidade, mas ainda não
concretizou uma cultura fértil de amizade.
Vale destacar que a construção desse espa-
ço implica uma distribuição de responsa-
bilidades e uma mobilização de recursos,
acordes com a envergadura dos atores
envolvidos. Por último, a vigência e a con-
tinuidade de um espaço de cooperação
supõem não só que os participantes sejam
amigos, mas também que tenham o desejo
e a capacidade de se transformar, em al-
gum momento, em aliados.4

O ideal de um espaço de representação
se caracteriza pelo que a literatura espe-
cializada chama de estratégia de buffering.5

Tal estratégia é executada por países/re-
giões moderadamente poderosas, é facili-
tada pela existência de uma comunidade
política e de segurança suficientemente
estáveis, deseja reduzir o impacto e o con-
trole de uma grande potência em um de-
terminado âmbito geográfico, tenta criar
uma esfera regional mais autônoma, apoia-
se em redes e instituições da área e pode
incrementar o poder individual e coletivo
dos participantes. Em essência, alcançar
um espaço pleno de cooperação permitiria
limitar a esfera de influência de uma su-
perpotência, preservar a estabilidade em
uma região e incrementar o bem-estar de
seus membros.

Por último, dois pressupostos políticos
ocultam-se no argumento deste ensaio.
Por um lado, diante do dilema aprofunda-
mento-ampliação, um espaço de coopera-
ção procura primeiro consolidar para depois
ampliar: o Cone Sul precisa aprofundar e
dinamizar sub-regionalmente os seus la-
ços de convergência e ação antes de pre-
tender obter níveis regionais de grande
unidade. Este último pode ser um ideal

inspirador e constituir um ponto final de
chegada, mas não deveria se transformar
em um novo modelo a priori para uma in-
tegração elusiva. A experiência histórica
na área , mostra que os macroprojetos de
união não funcionaram. A moderação, o
esforço e a constância são pontos-chave
para alcançar e consolidar um espaço de
cooperação: só assim seria possível expan-
dir a sua cobertura geográfica e o seu re-
pertório temático. Por outro lado, entende-
se que a grana stmtegy dos Estados Unidos
não variará significativamente depois da
eleição presidencial de novembro de 2008.6

Isto implica um desafio e um incentivo
para alcançar um espaço de cooperação:
a usualmente criticada desatencão de
Washington para com a região bem pode-
ria recriar a oportunidade e potencializar
a necessidade de que na própria área sur-
jam mecanismos e projetos sub-regionais
de aglutinação prática e resolução autôno-
ma dos vários problemas que atravessam
o Cone Sul, em particular, e a América do
Sul, em geral.

No que se refere ao seu formato e con-
teúdo, este texto estrutura-se em quatro
partes. Uma primeira parte aborda o esta-
do da conjuntura mundial a partir de di-
versos eixos: seus protagonistas, os pro-
cessos, as dinâmicas, as instituições e as
políticas. A seguir, avaliamos quatro fato-
res com relação à América do Sul: sua si-
tuação interna, a crise do projeto regional,
o estado de insegurança e a projeção mi-
litar dos Estados Unidos. Mais adiante, o
foco de atenção se dirige ao Cone Sul,
particularmente em algumas questões ex-
ternas relevantes e em termos da conver-
gência da política externa dos países e do
desafio que significa olhar mais para a
própria região. Por último, explicitamos
um papel potencial e uma contribuição
do Cone Sul no contexto sul-americano
através do que se definiu como um espa-
ço de cooperação.
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Sobre a conjuntura mundial
Níveis de incerteza cada vez maiores,

complexidade e belicosidade parecem
marcar o segundo lustro da primeira déca-
da do século XXI. Uma situação ainda
mais fluida e contraditória avizinha-se pa-
ra os próximos anos. Sendo assim, torna-
se fundamental discernir o momento que
o sistema mundial atravessa para desen-
volver políticas externas e de defesa que,
ao identificar as ameaças prováveis para a
segurança do Estado e da sociedade, as-
sim como os desafios para o bem-estar e a
autonomia dos países, possam determinar
os antídotos necessários para enfrentar
tais ameaças e desafios. Trata-se de redu-
zir os custos e as restrições derivados de
um ambiente em mudança e maximizar os
benefícios e as oportunidades criadas por
este mesmo contexto flutuante. Nesse sen-
tido, analisaremos a conjuntura atual,

v

I. Protagonistas

Os países continuam sendo unidades
essenciais nas relações internacionais.
Nesse sentido, um elemento fundamental
do momento é a manifestação de "reaco-
modações" estratégicas. Desde o fim da
Guerra Fria passamos por um intervalo
onde vai sendo criada, dialética e gradual-
mente, uma nova ordem global.

Logo após o período da Guerra Fria, a
grande maioria dos países foi ajustando as
suas perspectivas políticas externas. Na-
quela oportunidade, as principais po-
tências, os pólos emergentes, os líderes
regionais, os países intermediários e os
pequenos poderes começaram a reorientar
as suas respectivas estratégias em uma
lógica típica da balança de poder: alguns
aderiram ou se alinharam à única super-
potência existente, os Estados Unidos- Ou-
tros procuraram, com suma moderação,
iniciar políticas de equilíbrio ou balancea-

das. Muito poucos preservaram posições
de confrontação ou inimizade.

Press agia va-se, então, uma mudança
profunda e promissora na qual se estabe-
lecessem os pilares de um ordenamento
mais eqüitativo e plural. Se a primeira
metade dos anos 1990 estimulou expecta-
tivas ligeiramente otimistas, a segunda
parte da década demonstrou que uma
maior produção material no mundo coe-
xistia com menos estabilidade, que a
cooperação multilateral não avançava
adequadamente, que o comportamento
unilateral de Washington aumentava e
que a concorrência, especialmente econô-
mica, entre os grandes países aumentava.
Assim, antes dos atentados de 11 de
Setembro de 2001 nos Estados Unidos,
vários países começaram a considerar,
novamente, o rumo de suas estratégias
internacionais.

O 11 de Setembro significou um se-
gundo momento de readequação das op-
ções estratégicas. No caso norte-america-
no, a preferência pela primazia - uma
estratégia que afirma que um Estado pre-
tende assegurar seu lugar no topo do sis-
tema mundial e, portanto, não tolera (nem
tolerará) nenhum competidor do mesmo
porte, seja este um aliado tradicional ou
um novo oponente - tornou-se mais trans-
parente e eloqüente. A política entre países
passou a girar, principalmente, em torno
do que fazer e como responder a Washing-
ton. O parâmetro que pareceu guiar a
conduta dos países localizava-se na alter-
nativa entre quão próximo ou longe dos
Estados Unidos se poderia ou deveria es-
tar: foram sendo concebidas, assim, for-
mas diferentes de adesão e reequilíbrio.

Em meio a um processo de readapta-
ção por parte da comunidade interna-
cional, os Estados Unidos atacaram e ocu-
param o Iraque em 2003. Washington
transformou-se em um ator que já não con-
cebia a primazia como uma estratégia pa-
ra preservar a sua hegemonia e obter mais
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vantagens do status quo vigente, mas sim
como um poder revisionista que pretendia
fundar novamente uma nova ordem de
acordo com suas premissas e metas. Após
cinco anos do fracasso no Iraque, um nú-
mero cada vez maior de países pequenos,
médios e grandes começou a reavaliar a
sua política externa e de defesa. Neste ca-
so, a reacomodação estratégica é realizada
com base em pautas mais heterodoxas e
heterogêneas que no passado: muitos paí-
ses já não optam por alternativas categóri-
cas, mas, combinam formas de resistência
e colaboração, de convergência e distan-
ciamento com relação aos Estados Unidos.
Mais do que lógicas binárias ou racionali-
dades dicotômicas, predominam posturas
complementares e variadas. Um bom nú-
mero de países procura, em geral, obsta-
culizar e conter as aspirações e ações mais
ambiciosas ou agressivas de Washington,
entretanto, sem ter ainda a capacidade ou
a decisão de reverter a sua estratégia de
primazia. Isto implica, de fato, um ques-
tionamento mais visível à credibilidade
dos Estados Unidos e a recusa tácita a
aceitar como legítima a sua tenfativa par-
ticular de reordenamento mundial.

Agora, é importante separar três fenô-
menos diferentes - a unipolaridade, o
unilateralismo e a primazia - que abran-
gem os Estados Unidos e que têm um
impacto decisivo na América Latina, re-
gião na qual Washington atua na dupla
posição de superpotência global e grande
poder hemisférico.

Ainda que seja cada vez mais notório o
esforço de grandes países, poderes emer-
gentes e potências regionais (a União Eu-
ropéia, China, Rússia, Japão, índia, Brasil,
África do Sul, Ira, Indonésia, Nigéria, en-
tre outros) no sentido de redesenhar e
fortalecer as suas opções estratégicas com
relação aos Estados Unidos, também é
evidente que é prematuro falar de uma
condição unipolar já instituída. A tentati-
va a favor do multipolarismo se reflete em

várias estratégias desses atores, mas não
existem sinais conclusivos de que a unipo-
laridade está em vias de desaparecer, pelo
menos no curter prazo.

Por exemplo, existem vários países que
progridem vertiginosamente - como a
China, que pretende primeiro consolidar o
seu poder na sua vizinhança e cujo ressur-
gimento na política mundial não tem, no
momento, desafiantes claros no que se re-
fere aos Estados Unidos. Seu poder econô-
mico e militar ainda é bastante distante do
norte-americano. A China é um grande
poder regional, mas ainda não é uma su-
perpotência global, Pequim cresce no ce-
nário internacional, mas sem irritar ou
desafiar Washington. Isto é feito promo-
vendo instâncias regionais de diálogo e
enlace como a Organização de Coopera-
ção de Xangai, criada em 2001, e fortale-
cendo mecanismos como a Associação de
Nações do Sudeste Asiático (Asean). Uma
grande potência nuclear, como a Rússia,
quer reconstruir a sua influência mediante
o uso de sua capacidade energética, a bus-
ca de novas alianças no seu entorno próxi-
mo e evocando posturas mais contestado-
rãs. Entretanto, é difícil que Moscou volte
a estabelecer uma relação de rivalidade
integral perante Washington. O fato de
sentir-se uma potência insatisfeita não im-
plica, necessariamente, que se trate de um
poder revisionista.

A índia faz uma política mais assertiva
no âmbito regional e procura incrementar
o seu perfil no plano mundial. Conse-
qüentemente, uma relação mais próxima
e, por sua vez, bastante balanceada com os
Estados Unidos é crucial: o acordo nuclear
entre Nova Deli e Washington, de agosto
de 2007, é uma prova disso. Como toda
potência ascendente, a Índia assume uma
postura inclinada aos Estados Unidos.
Precisa de Washington para facilitar a sua
ascensão e obter reconhecimento mundial,
ao mesmo tempo em que se distancia dos
Estados Unidos para reafirmar a sua auto-



nomia internacional e sua aspiração de li-
derança regional. O Japão - uma potência
econômica, mas ainda politicamente semi-
soberana - parece inclinado a recuperar
influência em sua área mais imediata e a
ampliar a sua projeção internacional; para
isso, a proximidade diplomática e o papel
militar de Washington são vitais.

A União Européia pretende aumentar
a sua influência mundial, mas carece de
autonomia militar suficiente e apresenta
muitas discordâncias relevantes em maté-
ria de política externa. Até que a Alema-
nha seja um país plenamente soberano e
enquanto a Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan) continuar sendo o
principal sistema de defesa da Europa, é
improvável que os vínculos europeus /
norte-americanos possam ser redefinidos
da maneira relevante.7

Existem casos conjunturais intrincados
e delicados como o surgimento de um
novo poder regional, o Irã, no Oriente
Médio. Isto implica, potencialmente, a
consolidação gradual da influência xiita
na vizinhança, o eventual estabelecimento
de um equilíbrio nuclear entre Irã e Israel,
a incipiente desvalorização estratégica de
Tel-Aviv para Washington e a notável re-
valorização energética do Golfo Pérsico.8

Ao mesmo tempo, é importante ressal-
tar três pontos com relação ao multipola-
rismo. Por um lado, vários dos países que
o impulsionam possuem poderes concre-
tos, mas têm discordâncias internas e/ou
suas respectivas casas em desordem: ain-
da que a visibilidade mundial dessas na-
ções tenda a aumentar muito, o exercício
de suas respectivas lideranças regionais
poderia ver-se limitado pglas restrições
internas. Por outro lado, o^nultipolarismo
não é, necessariamente, sinônimo de esta-
bilidade e de paz: a experiência européia
entre o final do século XIX e a primeira
parte do século XX mostra que pode exis-
tir um alto nível de instabilidade e conflito
em um cenário multipolar. Um multipola-

rismo com as mesmas regras de jogo hoje
existentes não é garantia de uma ordem
melhor e mais pacífica. Por último, a subi-
da da Ásia a um lugar proeminente na
política mundial não implica, fatalmente,
mais insegurança e confrontação: em ge-
ral, o Oriente foi menos belicoso e mais
estável que o Ocidente nos últimos sécu-
los. Isto implica que é preciso ajustar e
aperfeiçoar as categorias de análise ao
avaliar a recomposição das forças asiáti-
cas. Em breve, acontecerão importantes
rearticulações em matéria de política ex-
terna e de defesa, mas no horizonte desta
década a condição unipolar deverá per-
manecer. Entretanto, tal unipolaridade
tende a ser cada vez mais questionada e
impugnada. Como resultado, as tensões
tendem a se exacerbar e os fenômenos
contingentes podem se transformar em
cenários de grande turbulência global e
regional. Para prevenir este último, um
espaço de cooperação na região poderia
ser um modo de articular interesses na
área.

Paralelamente, as chamadas a favor do
multilateralismo aumentam consideravel-
mente, tanto no âmbito regional quanto
no mundial, tanto para os temas da "alta
política" de defesa e segurança, como da
"nova agenda" em torno do meio ambien-
te, da pobreza, dos direitos humanos etc.
O desastre dos Estados Unidos no Iraque
poderia facilitar uma maior sensibilidade
de Washington sobre as potenciais virtu-
des do multilateralismo. Entretanto, é pre-
ciso lembrar que ele não substitui a pró-
pria política dos Estados Unidos no
âmbito externo. Foi, no máximo, um com-
plemento parcial ou circunstancial de
acordo com certas áreas temáticas e deter-
minadas conjunturas. Para Washington,
uma dose maior ou menor de multilatera-
lidade é o que é discutível, e não as pre-
missas e finalidades do unilateralismo. Pa-
ra boa parte da comunidade internacional
que confia no multilateralismo, o princi-



pai desafio é como aprofundar coletiva-
mente os compromissos em torno da
agenda do século XXI, sem ficar paralisa-
do pela conduta dos Estados Unidos. É
possível avançar na luta contra a pobreza,
na proteção dos direitos humanos, na pre-
servação do meio ambiente, no combate às
drogas, na redução de armas leves, no
controle da Aids e na superação da cor-
rupção, sem a liderança de Washington? É
possível desenvolver regras de jogo sérias
e aplicáveis, ainda que os Estados Unidos
não queiram patrociná-las? É possível
pensar em mecanismos regionais dirigi-
dos a solucionar problemas substantivos
de vários tipos sem incluir os Estados
Unidos? Conceber esta possibilidade sig-
nifica, entre outras, superar, psicológica e
politicamente, o dilema que os Estados
Unidos apresentam, no qual as relações
internacionais caminham com o ritmo e o
conteúdo que Washington propõe ou o
fim será o caos. Caos que, na realidade e
em alguns casos, provém do comporta-
mento dos Estados Unidos. Basicamente
Washington é, ao mesmo tempo, um pro-
vedor da ordem e um gestor dá* desor-
dem: compreender essa dualidade pode
ajudar a criar espaços de cooperação no
âmbito regional.

Por último, é difícil que em um curtís-
simo prazo aconteça uma mudança de es-
tratégia por parte dos Estados Unidos. É
possível que ocorra um leve movimento
em direção a uma primazia com matizes
- com retoques mais de forma do que de
conteúdo. Em sua versão original, essa
estratégia teve como principal doutrina a
guerra preventiva e apoiou-se em um es-
quema diplomático baseado na promoção
de coalizões ad hoc (as chamadas coditions
of the willing], dirigidas contra as denomi-
nadas novas ameaças (terrorismo transna-
cional, tiranos com armas de destruição
em massa etc.). Uma primazia balanceada,
não redefinida, será um incentivo adicio-
nal para que outros atores internacionais

aprofundem os seus respectivos ajustes
em matéria de política externa e de defesa:
não existem indicadores políticos, institu-
cionais e militaresxfè que Washington se
disponha a reestruturar, no curto prazo, a
sua estratégia internacional. De algum
modo, um espaço de cooperação regional
poderia ser uma forma de diminuir o
exercício da primazia norte-americana.

Em resumo, vemos um cenário marca-
do pela reacomodação estratégica de um
importante número de países que possuem
certos atributos de poder e que gravitam
em suas respectivas áreas geográficas.

As implicações da afirmação anterior
para a América Latina, em geral, e para a
América do Sul, em particular, são várias:

• o reconhecimento de que a disputa
por influência, recursos e valores será
intensificada e que, conseqüentemen-
te, escada vez mais imperativo ser um
sujeito ativo da política internacional
para não ser um objeto passivo dessa
competição;

• o novo significado do espaço regio-
nal como questão-chave para iniciar,
articular e complementar as opções
estratégicas;

• a conveniência de buscar a estabilida-
de e a paz no plano regional visando
não só a prosperidade e a segurança,
mas também uma melhor interlocução
com os Estados Unidos;

• a importância de contar com um poder
emergente na região (no caso sul-ame-
ricano, o Brasil), o que permite certo
reconhecimento e uma maior valori-
zação em termos das relações entre
países;

• diante do peso das regiões, a projeção
das novas potências e a atenção militar
dos países ocidentais desenvolvidos
no Iraque e no Afeganistão, a possibi-
lidade de incrementar os laços Sul-Sul
em diferentes áreas (econômica, políti-
ca, tecnológica, cultural e militar);



• a oportunidade de desenvolver uma
agenda na qual os interesses dos atores
tradicionalmente periféricos possam
ganhar em termos de visibilidade, pre-
sença e realização;

• a apreciação de que as experiências
de ascensão internacional mais bem-
sucedidas nos últimos anos se caracte-
rizaram por uma mistura de aspiração
autônoma com um comportamen-
to pragmático e positivo dos atores
(em vez de uma pretensão desafiante
apoiada em uma conduta dogmática
e/ou isolada);

• a ocasião para iniciativas regionais
inovadoras derivada do modo cada
vez mais ineficaz e arbitrário do exer-
cício de seu poder global por parte dos
Estados Unidos;

• a urgência de identificar, nos planos
regional e sub-regional, os níveis reais
de convergência de preceitos, propó-
sitos e políticas para, assim, assegurar
graus básicos de bem-estar, segurança
e autonomia naqueles âmbitos.

II. Processos, dinâmicas e
instituições

Uma avaliação abrangente do estado
das relações internacionais nos leva a refle-
tir sobre os processos, as dinâmicas e as
instituições que as caracterizam. Sobre o
primeiro, corresponde destacar a globali-
zação. No que diz respeito ao segundo, é
fundamental nos referirmos à democracia.
E em termos do terceiro, é aconselhável
ponderar a questão dos regimes interna-
cionais. Esta combinação d§ processos, di-
nâmicas e instituições noa" remete ao cam-
po dos interesses, valores e princípios.

Nessa direção, o processo de globaliza-
ção tal qual vem sendo desenvolvido nas
últimas duas décadas parece mostrar si-
nais de uma paulatina desaceleração e de
ser objeto de um maior questionamento.

Basicamente, a modalidade vigente de
globalização está deixando de ser concebi-
da por parte de grandes grupos humanos
como algo inevitável e irreversível e, por-
tanto, é entendida como reformável. Isto é
resultado do fato de que as facetas mais
críticas da globalização alcançam não só
os países periféricos, mas também as prin-
cipais nações. A globalização, que encerra
em si lógicas sociais, econômicas, geográ-
ficas, culturais e políticas de expansão e
destruição, de inclusão e desintegração,
de homogeneização e de concentração, de
igualdade e diferenças, atravessa uma fase
de forte volatilidade econômica e grandes
contestações sociais.

Os dados da primeira década do sécu-
lo XXI sobre o produto bruto mundial,
comércio internacional, poupança nacio-
nal e fluxo de capitais produtivos não são
muito alentadores. A ele podemos juntar,
entre vários outros, as baixas taxas de
crescimento nos Estados Unidos, União
Européia e Japão, a multiplicação de crises
financeiras de vários tipos no sudeste da
Ásia, Rússia, Turquia e América Latina, a
explosão de bolhas especulativas e a reces-
são nos Estados Unidos, assim como seu
perigoso duplo déficit fiscal e comercial.
Nessa direção, as tendências econômicas
dos principais fatores estruturais e fenô-
menos conjunturais apontam que as tur-
bulências de vários tipos se entrelaçam e
se exacerbam, o que estimula um ques-
tionamento político considerável da glo-
balização.

Da mesma forma, tanto no centro
quanto na periferia, as manifestações cida-
dãs de resistência e de repúdio à globali-
zação tendem a crescer devido, em boa
parte, ao fato de que o auge de um merca-
do desregulado combinado com um Es-
tado retraído provocou uma evidente
desigualdade mundial, tanto dentro das
sociedades quanto entre as regiões e na-
ções. E mais ainda, a globalização parece
se identificar, para vários setores da socie-



dade civil internacional, como uma fonte
de insegurança devido aos efeitos sociais
que foi criando nos países desenvolvidos
e naqueles em vias de desenvolvimento
(aumento do desemprego, diminuição do
Estado de bem-estar, ligação entre aumen-
to da brecha social e violência, uso dos
avanços tecnológicos e de informática por
parte de grupos criminosos nacionais e
transnacionais etc.). Ainda não foram con-
solidadas coalizões antiglobalização pro-
gressistas su6cientemente fortes e capazes
de proporcionar um modelo alternativo,
mas está claro o repúdio e a mobilização
contra as manifestações mais onerosas da
globalização. O perigo, por outro lado, de
uma reorientação reacionária das expres-
sões sociais contra a globalização é que se
estimule mais xenofobia, chauvinismo e
protecionismo.

Com relação à dinâmica democratiza-
dora, também observamos sinais pertur-
badores. Durante a segunda metade da
Guerra Fria (anos 1970 em diante), a co-
munidade internacional procurou fortale-
cer a proteção dos direitos humanos e
restringir a arbitrariedade dos governos
não democráticos. Acusavam-se os regi-
mes autoritários e totalitários de violações
dos direitos fundamentais. Autoritários e
totalitários eram investigados e denuncia-
dos para que não fossem aplicadas políti-
cas ilegítimas e violentas.

Depois de 11 de Setembro de 2001 acon-
teceu uma mudança, pois se instalou uma
atmosfera que tende a dar às democracias
poderes para agir de forma arbitrária, ou
seja, tirando liberdades e aplicando políti-
cas coercitivas. Na delicada equação liber-
dade/segurança, várias democracias op-
taram por sacrificar direitos fundamentais
visando a uma maior proteção. A afirma-
ção anterior possui expressões regionais
diferentes e variações de acordo com as
experiências históricas dos países. Em al-
guns casos, a retração democrática remete
à "guerra contra o terrorismo" (por exem-

plo, os Estados Unidos)/ em outras a difi-
culdade de "disciplinar" a globalização
(por exemplo, a Europa) e ainda, em ou-
tras, a concatenação dê fatores que condu-
ziram, em determinado momento, à im-
plosão do Estado e às formas autocráticas
(por exemplo, a Rússia). Por outro lado,
alguns dos modelos hoje estimulados -
por exemplo, a China - para servir de
exemplo em termos socioeconômicos, as-
senta-se sobre pilares e práticas que não
são claras e são arbitrárias e aníiliberais. O
aumento da iniqüidade e da vulnerabili-
dade do império da lei - que adota formas
diferenciadas no centro e na periferia - re-
flete e reforça a debilidade da democracia.
Desta forma, um potencial autoritarismo -
ou, o que é relativamente a mesma coisa, o
fantasma de uma regressão democrática -
parece ressurgir no sistema internacional.

Da mesma forma, podemos acrescen-
tar à limitação dos direitos e liberdades
diante dos imperativos da segurança no
plano interno, a ausência de uma demo-
cratização relevante - prestação de contas,
transparência, redistribuição de poder etc.
- nos organismos multilaterais como a
Organização das Nações Unidas (ONU), a
Organização Mundial do Comércio (OMC),
o Fundo Monetário Internacional (FMI) e
o Banco Mundial.

Contudo, este relativo retraimento da
dinâmica democratizadora não incluiu o
fim dos impulsos a favor de uma maior
redemocratização. Novas práticas de arti-
culação da sociedade civil internacional e
formas de aglutinação de esforços dos
países emergentes expressam um movi-
mento que procura por mais democracia.
Estas reivindicações democratizadoras po-
dem - como em outros momentos históri-
cos9 - ser canalizadas ou reprimidas. Os
espaços para avançar nelas atualmente
tendem a ser menores do que no início
do pós-Guerra Fria e a viabilidade de sua
concretização parece exigir prudência, im-
pulso e criatividade. A chama democrati-
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zadora estendeu-se pelo mundo inteiro,
mas sua expressão plena e profunda en-
frenta grandes obstáculos e não poucos
inimigos.

A respeito das instituições, é possível
observar uma mistura de sinais de parali-
sia e retrocesso a partir de 11 de Setembro.
Depois da Segunda Guerra Mundial, a
comunidade internacional, em geral, e os
Estados Unidos, em particular, construí-
ram um conjunto de organizações, regras
e compromissos que evitaram o início de
uma nova guerra mundial. Nesse sentido,
na fase final da Guerra Fria e na primeira
parte do pós-Guerra Fria, foram observa-
dos importantes avanços: cresceu o núme-
ro de tratados e protocolos mundiais para
enfrentar conjuntamente os principais te-
mas e desafios da agenda global (questões
como os direitos humanos, o meio am-
biente, questões de gênero, a proliferação
nuclear, entre outras), procurou-se fortale-
cer o cumprimento dos diferentes regimes
internacionais vigentes (em várias das
matérias assinaladas); organismos foram
reformulados (a Otan, por exemplo), fo-
ram criados novos âmbitos multilaterais
(a OMC, por exemplo), aumentou a expec-
tativa sobre o papel construtivo da ONU,
anunciaram-se reformas de peso como fó-
runs importantes para a paz global (o
Conselho de Segurança das Nações Uni-
das, por exemplo), previu-se uma atuali-
zação consensual do direito internacional
(especialmente com relação à legitimação
das intervenções humanitárias coletivas) e
observou-se um papel relevante para a
sociedade civil internacional em prol de
mais segurança mundial (as mobilizações
a favor de acordos de minas antipessoais e
a regulamentação de armas leves, por
exemplo). s

Mas mesmo antes de 2001 tornava-se
evidente que o progresso para aumentar a
institucionalização tinha limites. As Na-
ções Unidas já exibiam um déficit impor-
tante na sua capacidade de harmonizar

interesses, tramitar consensos, coordenar
iniciativas globais e agir eficazmente em
questões de segurança. Terminada a Se-
gunda Guerra Mundial, a ONU respon-
deu mais cabalmente à distribuição de
poder da época. Culminada a Guerra
Fria, a ONU não parecia refletir a correla-
ção de poder emergente. O fato de poster-
gar a sua reforma e, particularmente, a do
Conselho de Segurança, evidenciava a
sua paralisação e a -dificuldade de criar
uma ordem que combinasse as lógicas da
política, do direito e da moral: a lógica
política, sustentada pela eficácia do po-
der, e a lógica do direito, baseada na vali-
dade das normas, deveriam apoiar-se em
uma ética sólida, capaz de dar-lhes legiti-
midade.

De fato, os problemas em torno de al-
gumas instituições estabelecidas aumen-
taram. Enquanto atores poderosos como
os Estados Unidos se mostram insatisfei-
tos com boa parte das instituições vigen-
tes, os atores menos dotados e influentes
também exibem um descontentamento ca-
da vez maior com elas. Esta combinação
torna-se nociva para a comunidade inter-
nacional em conjunto. Da mesma forma, é
importante enfatizar que alguns proble-
mas em torno das instituições não provêm
somente do que fazem os mais poderosos
no plano mundial. Boa parte da debilida-
de institucional no âmbito regional, por
exemplo, é produto dos próprios atores de
uma determinada área geográfica. O pou-
co respeito com determinados regimes zo-
nais é resultado do que os participantes
regionais escolhem fazer. Por sua vez, em
muitos casos os países de uma região esti-
mulam a criação de acordos ou tratados
que elevam a um nível macro (regional ou
mundial), o que no nível micro (nacional e
local) não cumprem. De certo modo, esta
precariedade institucional no campo mais
próximo torna uma região mais subordi-
nada. Este custo em termos de autonomia
não afeta só os menores atores de uma
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área, mas também os maiores de um de-
terminado espaço geográfico.

Conseqüentemente, vale destacar que
as manifestações de um processo de glo-
balização desacelerado e questionado, de
uma dinâmica democratizadora vacilante
e de uma condição lânguida e restrita das
instituições adquirem um contorno espe-
cial e um alcance particular de acordo com
o âmbito regional específico. A história, a
política, a cultura e a geografia pesam no
momento de avaliar o impacto da globali-
zação, da democracia e das instituições.

Por exemplo, na Europa existem dúvi-
das com relação a uma Constituição eu-
ropéia robusta, o enfraquecimento das
opções progressistas indefinidas, a persis-
tência do protecionismo e a desorientação
da União Européia diante das mudanças
na política mundial. Na Ásia, reprimiu-se
o impulso democratizador do início dos
anos 1990 (mais evidente no caso da Rús-
sia e de vários Estados criados depois da
implosão da União Soviética), os níveis de
institucionalização continuam baixos (en-
fatizando a proteção da soberania dentro
de um contexto de conflitos de diferentes
tipos) e observa-se uma nova distribuição
de ganhadores (China e índia) e perdedo-
res (Japão e outros países da área) como
resultado da globalização.

Na América Latina, a globalização
trouxe benefícios diferentes, mas também
acentuou a existência de sociedades duais,
mais heterogêneas polarizadas, enquan-
to que a combinação de elevados níveis de
reivindicações democráticas dos cidadãos
combinado com a baixa capacidade de re-
posta do Estado na área reforçou tendên-
cias experimentais e outras que ultrapas-
saram os limites, sem que isso tenha
significado sistemas mais justos e menos
desiguais. O anterior somado ao efeito
simbólico do descrédito democrático nor-
te-americano (tanto pelas medidas adota-
das que limitam as liberdades internas,
quanto pelo repúdio externo ao seu mode-

lo de regime chance) colaborou para que a
região volte a explorar o populismo. Para-
lelamente, a proverbial pouca institucio-
nalização regional contribuiu para recriar
vários dilemas dos quais se costuma sair
mais com alternativas individuais do que
iniciativas coletivas.

Neste contexto, as implicações em di-
reção ao futuro do processo de globaliza-
ção, da dinâmica globalizadora e do esta-
do das instituições para a América Latina,
em geral, e para a América do Sul, em
particular, são várias e intrincadas:

• a atual fase da globalização mostra
uma prosperidade concentrada e uma
desigualdade extensa; fenômenos que
podem exacerbar, na região, tendên-
cias históricas, tais como a iniqüidade
socioeconômica;

• a evidência dos últimos 15 anos de-
monstra que a globalização na perife-
ria não pode ser enfrentada de maneira
satisfatória a partir de um Estado indi-
vidual e de maneira unilateral;

• a dinâmica democratizadora na região
oferece (como veremos) indicadores
mistos, o que significa que os sinais que
Washington emita a favor (ou não) da
mesma voltarão a ser tão importantes
como o foram durante a Guerra Fria;

• a maior democratização das esferas
internacionais exige certa coordenação
e convergência entre os países do Sul,
pois, do contrário, manter-se-á o imo-
bilismo em matéria de reformas (diplo-
máticas, comerciais, financeiras etc.);

• a exclusão e a desvalorização de algu-
mas instituições no plano mundial são
muito prejudiciais para a região, pois
os regimes internacionais continuam
sendo importantes âmbitos para res-
tringir a arbitrariedade dos mais fortes
e promover os interesses dos menos
poderosos;

• a falta de desenvolvimento institucio-
nal em algumas regiões - por exemplo,
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a Ásia e a América Latina - está vin-
culada à dificuldade de exercer, pelo
menos parcialmente, soberania, o que
não resolve os problemas das sobera-
nias enfraquecidas na periferia nem
fortalece, coletivamente, uma região;
a tendência de ignorar o papel das
instituições na área poderia aumentar
os problemas de ação coletiva entre
Estados, enfraquecer os atores mais
influentes da área, intensificar os graus
de dependência da região e agravar a
perda de incidência da mesma na polí-
tica mundial.

III. Políticas

O 11 de Setembro significou, sob a
perspectiva das relações internacionais,
um duplo retorno: recuperou o papel cen-
tral do Estado e exacerbou a competição
entre as nações. Nesse contexto, a revalo-
rização do Estado nos principais países
(particularmente os Estados Unidos), acon-
tece dentro de uma abordagem de políti-
cas de segurança, enquanto a competição
se expressa em termos da geopolítica dos
recursos estratégicos (especialmente os
energéticos).

Com relação ao novo significado do
Estado, especialmente nos Estados Uni-
dos, cabe mencionar dois elementos. Por
um lado, como indicava a Estratégia Na-
cional de Defesa de 2005, os "Estados
Unidos são uma nação em guerra" e toda
nação em guerra atribui aos seus militares
um papel fundamental. Seja em razão de
uma crescente autonomia dos militares
diante dos civis ou em virtude do impulso
de alguns civis a favor de um papel mili-
tar mais relevante nas questões públicas, o
certo é que de 11 de Setembro de 2001 em
diante assistimos a uma paulatina milita-
rização da política internacional norte-
americana. Isto pode ser observado no
aumento do orçamento, de estratégias ofen-

sivas, de influência corporativa no exterior
e de poder burocrático interno.

Por outro lado, Washington coloca o
combate ao terrorismo em um lugar pre-
ponderante da agenda entre países, o que
põe em choque os vínculos dos Estados
Unidos com todos os países e regiões. Por
exemplo, ainda que depois de 11 de Se-
tembro a América Latina tenha sido a
única região do mundo na qual não acon-
teceram atentados ligados à Al Qaeda ou
células conexas,10 a gravitação do tema nas
relações interamericanas é inquestionável,
Quando a região mais precisa de uma
agenda reparadora (comércio justo, supe-
ração da pobreza, criação de emprego,
proteção ambiental etc.), Washington per-
siste em uma agenda restauradora com
ênfase nos assuntos de segurança e defesa.
Nesse sentido, o fantasma de "latino-ame-
ricanizar" a "guerra contra o terrorismo" é
observado na região depois da morte, em
1° de março de 2008, do guerrilheiro das
Forças Armadas Revolucionárias da Co-
lômbia (Farc), "Raul Reyes", em território
equatoriano depois de uma operação mili-
tar do governo da Colômbia.11

Por sua vez, vale dizer que a maneira
como se enfrentará o terrorismo influi so-
bre o vasto leque que cobre o uso da força
- desde guerras extensas até conflitos ar-
mados menores. Nesse sentido, e devido
às conseqüências para a área, existem dois
assuntos que merecem destaque. Por um
lado, a transformação que acontece desde
o final da Guerra Fria no que diz respeito
à intervenção: se nos anos 1980 era conce-
bida como um ato de agressão que geral-
mente respondia a interesses espúrios,
passou a ser bastante aceita como uma
ação indispensável e, até mesmo, altruísta,
para alcançar uma paz entre países. No
futuro será importante precisar se predo-
minará a intervenção estratégica - uma
intervenção instrumental alheia a propósi-
tos pacificadores - ou a ingerência plena-
mente humanitária, e se as intervenções se
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legitimarão de que maneira e através de
que acordos no contexto de instituições
regionais (por exemplo, a Organização
dos Estados Americanos - OEA) ou glo-
bais (a ONU). Por outro lado, na medida
em que o recurso à força torna-se mais
usado, parecem aumentar os incentivos
para a proliferação nuclear entre os atores
mais dotados e a utilização de modalida-
des de confrontação assimétrica por parte
dos atores mais fracos. A combinação de
ambos os fenômenos prevê um cenário de
muita insegurança e intenso conflito.12

Com relação à geopolítica - a interse-
ção e gravitação dos fatores materiais e
espaciais na elaboração e prática da políti-
ca externa - é evidente o seu ressurgimen-
to. Nesse sentido, é importante observar
dois dados. Um fenômeno novo é que Es-
tados Unidos está ad portas de tornar-se
uma potência asiática. De fato, no início
do século XX, os Estados Unidos se trans-
formaram em uma potência hemisférica;
depois da Segunda Guerra Mundial con-
verteu-se em uma potência atlântica; com
a Guerra Fria projetou-se como uma po-
tência do Pacífico; com o pós-GuerraiJFria
sua influência na África cresceu e, agora,
com sua expansão na Ásia, Washington se
transformou na única potência global.

Outra questão-chave é que o controle e
a disputa em torno de recursos estratégicos
vitais tende a aumentar. Os hidrocarbone-
tos ocupam um lugar central, mas também
são importantes os minerais, os alimentos,
a capacidade nuclear,13 a água doce e as
massas polares como o Ártico e a Antárti-
ca.14 Diferentes sub-regiões do mundo ad-
quirem maior significado e são objeto de
execução de políticas expansionistas dos
principais atores internacionais. Nesse con-
texto, o papel dos Estados é crucial, ao
mesmo tempo em que os grandes conglo-
merados (públicos, privados e mistos) ad-
quirem uma formidável gravitação.

É preciso ressaltar que vários compo-
nentes do início do século XX parecem se

reproduzir no começo do século XXI. Por
um lado, manifesta-se a turbulência deri-
vada de um colapso institucional: o fim do
Império Otomano e a-rmplosão do Sovié-
tico, respectivamente, colocaram em seu
momento o Oriente Médio e agora a Ásia
Central no coração da luta por recursos
energéticos. Assim, observa-se o retorno
da diplomacia do petróleo: os países pro-
curam assegurar um controle direto de
fontes energéticas em ambas as zonas,
garantir o seu abastecimento e competir
em outras sub-regiões com importantes
ativos de petróleo e gás (por exemplo, a
África do Oeste e o arco andino na América
do Sul). Por outro lado, reforça-se a política
de poder e seu correlato, que é a disputa
por áreas de influência. Velhas e novas po-
tências, com mais ou menos soft power, re-
correm a práticas de realpolilik no momen-
to de ampliar a sua incidência em regiões
de forte competição internacional, tal co-
mo a Ásia contemporânea. Conseqüente-
mente, o resultado é que a insegurança
energética é hoje a nota predominante.

Nesse contexto, vale destacar um dado
novo no âmbito sul-americano. Até o mo-
mento, a Venezuela é a principal potência
energética com grandes jazidas de petró-
leo leve, semipesado e pesado (com reser-
vas para um século), de gás (com as maio-
res reservas da América do Sul), e de
carvão, com uma importante indústria pe-
troquímica e de orímulsão** e com o con-
trole - via companhia Citgo - de 7% do
mercado local de gasolina nos Estados
Unidos. Entretanto, a liderança do Brasil
em matéria de biocombustíveis e a desco-
berta de uma jazida gigantesca de petró-
leo em águas profundas do Oceano Atlân-
tico, perto da sua costa, significam que, no
médio e longo prazos, a balança energéti-
ca na área tenderá a se recompor com im-

** N.T.: Orimulsão é um combustível fóssil não conven-
cional, produzido a partir do petróleo bruto pesado.
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portantes conseqüências políticas, econô-
micas e diplomáticas.

Para resumir as implicações das políti-
cas de segurança em andamento e da geo-
política do século XXI para a América La-
tina, em geral, e para a América do Sul, em
particular, consideramos que:

• a agenda internacional volta a se con-
centrar nos assuntos de segurança e
defesa, deixando de lado um avanço e
um consenso em outras questões sociais,
econômicas, políticas e ambientais;

• a inclinação e a "hiper-segurança" dada
às questões ligadas ao fenômeno terro-
rista (por exemplo, o negócio ilícito das
drogas) e a caracterizar como "de segu-
rança" outros aspectos supostamente
ligados a este fenômeno (por exemplo,
as migrações para os países desenvol-
vidos) poderia se manifestar com mais
intensidade, o que não implica resolver
melhor o fenômeno das drogas ou o da
imigração;

• o principal território no qual são exe-
cutadas até agora as políticas de força
contra o terrorismo continua sendo
a periferia - como foi a luta contra o
comunismo durante a Guerra Fria;15

• as mudanças jurídicas, políticas e mili-
tares observadas em torno do uso da
força conduzem ao aprofundamento
de uma estrutura internacional mais
hierárquica: a regra de eqüidade sobe-
rana se rompe, a não-intervenção deixa
de ser um princípio básico e a desi-
gualdade entre os Estados tende a se
legitimar como um fato natural;

• as regiões que não podem resolver de
maneira autônoma as questões vin-
culadas ao terrorisrrto (a existência
de grupos armados transnacionais de
alcance global, o respaldo de alguns
países a grupos terroristas, o uso de
espaços territoriais para atacar alvos
de grandes potências etc.) serão objeto,
provavelmente, de políticas agressivas

dos atores afetados pelo fenômeno ter-
rorista;
uma grande interrogação de conse-
qüências estratégicas mundiais será se
os Estados Unidos se transformarem,
definitivamente, em uma potência deci-
siva na Ásia Central: o futuro do que
acontecer no Afeganistão e no Iraque,
assim como o desenvolvimento de bases
na área e o controle sobre as fontes de
energia da zona determinará o sucesso
de Washington nessa empreitada;
a disputa por recursos estratégicos é
cada vez mais global, tanto em termos
dos atores que participam, quanto com
relação aos espaços na qual se desen-
volve, ao mesmo tempo em que se
expressa de maneira mais conflitiva do
que cooperativa;
as áreas geográficas que possam esta-
belecer uma equação energética coo-
perativa estariam em melhores con-
dições de elevar o bem-estar regional
e aumentar seu peso específico na
política mundial, o que constitui uma
prioridade e um desafio de enorme
envergadura para a América do Sul.

O fim da Guerra Fria significou um
alívio para a região diante do enfraqueci-
mento das restrições impostas pela dispu-
ta bipolar. Por sua vez, a América Latina
- tradicionalmente segura para os Estados
Unidos -, que tinha para Washington uma
valorização real bastante pequena na
Guerra Fria, passou a ter uma menor ain-
da no início do pós-Guerra Fria.16 Isto
propiciou uma oportunidade para que a
América Latina, em conjunto, pudesse
empreender políticas públicas que crias-
sem mais bem-estar interno e mais auto-
nomia externa.17

Uma maior sensibilidade perante os
direitos humanos, a afirmação de questões
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de gênero, a progressiva autonomia da
sociedade civil, o repúdio geral a opções
autoritárias, entre outros, mostravam os
avanços vividos em toda a América Lati-
na. Por sua vez, no início dos anos 1990, as
relações intra-regionais passavam por um
momento alentador, caracterizado por
uma maior cooperação e mais pacificação.
A propagação da democracia, o avanço de
negociações comerciais, a solução de algu-
mas guerras internas, a superação de vá-
rias disputas fronteiriças, a criação de me-
didas de confiança mútua entre muitos
países e o incremento dos contatos entre
diversos atores fora do Estado foram aus-
piciosos. Possivelmente, o Cone Sul emer-
giu como o exemplo paradigmático de
uma incipiente paz democrática sub-re-
gional.

Agora, um conjunto de fatores foi re-
forçando a heterogeneidade na área e con-
tribuiu para repensar as opções disponí-
veis nas diferentes sub-regiões. Nesse
sentido, aparece um mosaico de diferen-
ças e especificidades que são indispensá-
veis considerar. Não se trata de aprofun-
dar as diferenças nem de extrapolar para
cada sub-região os parâmetros da outra.
Trata-se, ao invés disso, de entender me-
lhor as particularidades históricas daque-
las e explorar as alternativas que superem,
gradualmente, as fraturas existentes. Por-
tanto, faremos referência a fenômenos re-
gionais e sub-regionais que mostram as
variações internas ê externas hoje presen-
tes na América do Sul.

I. O Cone Sul e o mundo andino:
a dimensão interna

O Cone Sul, assim como o resto da
América do Sul e toda a América Latina,
é testemunha de uma série de fatos que
mostram a reconfiguração da relação Es-
tado-Sociedade-Mercado. Isto acontece
no contexto mais amplo de novas muta-

ções que estão acontecendo mundialmen-
te e com mais dinamismo depois de 11 de
Setembro.

Nesta sub-região parece evidente a re-
valorização do fistado e a reorganização
da sociedade tentando moderar e discipli-
nar o poder do mercado. Entretanto, este
regresso estatal e o surgimento de uma
sociedade mais ativa e autônoma ocorrem
em condições estruturalmente diferentes
do que foi a gravitação do Estado e a mo-
bilização social depois da Segunda Guerra
Mundial. Sendo assim, os pontos-chave
da matriz Estado-Sociedade-Mercado
atual são diferentes dos do passado.

Existe uma volta ao estatal, mas não ao
estatismo; isto é, percebemos um esforço
em recuperar um papel transcendental do
Estado, mas sem que este assuma um pa-
pel central e excludente no âmbito produ-
tivo. Há uma renovada ênfase no nacional,
mas não rio nacionalismo, isto é, impulsio-
nar a defesa e a promoção (nos âmbitos
socioeconômico e no político-cultural) do
próprio, mas sem uma exaltação exacer-
bada e desvinculada do autóctone. Existe
um regresso ao popular, mas não ao popu-
lismo, isto é, surgem práticas mais politi-
zadas, participativas e de inclusão social,
mas não a aplicação de políticas econômi-
cas dilapidadoras e deficitárias, de exa-
cerbação de lutas de classe e de desafio
retórico a atores externos. Há mais sensi-
bilidade pelo desenvolvimento, mas não
pelo estabelecimento de um projeto de-
senvolvimentista, isto é, procura-se am-
pliar o mercado interno, criar empregos e
promover a burguesia nacional, mas sem
definir um novo modelo intervencionista
e industrialista.

Ocorreram paralelamente avanços po-
líticos importantes no Cone Sul: uma mu-
lher socialista no Chile, um trabalhador de
origem esquerdista no Brasil, um político
progressista no Uruguai, um mandatário
estilo outsider eleito que terminou com seis
décadas de hegemonia do partido Colora-
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do no Paraguai e uma peronista com incli-
nação centro-esquerdista na Argentina al-
cançaram a Presidência. Possivelmente
isto teria sido impossível nos anos 1970 e
impensável no início dos anos 1990.

Também é certo que são lideranças que
não favorecem mudanças radicais, mas
sim retoques pontuais, avanços modera-
dos e espaços de inovação dentro do con-
texto do sistema dominante. Conseqüen-
temente, por exemplo, mostram graus e
níveis distintos de heterodoxia econômica:
atuam na fronteira permissiva do paradig-
ma existente. Não desafiam plenamente
os pilares do chamado Consenso de Wa-
shington, nem se submetem totalmente
aos ditames mais dogmáticos. Não têm a
capacidade de fundar novamente as bases
de uma hegemonia interna, mas são a ex-
pressão socialmente sensível de movimen-
tos que desejam alterar, pelo menos par-
cialmente, as regras de jogo estabelecidas.
Não existe nesta zona um giro esquerdista
consolidado nem um tradicional desvio
populista; manifesta-se mais um sentir re-
formista. Com mais moderação e pratici-
dade do que no passado, a agenda pró-re-
forma tenta, agora sim, ser implementada
(a experiência autoritária dos anos 1970 e
1980 frustrou, na época, essa agenda). Aí,
talvez, repouse simultaneamente a força e
a fraqueza do atual reformismo.

As dificuldades que enfrentam e os li-
mites das nações do Cone Sul são mais o
resultado da acumulação e potencialização
de problemas históricos não resolvidos do
que o produto da radicalização das propos-
tas ou medidas impulsionadas pelo Execu-
tivo. A variedade de graus de força/pobre-
za institucional que exibem, os países da
zona corresponde a fatoresftgados ao estilo
de liderança, vontade- política, qualidade
da administração pública, níveis de viabili-
dade e legitimidade das políticas planeja-
das e aplicadas, entre outros.

A governabilidade parece salvaguarda-
da na sub-região, mas a consolidação de

sistemas democráticos plenos está distan-
te. Outra vez, com elementos diferentes
em cada país, a desigualdade social conti-
nua sendo um assunto urgente, o império
da lei continua fraco, a representação polí-
tica é questionada, a violência cotidiana
aumenta e a corrupção18 não é superada. A
democracia no Cone Sul não é questiona-
da, mas está corroída por um conjunto de
fenômenos e dinâmicas que persistem e
que, em alguns casos, se aprofundam. Um
dos desafios fundamentais das atuais ex-
periências reformistas na zona é mostrar
que é possível combinar crescimento eco-
nômico com mais justiça social, melhor
regulação do Estado e maior participação
política.

Finalmente, se compararmos o Cone
Sul com o arco andino através de alguns
indicadores poderemos observar certos
elementos interessantes. Em termos de si-
tuação da democracia e considerando a
soma dos direitos políticos e as liberdades
civis, quatro (Argentina, Brasil, Chile e
Uruguai) dos cinco países do Cone Sul
aparecem com status de livres e só um dos
países andinos (Peru) tem esta mesma
condição (o Paraguai, no Cone Sul, e a
Bolívia, a Colômbia, o Equador e a Vene-
zuela, no mundo andino, receberam o
status de parcialmente livres).

A Colômbia (33), a Bolívia (59), o Equa-
dor (73), a Venezuela (74) e o Peru (85)
estão localizados entre os cem países com
índice de "estados falidos", e nenhum dos
países do Cone Sul está entre eles.

Três países do Cone Sul - Argentina
(36); Chile (38) e Uruguai (43) - localizam-
se entre os cinqüenta com melhor índice
de desenvolvimento humano, enquanto
todos os andinos estão acima da 70a posi-
ção - a Colômbia, (70); Venezuela, (72);
Peru, (82); Equador, (83); e Bolívia, (115).

No que se refere à desigualdade na
distribuição de renda, só o Uruguai, no
Cone Sul, e o Equador e a Venezuela, na
área andina, localizam-se abaixo de 0,50.
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Em conjunto, é patético o estado de desi-
gualdade na área.

Em termos de desigualdade de gênero,
a Argentina (41) no Cone Sul e a Colômbia
(22) no mundo andino localizam-se entre
os primeiros cinqüenta países - nas de-
mais nações de ambas as sub-regiões as
diferenças são maiores.19 Com relação à
percepção de corrupção, o Chile (20) e o
Uruguai (28) são os que estão mais bem
posicionados nesse ranking; os demais
(Colômbia, (59); Brasil, (70); Peru, (70);
Argentina, (93); Bolívia, (105); Paraguai,
(111); Equador, (138); e Venezuela, (138),
ocupam posições lamentáveis.

II. A crise do projeto regional

Uma dupla fragmentação acontece na
área. Uma diz respeito à América Latina e
a outra se refere à América do Sul. Conse-
qüentemente, isto nos leva a reavaliar as
categorias de análise político-estratégicas.

No que diz respeito à primeira frag-
mentação, talvez seja mais adequado nos
referirmos a uma América do I^orte (Pa-
namá, América Central, ilhas do Caribe,
México, Canadá e Estados Unidos) reuni-
da em torno dos Estados Unidos em ter-
mos de mercado, investimentos e migra-
ção, entre outros, e uma América do Sul
(da Colômbia até a Argentina) como uma
unidade geopolítica diferente. Depois de
11 de Setembro-, a grande Bacia do Caribe,
que cobre as ilhas do Caribe, o Panamá, a
América Central e o México, transformou-
se definitivamente em parte do perímetro
de defesa norte-americano e, portanto, a
extensão evidente do homeland security dos
Estados Unidos.

Reconhecer isto não implica excluir-se
com relação à América do Norte: o futuro
de uma transição pacífica em Cuba20 é
transcendental para toda a América Lati-
na, a importância cultural do México para
o conjunto da área é indiscutível, a coor-

denação de iniciativas diplomáticas pon-
tuais entre os maiores países latino-ameri-
canos (Argentina, Brasil e México) pode
ser positiva para Toda a área, o entrelaça-
mento da América Central e do Caribe
com o mufido andino quanto ao comércio
de drogas é evidente e, conseqüentemen-
te, o seu impacto em toda a região é elo-
qüente. Entretanto, também está claro que
a presença e a incidência dos Estados Uni-
dos na América do Norte é superior a de
qualquer país ou conjunto de países da
América do Sul. Além disso, perceber isso
implica reconhecer em que escala de prio-
ridades está a relação intra-latino-ameri-
cana - algo que é tão pertinente para o
México ou a Guatemala como para a Ar-
gentina ou o Uruguai, por exemplo.

No entanto, na América do Sul tam-
bém existem contrastes entre o mundo
andino e o Cone Sul. O primeiro está sen-
tindo o deslocamento da área de influên-
cia dos Estados Unidos que tem dois cená-
rios de manifestação crítica: a Colômbia e
a Venezuela. O segundo vive menos
ostensivamente a projeção de poder de
Washington. Nesses dois casos, está em
jogo se os Estados Unidos pretendem
impor imediatamente a sua "ordem" ou
se estão dispostos a incluir outras vozes
- por exemplo, a do Brasil - na criação de
um ordenamento mais estável e de longo
prazo.

De fato, na América do Sul é possível
fazer cortes zonais diferentes. Um corte
político-institucional mostra uma diferen-
ça entre o arco andino e o Cone Sul. Nos
Andes, predomina a instabilidade, os graus
de polarização social são altos, o conflito
aumenta, o papel dos militares na política
interna é ativo e as crises domésticas de
vários tipos parecem facilitar o surgimen-
to de atores exógenos. No extremo sul do
continente, observam-se sinais de conflito
social e radicalização ideológica, mas os
níveis de tensão sociopolítica ainda são
controláveis, as dificuldades socioeconô-
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micas parecem que podem ser tratadas, o
controle civil das Forças Armadas é mais
sólido e a democracia não é questionada.

Uma segunda diferença de tipo econô-
mico-comercial mostra um contraste entre
a América do Sul do Pacífico e a América
do Sul do Atlântico. Os países do Pacífico
- Colômbia, Peru e Chile - olham mais em
direção aos Estados Unidos: os três atri-
buíram um papel-chave aos tratados de
livre comércio alcançados com Washing-
ton. Três países do Atlântico - Venezuela,
Brasil e Argentina - pretenderam dimi-
nuir o ritmo para a concretização da Área
de Livre Comércio da América (Alça) e
projetar uma estratégia econômica mais
diversificada. O Equador e o Uruguai, nas
duas pontas, parecem reorientar o seu
perfil: Quito (que ainda preserva a dolari-
zação da sua economia), distanciando-se
relativamente de Washington; Montevi-
déu, aproximando-se lentamente dos Es-
tados Unidos.

Neste contexto, as instituições em ma-
téria de integração regional estão enfra-
quecidas e ad portas da sua atrofia. Os
dois pilares da integração econômica - a
Associação Latino-americana de Livre
Comércio (Alaíc) e a Associação Latino-
americana de Integração (Aladi) - estão,
de fato, mortos e o que tinha sido um es-
paço de consulta e de cooperação econô-
mica (o Sistema Econômico Latino-ame-
ricano - Sela) - entrou em colapso. O
Grupo do Rio - que era o mais importan-
te espaço de concertação diplomática da
área - parece que voltou à vida na recente
crise entre a Colômbia e o Equador, mas
é prematuro supor que tenha superado a
sua prolongada languidez e falta de im-
portância.

A Comunidade Andina de Nações
(CAN) sucumbiu: a Colômbia e o Peru
negociaram, individualmente, acordos de
livre comércio com os Estados Unidos. A
Bolívia prefere inclinar-se mais em direção
ao Cone Sul, e a Venezuela abandonou o

esquema de integração que liderou quan-
do de sua fundação há quatro décadas.
Paralelamente, o Mercado Comum do Sul
(Mercosul), vive uma paralisia prolonga-
da: não se fortaleceu como instituição, vi-
ve a confusão da eventual entrada da Ve-
nezuela, ao mesmo tempo em que os dois
sócios menores, Paraguai e Uruguai, estão
a cada dia mais inconformados com o
grupo.

Nesse sentido, a recente iniciativa da
União de Nações Sul-americanas - como
corolário da Comunidade Sul-americana
de Nações, criada em 2004 - pode signi-
ficar uma fuga para frente: a ausência de
uma integração prática entre as nações
da América do Sul pode simular uma in-
tegração virtual. Em todo o caso, uma
união - como demonstra a experiência
européia - é um ponto de chegada, não
de partida.

Desta forma, a diferenciação intra-re-
gional e intra-sub-regional parece evi-
denciar uma tendência difícil de reverter;
pelo menos no curto e médio prazos.
Contudo, a existência de sub-regiões não
implica, automaticamente, que dentro de
cada zona os interesses econômicos e po-
líticos dos atores sejam naturalmente
idênticos ou facilmente coincidentes. De
fato, os graus e níveis de colaboração in-
tra-sub-regional dependerão de uma con-
junção de interesses comuns, circunstân-
cias apropriadas, instituições facilitadoras
e vontade política. Nessa direção, o esta-
belecimento de um espaço de cooperação
implica uma perspectiva minimalista
diante do frágil estado das instituições
regionais (CAN, Mercosul) e em razão de
iniciativas ambiciosas, mas distantes de
se materializarem.

III. O estado de insegurança

Se partirmos de uma perspectiva que
identifica diferentes níveis de segurança -
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internacional, regional, transnacional e in-
terna - é possível afirmar que a combinação
das duas últimas é a que gera atualmente
mais vulnerabilidade e instabilidade na
América do Sul - com expressões diferen-
tes no Cone Sul e no mundo andino.

Efetivamente, em termos de segurança
internacional, ainda que países como a
Argentina e o Brasil possuam um desen-
volvimento nuclear relevante, ele foi utili-
zado para fins pacíficos e nenhum dos
dois países o utilizam para produzir ar-
mas de destruição em massa. Ainda que
persista um contencioso sobre a soberania
das Ilhas Malvinas entre a Argentina e a
Grã-Bretanha, não existe nenhum indício
de que as partes recorrerão à força para
resolver a disputa. Apesar da presença na
região de grupos armados que fazem uso
do terror, não existem evidências conclusi-
vas de que movimentos terroristas funda-
mentalistas e de alcance global operem na
área. Em todo o caso, sob o ângulo da se-
gurança internacional, a região contribui
de modo positivo mediante a participação
em operações de paz dentro (Haiti) e fora
da área.

Em termos de segurança regional exis-
tem sinais alentadores. Por exemplo, a
tradicional rivalidade argentino-brasileira
na América do Sul terminou. Várias dis-
cordâncias fronteiriças bilaterais foram
superadas; entre as que ainda existem,
nenhum país utiliza a ameaça da força
para resolvê-las e alguns (como a Colôm-
bia e a Nicarágua), estão sendo submeti-
das a árbitros internacionais. Os gastos de
defesa dos países não mostram porcenta-
gens elevadas - a tendência, em geral, é
sua diminuição, se compararmos com o
final dos anos 1980 e início dos 1990. Po-
deria sim ser inquietante se o recente au-
mento do orçamento militar e das políticas
de aquisição e modernização de arma-
mentos - especialmente na América do
Sul (Colômbia, Venezuela, Chile e Brasil)
- fosse percebido negativamente por seus

vizinhos e isto pudesse levar a uma nova
corrida armamentista.

Outro assunto preocupante é que as
questões apafftentais (por exemplo, o caso
da Argentina e do Uruguai por causa da
instaração de fábricas de papel, papelems) e
do Equador e da Colômbia (em razão da
fumigação de cultivos ilícitos) e as ques-
tões migratórias (por exemplo, o caso da
Bolívia e do Brasil e da Argentina e do
Chile), se transformem em problemas de
insegurança regional. Se isto acontecesse,
surgiria um paradoxo no sentido de que
os novos dilemas de segurança da área
provêm menos das políticas militares e de
defesa do que dos assuntos que fazem
parte da nova agenda. Teríamos, então,
dilemas induzidos mais pelo comporta-
mento de atores não estatais do que de
agentes do Estado. Os velhos dilemas de
segurança entre países estiveram vincula-
dos, em parte, com a inovação do patrio-
tismo das elites civis e militares; os novos
dilemas poderiam estar ligados, parcial-
mente, a uma mobilização das bases.

A segurança internacional e a regional,
que se expressam mais nas relações entre
países, mostram, em geral, sinais positivos
e alguns elementos potencialmente irri-
tantes. Em termos de segurança interna-
cional, as dificuldades da região são muito
grandes. Dois assuntos se destacam: o
narcotráfico21 e a fragilidade dos Estados.

Em essência, questões como o comér-
cio ilegal de drogas e a criminalidade or-
ganizada afetam todos os países com dife-
rente intensidade, mas com idêntica força
letal ao avaliar o nível de mortes violentas,
de violação dos direitos humanos, do nú-
mero de seqüestrados e vítimas jovens.22

O poder alcançado pelo narcotráfico na
Colômbia, a influência obtida pelo crime
organizado no México, a presença decisi-
va da criminalidade ligada às drogas ile-
gais no Caribe insular, o aumento da vio-
lência na América Central, o poderio
utilizado por quadrilhas de narcotrafí-
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cantes em centros urbanos no Brasil, o
persistente nível de ilegalidade que atra-
vessa o Paraguai, o aumento do consumo
de substâncias psicotrópicas ilegais no Co-
ne Sul,23 a utilização da maioria da região
nas rotas internacionais dedicadas ao trá-
fico de drogas, a disseminação na área do
comércio de armas leves vinculado ao
tráfico de drogas e à relativamente fácil
lavagem de dinheiro mostram que toda a
área está seriamente afetada pela expan-
são do narcotráfico e pelo auge da crimi-
nalidade organizada.

Depois de mais de quatro décadas de
"guerra contra as drogas", parece claro
que é pouco útil dividir países produtores
e consumidores. Todas as nações da área
estão marcadas pelo comércio de drogas e
em cada espaço territorial manifesta-se
uma cadeia produtiva semelhante {produ-
ção, processamento, tráfico, distribuição,
consumo, abuso, fabricação de agentes
químicos, lavagem de dinheiro, acompa-
nhado de vários tipos de violência, enfra-
quecimento da justiça, apogeu da crimina-
lidade, conivência com o crime organizado,
forças policiais e grupos políticos, aumen-
to da corrupção militar, penetração do
narcotráfico na economia legal etc.).

É importante indicar, por um lado, que
isso tudo parece levar ao coroamento de
uma pax mafiosa em diferentes áreas da
região; ou seja, ao crescimento e à consoli-
dação de uma nova classe social criminosa
- por enquanto, mais local do que nacio-
nal - com capacidade hegemônica diante
da desorientação das elites dirigentes e do
enfraquecimento do Estado.24 Por outro
lado, o tratamento do comércio de drogas
repousa, em geral, em políticas "_duras":
contra os camponeses e os pobres rurais
com a erradicação forçadaye utilizando
herbicidas nas plantações; contra os jo-
vens e os marginais nos centros urbanos
mediante ações policiais virulentas; contra
consumidores ocasionais por meio de san-
ções drásticas; contra os "chefões" apli-

cando a extradição; contra os componentes
indispensáveis do negócio (agentes quími-
cos, armas leves, lavagem de dinheiro etc.),
ampliando a legislação punitiva, entre ou-
tras. A regressão, interdição, fumigação e a
militarização foram constantes no trata-
mento do tema no mundo andino e no
México, América Central e no Caribe dos
anos 1970 em diante. Entretanto, nenhuma
dessas iniciativas, individualmente ou jun-
tas, deram respostas efetivas e,produtivas,
nem melhoraram a legitimidade e a efi-
ciência dos governos que as aplicaram.

Em conjunto, o comércio de drogas e o
avanço da criminalidade organizada atu-
am nas falhas do conjunto formado pelo
Estado, a sociedade e o mercado: expres-
sam-se e desenvolvem entrelaçando a eco-
nomia legal e a ilegal; mostram as debili-
dades e as fraturas nos países ao revelar o
grau de penetração institucional e de co-
optação parcial que um país apresenta;
nutrem-se de cidadãos que são vítimas de
suas ações de força e beneficiários de seu
lucrativo comércio etc.

Por outro lado, o tema da fragilidade
estatal é muito relevante para a região. No
pós-Guerra Fria começou a ficar claro que
uma das ameaças mais preocupantes vi-
nha dos Estados fracos. A proliferação de
lucrativos negócios ilícitos (drogas, armas
leves, resíduos tóxicos, lavagem de di-
nheiro, tráfico de seres humanos etc.); a
erosão, de fato, da soberania territorial
diante de atores violentos fortemente do-
tados (terroristas, máfia etc.); a fratura de
sociedades cada vez mais empobrecidas; a
impossibilidade de controlar internamen-
te os efeitos mais nocivos da globalização;
e a perda de sentido de amplos núcleos
humanos e culturas foram se transforman-
do em fenômenos que podiam terminar
em verdadeiras implosões domésticas e
produzir milhões de vítimas na maior par-
te das nações periféricas. Portanto, quanto
mais fraco era um país, mais afetada era a
paz e a segurança.
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Entretanto, nem os Estados Unidos
nem os países mais desenvolvidos adota-
ram medidas socioeconômicas curativas
para reverter essa inegável condição de
debilidade. De fato, o olhar que prevale-
ceu nos principais centros de poder foi
expresso em uma aproximação esqui-
zofrênica do Estado na periferia: sob a
perspectiva da economia, insistiu-se na
necessidade de menos Estado, mas sob a
perspectiva da segurança começou a ser
enfatizada a importância de mais Estado.
Esta dualidade ante o Estado - visto si-
multaneamente como obsoleto e absoluto
- só contribuiu para justificar os sintomas
do que começou a ser chamado de "Esta-
do falido".

Agora, independentemente da defini-
ção específica dada a esse fenômeno, existe
uma coincidência em destacar três brechas
entre um Estado aparente e outro empíri-
co: uma brecha de legitimidade, outra de
capacidade e uma última de soberania. Em
resumo, os "Estados falidos" carecem da
legitimidade que alegam ter, não dispõem
dos atributos e estratégias necessárias para
enfrentar a multiplicidade de dificuldades
e problemas que enfrentam e os Estados
plenamente constituídos têm menos con-
trole territorial sobre o que possuem. Esta
convergência interpretativa foi gerando
um relativo consenso entre especialistas e
tomadores de decisão; o que, em última
análise, provoca um "Estado falido", e o
que, pelo contrário, levaria a superá-lo, é
um assunto que combina capacidade e
vontade. A incapacidade (pela falta de re-
cursos e aptidão) de governar e a ausência
de vontade (política) favorecem a queda
definitiva do Estado. A confluência de
ambos, é letal porque termina, quase ine-
xoravelmente, em um "Estado falido".

A carência interna dessas duas condi-
ções motivou a argumentação - tanto por
parte de diversos governos, quanto entre
algumas organizações não-governamen-
tais (ONG) nos países desenvolvidos - de

que a eventual solução para o colapso do
Estado deveria vir de fora. O correlato
político desta conclusão era de que um
"Estado JaTido", em vias de sê-lo ou con-
sumado, precisaria de uma alternativa ex-
terna para a sua superação. No hemisfério,
o exemplo típico foi o Haiti: a intervenção
coletiva de nove países latino-americanos
por meio do mandato outorgado pelo
Conselho de Segurança da ONU, em 2004,
foi controversa por seu significado, resul-
tado e alcance. Hoje, na América do Sul, o
foco de mais atenção no que diz respeito a
um potencial fracasso do Estado se locali-
za no mundo andino. Ainda que cada caso
nacional de fragilidade seja único e não
exista um "efeito dominó", o assunto da
fragilidade estatal é transnacional por na-
tureza, desenvolvimento e alcance.

Em termos de segurança interna, o
principal conflito armado localiza-se na
Colômbia: sua perpetuação no tempo pro-
vocou a sua ampliação, degradação e
internacionalização. Os crescentes proble-
mas de ordem pública que afetam de
maneira diferente mas intensa os países
da área parecem exigir mais uma polícia
melhor e um aparato de justiça mais eficaz
do que a participação das Forças Arma-
das. Entretanto, é evidente que as diversas
experiências políticas e sociais vividas nos
últimos anos incidem para que se limite
ou incremente, segundo cada caso, o grau
de "re-militarização" da segurança do-
méstica; neste sentido as diferenças que se
manifestam entre o sul do continente e a
área andina são notórias. A gravitação es-
pecífica dos Estados Unidos em cada sub-
região é um dado adicional que explica,
em parte, a maior ou menor intervenção
das Forças Armadas em questões de or-
dem pública.

Assim, o caso colombiano e o papel
dos Estados Unidos passam a influir deci-
sivamente sobre os quatro níveis de segu-
rança na área - internacional, regional,
transnacional e interno. O acontecimento
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recente sobre a morte de um líder das Farc
no Equador por autoridades policiais e
militares colombianas poderia ter efeitos
notáveis para o continente e mudar as
fronteiras entre os níveis anteriores.

O governo do presidente Álvaro Uribe
foi o responsável pelo maior golpe dado
contra as Farc em sua história. Sem dúvi-
da, a morte de "Raul Reyes" foi uma vitó-
ria do Estado colombiano e o mandatário
obteve, desta forma, um inegável triunfo
interno. O impacto sobre as Farc será mui-
to significativo, de fato potencialmente
demolidor. Entretanto, para conseguir a
desestruturação deste poderoso grupo ar-
mado - objetivo interno legítimo no con-
texto de uma longa confrontação na qual
os lados sabem quais são as "regras do
jogo" -, foi utilizado um mecanismo ex-
terno inegavelmente ilegítimo: uma ação
militar oculta em um país vizinho que
não é inimigo, em nenhum sentido real ou
eventual.

Para ilustrar o que está em jogo atual-
mente é interessante mostrar uma analo-
gia. A Revolução Cubana, primeiro, e a
resolução da Organização dos Estados
Americanos (OEA), mediante a qual Cuba
foi excluída do sistema interamericano,
depois, resultaram em uma clara e defini-
tiva latino-americanização da Guerra Fria.
Até esse momento, a Guerra Fria era algo
afastado da região: expressava-se na Euro-
pa com o Muro de Berlim, manifestava-se
na Ásia mediante a Guerra da Coréia e
insinuava-se na África com as lutas de li-
bertação nacional. Dos anos 1960 em dian-
te, a Guerra Fria instalou-se na América
Latina. Todos os países, em distintos mo-
mentos e com diferente intensidade, sofre-
ram as conseqüências deste fato conflitos
políticos internos naturais foram interpre-
tados e tratados a partir da inexorável ri-
validade Leste-Oeste; ocorreram mortes e
desaparecimentos em massa; a lógica do
inimigo, e não a do opositor, impôs-se na
arena política; os direitos humanos foram

sistematicamente violados, entre outros. A
onipresente "guerra contra o comunismo"
foi fatal para a região: até a mudança mo-
derada nos países foi vista como um exem-
plo de subversão manipulada desde o ex-
terior. Tornou-se indiferente ser reformista,
radical ou revolucionário: a repressão caía
sobre qualquer ator social e político ativo
ou ligeiramente progressista. Com isto,
articulou-se uma doutrina particular: a
Doutrina de Segurança Nacional provou
ser letal e contribuiu, decisivamente, para
o colapso democrático na área.

A forma como se deu a morte de Reyes
e o tratamento diplomático posterior ex-
pressam, simbolicamente, uma mensagem
semelhante e alarmante: hoje, corre-se o
risco de latino-americanizar a "guerra
contra o terrorismo". Depois dos atenta-
dos de 11 de Setembro nos Estados Uni-
dos, o terrorismo transnacional de alcance
global apareceu na Europa, consolidou-se
no Oriente Médio, na Ásia Central, na
África e projetou-se no Sudeste da Ásia e
no Pacífico. O incidente entre a Colômbia
e o Equador poderia levar a latino-ameri-
canização desta nova guerra. Com efeito,
a passividade ou a ambigüidade diante
destes fatos poderia dar espaço a idéias e
posturas temerárias. Não só daria lugar à
expansão de um modelo de combate irre-
gular que, de fato, esteve circunscrito à
Colômbia e que é menor, comparando
com outras ameaças à segurança dos cida-
dãos latino-americanos, como também fa-
cilitaria a configuração de novos inimigos
para um hemisfério com bastantes proble-
mas de iniqüidade e injustiça.

Rapidamente, poderiam ser construí-
das interconexões entre agentes que recor-
rem ao terror, formas de delinqüência,
atores impugnadores, forças dissidentes,
jovens violentos, grupos marginais e vo-
zes contestadoras. Algo similar e com tons
mais ideológicos já ocorreu na América
Latina e nos custou meio século de perdas
humanas e materiais.



Da mesma forma, permitiria a vulnera-
ção do direito internacional para combater
os supostos terroristas e a utilização de
modalidades preventivas do uso da força
se tornaria uma prática padrão. Mais cedo
do que se imagina, isto poderia transfor-
mar-se em uma nova doutrina: um tipo de
Doutrina de Insegurança Nacional na qual
se desvirtue a legítima defesa e se militari-
zem as respostas para a já longa lista de
problemas sociopolíticos existentes. Nesse
contexto, a Resolução da OEA acordada
em 17 de março de 2008 pelos ministros de
relações exteriores tem uma enorme im-
portância e vale a pena analisá-la com
cuidado. Recolhe, sintetiza e explicita o
sentido e o alcance da Resolução do Con-
selho Permanente do organismo de 5 de
março e a Declaração do Grupo do Rio de
7 de março. Em sua parte resolutiva, rea-
firma, entre outras, a vigência do princípio
de soberania territorial "consagrada de
maneira irrestrita e sem nenhuma exceção
no artigo 21 da carta" da organização; re-
pudia a incursão de forças colombianas no
Equador "sem conhecimento nem consen-
timento" do governo de Quito; registra as
desculpas apresentadas pela Colômbia e
sua decisão de que o sucedido não se repe-
tirá "sob nenhuma circunstância"; reitera
o compromisso da região no combate às
ameaças provenientes de "grupos irregu-
lares ou de organizações criminosas"; e
procura o exercício dos bons ofícios para
restabelecer -"a confiança entre as duas
partes".

A ratificação de princípios essenciais
de convivência e respeito entre as nações,
assim como a vontade da Colômbia de se
sujeitar ao consenso da região implica um
sinal alentador objetivando transformar
um modo de ação impróprio e ilegal em
uma estratégia válida e permanente. A re-
serva feita pelos Estados Unidos com rela-
ção à sua interpretação dos fatos ocorridos
em torno da morte de Reyes e sua ênfase
na "autodefesa" como justificativa para a

ação militar colombiana no território
equatoriano indica o contrário: justificar
qualquer metodologia agressiva na luta
contra o terrerrísmo. O resultado parcial
do sucedido deixa um impasse na confi-
guração"de uma nova doutrina para en-
frentar as denominadas "novas ameaças"
- uma provável rede entre o narcotráfico,
a criminalidade, o terrorismo e outras ex-
pressões organizadas e desorganizadas da
violência. Em uma versão otimista do
ocorrido, destaca-se que a América Latina
freou os Estados Unidos; em uma leitura
pessimista, Washington conseguiu que-
brar a unanimidade interamericana com
sua persistência. Um olhar alternativo,
que tenta discernir o que ficou indefinido
após o episódio, faz pensar que uma Cai-
xa de Pandora foi aberta, na qual a dinâ-
mica da "guerra contra o terrorismo" na
região começa a adquirir certos contor-
nos, tão escuros e perigosos quanto os
que caracterizam outros âmbitos do siste-
ma internacional.

IV. A projeção militar dos
Estados Unidos

Para a América do Sul, o lugar que os
Estados Unidos ocupam é um dado in-
questionável. Em particular, e sem desco-
nhecer o peso dos interesses econômicos,
dos laços comerciais e dos vínculos fi-
nanceiros, é importante ressaltar o lugar
diferenciado de cada sub-região no avan-
ço militar de Washington. Isto implica
outra diferença entre o mundo andino e o
Cone Sul.

Por exemplo, em termos da presença
militar direta, a situação é eloqüente: os
Estados Unidos possuem bases como a
Bahia de Guantánamo em Cuba, Fort Bu-
chanan em Porto Rico e Soto Cano em
Honduras; estabeleceu forwarâ operation
locations (atualmente denominam-se coo-
perative security locations) em Rainha Bea-
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trix, em Aruba, Hato Rey em Curaçao,
Comalapa em El Salvador e Manta no
Equador, assim como uma rede de radares
(três fixos no Peru, três fixos na Colômbia,
e 11 móveis e secretos que operam em seis
países andinos e caribenhos) para ações
antidrogas.

Por sua vez, entre 1997 e 2007, o total
da ajuda militar e policial dos Estados
Unidos para a região foi de aproximada-
mente US$ 7,3 bilhões de dólares, assim
como quatro países da área {Colômbia,
quinto; Bolívia, oitavo; Peru, décimo) loca-
lizam-se entre os dez maiores receptores
do mundo em ajuda em matéria de segu-
rança. Em geral, a região andina é, mais
do que o Cone Sul, destinatária da ajuda
militar norte-americana.

Ao mesmo tempo, a Colômbia - onde
atualmente os Estados Unidos têm a se-
gunda maior embaixada do mundo, de-
pois do Iraque, e onde atuam 800 militares
e 600 profissionais privados de segurança
- recebeu aproximadamente US$ 4,7 -bi-
lhões de dólares como parte do Plano Co-
lômbia.25 A chamada Iniciativa Andina -
como complemento do Plano Colômbia
- implicou aumentar a militarização do
combate contra as drogas.

A afirmação anterior indica que en-
quanto a esfera de influência dos Estados
Unidos consolida-se ainda mais no Caribe
e na América Central, também se expande
na região andina, especialmente na Co-
lômbia. O fato de a região não ser uma
prioridade para Washington não implica
que os Estados Unidos sejam passivos
com relação à área ou que não tenha polí-
ticas ativas para alguns países e em certos
temas. Vale destacar também que^a exis-
tência de um poder emergente - Brasil - na
América do Sul, pode ser grknordial para
que a esfera de influência norte-americana
não tenha uma expansão ainda mais agres-
siva e para que a América do Sul assuma,
eventualmente, a resolução de alguns pro-
blemas críticos na área.

O Cone Sul é uma unidade sub-regio-
nal singular na qual existe um poder
emergente - o Brasil, um poder regional
- a Argentina, um poder pequeno - o Chi-
le, e dois Estados "tampões" (buffer states]
- o Uruguai e o Paraguai, configurando
um espaço com estreitos laços de interco-
nexão e poucos níveis de discórdia. Esta
distribuição de poder não criqu, como em
outras sub-regiões, formas agudas de con-
flito ou barreiras inquebrantáveis para a
colaboração entre os Estados.

O processo de democratização iniciado
na zona há um quarto de século, algumas
experiências de concertação política bem-
sucedidas, as oportunidades econômicas
derivadas da proximidade, as exigências
da globalizarão com seu impacto sobre a
região e a vontade das lideranças políticas
confluíram para desenvolver uma inci-
piente comunidade política com impor-
tantes níveis de interdependência.26 As
relações comerciais e os movimentos po-
pulacionais ajudaram a ter um vínculo
mais interdependente27.

O abandono do caráter de "segurança"
de certos assuntos bilaterais (por exemplo,
o desaparecimento da corrida nuclear en-
tre a Argentina e o Brasil, e a condição de
hipótese de conflito recíproco entre Bue-
nos Aires e Brasília, assim como a transpa-
rência nos gastos de defesa entre a Argen-
tina e o Chile, e a criação, a partir de 2008,
de uma força de paz combinada argenti-
no-chilena), os avanços em termos de con-
fiança bilateral e zonal, uma melhora do
controle civil sobre os assuntos militares e
a estabilidade política doméstica, apesar
de alguns transtornos institucionais (Bra-
sil em 1993, Paraguai em 1994,1995 e 1999,
e a Argentina em 2001) facilitaram a pro-
gressiva criação de uma comunidade de
segurança entrelaçada no Cone Sul.28

Sendo assim, o Cone Sul apresenta
elementos de uma integração29 embrioná-
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ria, revelando um balanço misto de con-
quistas (não só se concretizaram diversos
vínculos positivos, como também soube,
enfrentar choques e tratar desequilíbrios,
até agora) e vazios (por exemplo, deficiên-
cias sobre a relevância mútua, sobre certas
gratificações conjuntas, em matéria de
uma maior compreensão recíproca e de
uma lealdade comum geral30). Ambos os
elementos - conquistas e vazios - permi-
tem antecipar o potencial e os impedimen-
tos que incidem sobre um eventual espaço
de cooperação.

No que diz respeito às relações exterio-
res, os cinco países mostram algumas ca-
racterísticas semelhantes, apesar de utili-
zarem modelos de política internacional
diferentes.31 Se considerarmos desde o iní-
cio do pós-Guerra Fria até os dias de hoje,
quatro dos países (Brasil, Chile, Uruguai e
Paraguai) da zona mantiveram uma orien-
tação geral relativamente uniforme; só a
Argentina mostrou alguma variação. Des-
de a chegada da democracia, as condutas
externas do Cone Sul revelaram muitos
elementos constantes. No case do Brasil,
isto foi facilitado pelo consenso em torno
da sua identidade internacional; no caso
Paraguai, obedeceu à persistência do par-
tido Colorado no poder; no Chile, foi
fundamental a estabilidade com cresci-
mento dada pelos governos da Concerta-
ção; no Uruguai, parece ser fundamental
uma determinada cultura política comum
em matéria de comportamento externo
que perpassa as principais forças partidá-
rias e, no caso da Argentina, foram certas
questões medulares (os direitos humanos
e as políticas de segurança com os vizi-
nhos imediatos, entre outros) que eviden-
ciaram muito mais constância que mu-
danças. A continuidade relativa é um
assunto importante, pois facilita a con-
fiança entre os vizinhos imediatos e torna
um pouco mais previsível os vínculos
com as outras contrapartes.

A ênfase na ampliação e diversificação
das relações foi um dado que permeou as
estratégias externas dos maiores países do
Cone Sul. Sejarem sua dimensão diplomá-
tica (de nsaneira mais eficiente por parte
de Brasília) seja em seu componente co-
mercial (de modo mais eficiente por parte
de Santiago), a Argentina, o Brasil e o Chi-
le procuraram diversificar as suas relações
internacionais. Isto implicou um compor-
tamento com um perfil mais elevado e a
procura de uma maior pluralidade entre
os sócios. Nessa direção, e para os três por
igual, a Ásia-Pacífico tornou-se uma refe-
rência-chave, tanto em termos de negó-
cios, quanto políticos. A exploração de
novas relações com o Oriente Médio e a
África, dentro de um cenário global em
constante mudança, também parece ter
certa relevância. Enquanto o diálogo re-
gional com a União Européia torna-se
mais anódino e as Cúpulas Ibero-america-
nas são menos efetivas, alguns países da
América do Sul, como os do Cone Sul,
procuram criar novos espaços de interlo-
cução com outras regiões e zonas.

Paralelamente, o pragmatismo32 em po-
lítica externa foi ocupando espaço no Co-
ne Sul. Os componentes dogmáticos e os
elementos ideológicos tendem a pesar me-
nos atualmente - quando a política parece
mais dominada por correntes progressis-
tas - do que há 15 anos, quando existia
bastante semelhança econômica na zona.
Nesse sentido, deu-se possivelmente uma
socialização dos casos - Brasil e Chile -
percebidos como mais bem-sucedidos pe-
la reputação alcançada (soft power) e pelo
aumento de seus atributos tangíveis de
influência. Assim, o estilo diplomático dos
países do Cone Sul reflete o fato de que
nenhum deles assumiu nos últimos anos
posturas revisionistas, desafiadoras, con-
tenciosas ou agressivas. Em conjunto, e
com as diferenças óbvias de acordo com
seu poder relativo, as políticas externas da
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zona não tentam uma mudança radical no
mundo, mas sim aspiram propiciar uma
distribuição de poder menos desigual e
uma participação mais justa no cenário
mundial.

Da mesma forma, a proximidade das
políticas externas entre os países da sub-
região no contexto das Nações Unidas é
outro aspecto que tende a aproximar o
Cone Sul. Ao observar dados como a par-
ticipação em missões de paz, atualmente
quatro países (Argentina, Brasil, Chile e
Uruguai) estão entre os 25 países do mun-
do que participam delas, assim como o
Paraguai incrementou seu efetivo em tais
missões entre 2000 e 2007.

No que diz respeito à ONU, a coinci-
dência entre os votos dos cinco países com
os Estados Unidos é hoje mais próxima do
que uma década atrás, quando a disper-
são em termos de maior proximidade ou
afastamento com relação a Washington
era tão eloqüente que, em 1995, a distância
entre Buenos Aires (68,8%) e Brasília
(41,1%) foi de 27,7%, por exemplo. Além
disso, os níveis de ratificação de compro-
missos internacionais são muito altos en-
tre as nações do Cone Sul.

Em questões muito sensíveis para os
Estados Unidos, as posições da Argentina,
do Brasil e do Chile foram convergentes.
Por exemplo, os atos terroristas de 11 de
Setembro provocaram uma rápida reação
de apoio aos Estados Unidos. Nos casos
em que existia um acordo multinacional
de ajuda mútua e de defesa comum, as
respostas foram formalmente idênticas.
No dia 12 de setembro, os países membros
recorreram ao artigo V da Õtan para apoiar
Washington. Em 14 de setembro^ a Austrá-
lia evocou o artigo IV do Tratado entre
Austrália, Nova Zelândia/e Estados Uni-
dos (Anzus) para fazer o seu. Uma resolu-
ção da OEA de 21 de setembro, que deu
apoio total a Washington, invocou o artigo
III do Tratado Interamericano de Assistên-
cia Recíproca (Tiar). O Brasil tomou a ini-

ciativa e, após consultas com a Argentina
(seu principal sócio no Mercosul) e o Chile
(presidente pró tempore do Grupo do Rio),
liderou a convocação da OEA e seu pro-
nunciamento.

No caso da invasão do Iraque em 2003,
o Chile, que na ocasião fazia parte do Con-
selho de Segurança da ONU, soube resis-
tir às pressões dos Estados Unidos, procu-
rou uma alternativa de consenso nesse
fórum e não apoiou o ataque a Bagdá. A
Argentina e o Brasil, por sua parte, repu-
diaram a operação empreendida contra o
Iraque por Washington e sua coalizão de
voluntários. Mais recentemente, a Argen-
tina e o Brasil coincidiram a respeito do
caso do Irã, no âmbito da junta do Orga-
nismo Internacional de Energia Atômica
(OIEA) - junta que é presidida pelo Chile
durante 2007-2008.33 Preservando a auto-
nomia para desenvolver de modo pacífico
a energia nuclear, Buenos Aires e Brasília
entenderam que o eventual descum-
primento por parte de Teerã das salva-
guardas do Tratado de Não-Proliferação
Nuclear merece um acompanhamento es-
pecial do diretor da OIEA e uma análise
rigorosa do Conselho de Segurança da
ONU.

Agora, a partir da renovada importân-
cia dada às regiões e o tamanho dos desa-
fios que caracterizam a América do Sul, os
países do Cone Sul mostram certas incon-
gruências. Existe, em particular, uma bre-
cha notável entre expectativas e experiên-
cias. Por exemplo, o Brasil, como poder
emergente e aspirante a líder regional,
desenvolve uma política minilateral34 de
perfil elevado em âmbito global: participa
de um ativo fórum de cooperação Sul-Sul
(ISA - índia, Brasil e África do Sul), desen-
volve algumas ações econômicas concer-
tadas (BRIC - Brasil, Rússia, índia e Chi-
na) e procura, com a participação de outros
candidatos, obter uma cadeira permanen-
te no Conselho de Segurança (Grupo dos
Quatro, formado pela Alemanha, Brasil,
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qüências notáveis nas nações mais próxi-
mas. Desta forma, um espaço de coopera-
ção deveria operar em um terreno duplo:
na sub-região no qual foi criado e em di-
reção ao mais próximo, por sua importân-
cia e repercussão (neste caso, o mundo
andino).

Também é crucial dizer que cooperar
não é simples nem acontece automatica-
mente. O tipo e o caráter dos interesses em
jogo, o horizonte de longo prazo e o nú-
mero de atores envolvidos são dimensões
fundamentais na hora de avaliar as proba-
bilidades de sucesso ou fracasso de uma
iniciativa cooperadora. O fato de que um
espaço de cooperação no Cone Sul inclua
poucos participantes é um elemento favo-
rável; a convergência de interesses co-
muns e a projeção no futuro são os maio-
res desafios.

Entretanto, existem obstáculos para
concretizar esse espaço de cooperação que
não podem ser ignorados, por exemplo,
que um governo mais ou menos forte pos-
sa incidir nas possibilidades de coope-
ração: governos frágeis - que enfrentam
crises de envergadura, com executivos li-
mitados, com pouco consenso em matéria
internacional e ausência de estratégias de
longo prazo consistentes - tendem a coo-
perar menos ou a descumprir compromis-
sos de cooperação. Por sua vez, a utiliza-
ção repetida de um tipo de diplomacia
"briguenta", isto é, o reiterado apareci-
mento de "mal-entendidos insignifican-
tes", "incidentes circunstanciais" e "dis-
córdias insignificantes", que parecem sem
importância, mas não o são, tendem a afe-
tar a obtenção de acordos substantivos
entre as partes, debilitar a expectativa de
cumprimento do acordado e dificultar a
colaboração. Por outro lado, a prioridade
exclusiva da política interna sobre a políti-
ca internacional enfraquece a cooperação.
Quanto mais incidirem as razões da políti-
ca doméstica, a lógica eleitoral de uma
conjuntura, as urgências de um determi-

nado regime, as motivações partidárias e a
satisfação de interesses criados de grupos
muito reduzidos, é provável que cooperar
torne-se mais dificil Ao mesmo tempo,
ainda que a diplomacia presidencial possa
ser eficiente para alcançar compromissos e
destravar situações complexas, a persona-
lização excessiva nos assuntos internacio-
nais não facilita uma cooperação efetiva.
Uma maior individualização em matéria
externa implica uma menor institudonali-
dade em política externa. Com mais indi-
vidualização, torna-se mais factível uma
atuação mais intensa e, com isso, a tergi-
versação. Paralelamente, o recurso ao "uni-
lateralismo periférico" - isto é, a atuação
irreflexiva com o propósito de satisfazer,
preferencialmente, os próprios interesses
nacionais e, em alguns casos, em detri-
mento de seus pares - gera desconfiança e
entorpece a colaboração. É importante não
esquecer que cooperar é um processo de
longo prazo que requer sucessivas de-
monstrações de contato, comprometimen-
to e realização. Se os países do Cone Sul
têm interesse, disponibilidade e o compro-
misso de evitar ou superar essas dificulda-
des, então o espaço de cooperação poderia
avançar.

Entretanto, uma estratégia que adote a
idéia de um espaço de cooperação exige
esclarecer vários aspectos chaves, apre-
sentados a seguir:

• O tema da liderança: individual ou
composta. Em condições nas quais a
hegemonia não é possível nem dese-
jável, a opção a favor de um esquema
combinado de liderança merece ser
explorado. Por um lado, existe um
tipo de liderança múltipla: isto é, uma
forma de liderança sobre temas nos
quais diferentes atores com interesses
comuns põem-se de acordo sobre um
assunto e obtêm, através de negocia-
ções, o compromisso de que ninguém
maximize os benefícios simbólicos e
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materiais do tratamento de uma ques-
tão. Também há a liderança concertada
que indica, antecipadamente ou diante
de um evento particular, os modos de
articulação de posições convergentes.
Da mesma forma, existe a liderança
conjunta que consta de uma distribui-
ção de tarefas entre as partes de acordo
com as prioridades e os interesses em
jogo. Além disso, há a liderança cola-
boradora, que se baseia em comparti-
lhar recursos e baixar custos com rela-
ção a um problema/tema específico.
Podemos ter também a liderança com-
partilhada, que se centra no processo
necessário para criar uma comunidade
de pares com um destino comum. Por
último, a liderança distributiva, que se
orienta em "dar poderes" para outros
atores, tanto por razões práticas como
por empatia.
O tema das instituições: supérfluas ou
fortes. Em condições de grande assi-
metria internacional, a falta de institui-
ções ou instituições fracas no âmbito
regional só contribui para reproduzir
graus de disparidade e formas de arbi-
trariedade. Instituições fortes - e isto
é o que os poderes em ascensão argu-
mentam mundialmente - contribuem
para criar uma ordem mais legítima,
estável e previsível. Instituições fortes
são garantia de uma mudança gradual,
com mais transparência e eficiência,
elas permitem resolver, de maneira
pacífica, as divergências naturais em
termos de interesses.
O tema da diplomacia: circunstancial
ou substantiva. Em condições globais
de grande incerteza, volatilidade e beli-
cosidade, é fundamental determinar
o alcance dos esforços diplomáticos
em âmbito regional. Uma modalidade
é incidir colocando obstáculos para
as ações do mais poderoso e, nesse
sentido, recorrer a táticas defensivas
e reativas, críticas de procedimento

e pronunciamentos retóricos. Outra
modalidade consiste em combinar inte-
resses e princípios e assumir um papel
ofensivo orientado não só para frear
a ambição ou a eventual agressão do
mais forte, mas também para prevenir
situações críticas e agir a partir daí, isto
demanda, entre outras, chancelarias
ativas, capacitadas e sofisticadas,

• O tema da agenda: limitada ou ampla.
Em condições de ajustes estratégicos
no âmbito internacional, os temas de
maior atenção regional podem cami-
nhar em duas direções. Por um lado,
podem centrar-se em poucos assuntos
muito importantes para os interesses
concretos e diretos dos países da área.
Por outro, podem cobrir os tópicos
próprios e os que estão mais em voga
globalmente. Em qualquer dos casos,
a avaliação da relação meios-objeti-
vos e do balanço custos-benefícios é
importante.

De maneira ideal, o espaço de coopera-
ção aqui sugerido foi pensado a partir de
uma liderança composta, sustentada por
instituições fortes, orientada por uma di-
plomacia substantiva e centrada em uma
agenda limitada. Algumas experiências
positivas do ABC (Argentina, Brasil e Chi-
le), em particular, e da América do Sul, em
geral, podem facilitar o exercício de uma
liderança plural. A percepção a cada dia
maior na região de que a falta de boas
instituições é cada vez mais dispendiosa e
disfuncional para a maioria dos países
pode ser um estímulo para procurar me-
lhores instituições na área. O fato de que
existem diversos tipos de poder coexistin-
do pacificamente no Cone Sul pode contri-
buir a favor de uma diplomacia substanti-
va dentro da zona e também com relação
ao âmbito mais próximo. Os graus de co-
municação e os níveis de confiança alcan-
çados pelas Forças Armadas no Cone Sul
são, atualmente, significativos, se formos
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compará-los historicamente; isto propor-
ciona uma referência importante para
desenvolver práticas cooperativas. Os
avanços democráticos nas últimas duas
décadas na zona são o pano de fundo
para criar um novo diálogo político entre
os países. Questões como energia, debili-
dade do Estado e narcotráfico, podem ser
os tópicos centrais para que os países do
Cone Sul concentrem a sua agenda regio-
nal e para que estes temas específicos

sejam entendidos como essenciais pela
América do Sul.

Em resumo, é viável conceber um es-
paço deA:ooperação no Cone Sul. Neste
inicie de século, o dilema da América do
Sufnão pode ser: dominados ou desorde-
nados. Á região precisa de uma ordem
superadora, justa e estável, e o Cone Sul
pode contribuir para isso.

Tradução Míriam Xavier

Notas

1. De acordo com Deutsch, "uma comunidade política é
um conjunto de atores políticos cuja interdependência
é suficiente para marcar uma diferença substanciai no
resultado de algumas de suas decisões importantes".
Veja, Harl W. Deutsch, Anáiísís de Ias relaciones intema-
c/ona/es, México D.F.: Edições Gernika, 1990, p. 288.

2. Para precisar esta idéia é pertinente aludir ao Dicio-
nário da Real Academia Espanhola. Entende-se o espa-
ço como o "âmbito territorial que as coletividades e os
povos precisam para se desenvolver" e entende-se a
cooperação como a ação e o efeito de "obrar junta-
mente com os outros para um mesmo fim".

3. Como indica Dirk Messner, "na? condições da globa-
lização, a soberania interna não pode ser assegurada
no contexto de uma rivalidade conflituosa entre Esta-
dos-Nação (rivalidade adversativa), mas somente por
meio da cooperação entre eles {e com atores do âmbi-
to social)". Dirk Messner, "Globalización y gobernabi-
lidad global", em Nueva Sodedad, n. 176, nov.-dez.
2001, p. 53.

4. De acordo com Mestres i Camps, os países amigos
"mantêm intensas relações de cooperação", enquanto
os aliados se caracterizam por ter a "capacidade de
impulsionar iniciativas conjuntas e ter uma visão mais
de longo prazo dos frutos da cooperação". Laia Mestres
i Camps, "Veinte anos de cooperación entre Espana y
Francia: ^.Amigos, sócios o aliados?", em Revista Cidob
d'Afers Internacionais, n. 75, nov. 2006, p. 151-152.

5. Consulte a respeito G. John Ikenberry, "Strategic Re-
actions to American Preeminence: Great Power Politics
in the Age of Unipolarity" (Washington D.C.: Report to
the National Intelligence Council, 28/07/03, 2003, www.
au.af.mil/au/awc/awcgate/cia/nic2020/strategic_reac-
tions.pdf) e Chong Já lan, "Revisiting Responses to
Power Preponderance: Going Beyond the Balandng-

Bandwagoning Dichotomy", em Síngapore Institute of
Defence and SecurítyStudies Working Paper, n. 54, nov.
2003.

6. A idéia (ou a esperança?) de uma mudança instalou-
se definitivamente na disputa eleitoral entre alguns dos
candidatos presidenciais norte-americanos. É provável
que, em certas questões específicas domésticas, essa
expectativa possa se materializar. Entretanto, é factível
que no campo da política internacional exista mais
continuidade que reestruturação. Cinco fatores apon-
tam nessa direção. Primeiro, os Estados Unidos ficaram
profundamente abalados pelo 11 de Setembro. Por um
lado, a sociedade civil ficou tão sensibilizada que a
única opção de qualquer presidente será ser "duro"
contra o terrorismo - assim como na Guerra Fria a alter-
nativa girou em torno de quem era mais "duro" contra
o comunismo. Por outro lado, os políticos ficaram limi-
tados com o trauma posterior à morte brutal de quase
3 mil norte-americanos em seu próprio território, os
militares viciaram-se no lema da nova "guerra contra o
terrorismo", e ambos estão hipnotizados pela noção de
reordenar o mundo através de uma primazia global dos
Estados Unidos. O país ficou preso, tanto no sentido de
ser cativo quanto de estar cativado, pela lógica do 11/9.
Com medo e em recessão, é difícil supor voltas signifi-
cativas no âmbito externo. Segundo, nenhum candida-
to e nenhuma agrupação política parecem dispostos a
reavaliar o papel da força nas relações externas dos
Estados Unidos. A hipermilitarização da política exter-
na é eloqüente: todos os indicadores quantitativos e
qualitativos {orçamento, armamento, estratégia, dou-
trina, cenários de conflitos, deslocamento de forças,
alcance, peso corporativo, gravitação institucional, ba-
lanço cívico-militar) apontam nessa direção. Democra-
tas e republicanos, neoconservadores e liberais, igual-
mente, hoje confiam excessivamente no valor do uso da
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força na política mundial e mostram-se temerosos do
direito, das instituições multilaterais e dos regimes in-
ternacionais. Pombas e falcões, cosmopolitas e tradicio-
nalistas, igualmente, deram um espaço de ação inusita-
do às Forças Armadas, e confiam cada vez mais na força
militar em detrimento da persuasão política. O dilema
não é se os Estados Unidos são ou serão um império; o
problema é a via "prussiana" de liderança mundial que
seus dirigentes parecem ter consentido até o momento.
Terceiro, a maioria dos atores e forças internas vincula-
das à política externa não dão sinais de alteração dos
seus objetivos e preferências. Os interesses petrolíferos
e monetários não parecem inclinados a exigir uma po-
lítica diferente e inovadora no Oriente Médio e na Ásia
Central, nem reformas e regras para o mercado de ca-
pitais e o sistema financeiro. Os iobbies - por exemplo,
o judeu e o cubano - não estimulam novos olhares
sobre o tema israelense-palestino ou o futuro das rela-
ções com o castrismo (velho e novo). Os lobbies de dife-
rentes e poderosos grupos de interesse nos campos
econômico e ecológico são refratários ao entorno glo-
bal e procuram exclusivamente benefícios individuais
que só se maximizam se os Estados Unidos acompanha-
rem sua preponderância militar com uma preeminéncia
material: o unilateralismo, mais que o isolamento, en-
raizou-se profundamente em grandes setores sociais e
políticos influentes. Em breve, não existirá uma coali-
zão sociopolítica alternativa que advogue por uma al-
teração significativa da política externa do país. Quar-
to, a deterioração econômica interna e sua projeção
externa concentrarão, muito possivelmente, boa parte
da agenda do próximo mandatário norte-americano.
Não por vontade, mas por necessidade, o presidente
deverá pôr a casa em ordem antes de pretender reorga-
nizar a casa dos outros, sejam estes amigos ou adversá-
rios. A principal fonte do eventual declínio norte-ame-
ricano está atualmente no seu interior e é muito mais
socioeconômica do que técnico-militar. Portanto, existe
um tipo de consenso tácito em algumas matérias estra-
tégicas no âmbito externo: frear a China, cooptar a
índia, dissuadir a Rússia, manejar a Europa, colocar o
Paquistão em quarentena, continuar no Afeganistão,
conter o Irã, apoiar a Arábia Saudita, defender Israel,
isolar a Venezuela, entre outros. Nesses temas podemos
observar, em linhas gerais, uma relativa convergência
entre os principais candidatos: sobre* esses assuntos
falam pouco e quando o fazem s^ias diferenças são de
estilo e não de conteúdo. Os parâmetros sob os quais se
debate e planeja a política externa desde o fim da
Guerra Fria foram e são muito estreitos. Quinto, nem
Barack Obama, Hillary Clinton ou John McCain poderão
modificar de modo substantivo a política externa, por-
que dificilmente as pessoas podem reorientar de ma-

neira drástica a conduta externa de uma potência vi-
gente. Pré-figurar mudanças em virtude do perfil
individual de cada candidato é ousado e mais ainda no
caso dos Estados Unidos, especialmente quando Wa-
shington não abandona a sua pretensão de primazia:
isto é, nenhum dos candidatos democratas e republica-
nos questiona essa estratégia e suas premissas básicas.
No máximo, uns e outros expressam variações de uma
primazia calibrada; uma primazia menos agressiva e
arrogante comparada à do presidente George W. Bush.
Sendo assim, não é possível esperar grandes novidades
ou uma transformação profunda com um presidente
(homem ou mulher) democrata ou republicano. As pri-
márias comprovaram que existem matizes, tons varia-
dos e perfis diferentes entre os candidatos com mais
chances. Mas não existem distâncias, desacordos e dife-
renças marcantes. Os candidatos podem exibir caracte-
rísticas pessoais distintas e ainda responder a tradições
partidárias particulares. Entretanto, isto não implica
que acontecerá uma mudança na política externa dos
Estados Unidos. A continuidade é imposta por um con-
junto de fofças, fatores e fenômenos, internos e exter-
nos, que limitam a capacidade de ação e inovação de
uma pessoa com poder, por mais que ele ou ela seja o
presidente dos Estados Unidos.

7. Com relação à América Latina, a Europa inclinou-se,
lenta e discretamente a afastar-se: a intensidade e o
alcance dos vínculos culturais, políticos, econômicos,
científicos, diplomáticos, educativos e militares entre as
duas regiões são menores atualmente do que há duas
décadas. As cúpulas bi-regionais são totalmente for-
mais e, a despeito da responsabilidade que a América
Latina tem, a Europa perdeu criatividade em sua rela-
ção com esta região. E mais, Bruxelas recita hoje quase
o mesmo que Washington em matéria de política exter-
na a respeito, por exemplo, do "perigo" do populismo
e da importância de preservar a "ortodoxia" no trata-
mento dos assuntos econômicos. Nos temas comerciais,
a Europa proclama-se mais sensível a um comércio
justo, mas continua aplicando uma política protecionis-
ta que dificulta o desenvolvimento econômico dos paí-
ses da periferia; especialmente da América Latina. Uma
vez mais, a distância entre retórica e prática está em
evidência. Algo que também se verifica em relação ao
tema da imigração, no qual a Europa é muito restritiva
e cada vez mais xenófoba. Cada vez é mais eloqüente a
diferença entre palavra e ação no comportamento in-
ternacional da União Européia, insinuando sempre uma
nuance sofisticada na linguagem que não transcende
os fatos concretos.

8. Diante desse panorama existem duas alternativas. Os
Estados Unidos aceitam conviver com uma dinâmica
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zonal na qual perde certa incidência relativa de curto
prazo, com uma nova potência nuclear que entrará,
necessariamente, em um jogo dissuasivo mais equilibra-
do (e talvez mais prudente) frente ao principal aliado
regional (Israel) de Washington, com um impulso even-
tual à paz entre palestinos e israelenses, com uma re-
composição do comércio de petróleo diante de uma
maior projeção na área de atores como a China, a índia,
a Rússia e a União Européia, e com um mapa muçulma-
no reconfigurado entre sunitas e xiitas. Ou, pelo con-
trário, os Estados Unidos reafirmam sua decisão de re-
ordenar à força o Oriente Médio, de acordo com seus
interesses exclusivos, defender Israel a qualquer custo
em uma região na qual jamais poderá existir uma hege-
monia israelense, provocar uma mudança de regime
em Teerã com conseqüências mundiais, adiar uma solu-
ção para o drama palestino e limitar qualquer influên-
cia de outro poder extra-regional na área. O primeiro
cenário é basicamente diplomático, de longo prazo,
multilateral, e exige paciência, sofisticação e coragem.
O segundo é essencialmente militar, unilateral, de ação
imediata e demanda força bélica.

9. É bom lembrar que nos anos 1970, e a partir de fatos
e transformações dos anos 1960, instalou-se a idéia de
que os principais países do sistema internacional viviam
um "excesso" de democracia que devia "ser moderada"
mediante diferentes políticas orientadas, entre outras,
a desativar manifestações críticas, obstruir questiona-
mentos sistêmicos, reduzir a participação, limitar a de-
mocracia política e criar apatia social. Veja, especial-
mente, Samuel P. Huntington, "The United States", em
Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington e Joji Watanuki,
The Crisis oi Democracy, Nova York: New York Universí-
ty Press, 1975,

10. Países da região, como a Argentina, conheceram
anfes de 11 de Setembro de 2001, a tragédia provocada
pelo terrorismo internacional nos atentados perpetra-
dos em Buenos Aires contra a Embaixada de Israel
(1992) e a sede dattmia (1994). Depois do 11/9, a Al
Qaeda e grupos afiliados a ela na Europa perpetraram
atentados no Oriente Médio, na África, na Ásia Central,
no Sudeste da Ásia e no Pacífico insular.

11. Veja, uma explicação mais detalhada sobre o signi-
ficado deste fato na segunda seção, item III, correspon-
dente ao estado de insegurança na América do Sul.

12. Nesse sentido, o prestigioso Bulletin of Atomic
Scientists - em consulta com seu Conselho de Patrocina-
dores que reúne, entre outros, 18 Prêmios Nobel -
anunciou em 2007 que estava se aproximando da
meia-noite o denominado "relógio do dia do fim do
mundo" (doomsday doack). A revista criou o relógio
em 1947 com o objetivo de alertar sobre a possibilidade

de uma hecatombe nuclear. O ponteiro—que original-
mente foi colocado a 7 minutos das 12 - aproximou-se
ou afastou-se da hora infausta em 18 ocasiões. Em
1991, quando terminou-a tensa era da Guerra Fria, o
ponteiro estava a 17 minutos da meia-noite - foi o
momento em cfQe ficou mais longe da hora trágica. Em
1995, 1998 e 2002 foi ficando mais próximo da hora:
agora, está a apenas 5 minutos de meia-noite. O con-
junto de razões acumuladas que levou os especialistas a
advertir sobre o novo perigo tem a ver com alguns as-
pectos pontuais. Primeiro, o fracasso do desarmamento
nos últimos 15 anos: de acordo com os especialistas do
Buüetin, os Estados Unidos, a Rússia, China, Grã-Breta-
nha, França, Israel, índia e Paquistão possuem cerca de
27 mil ogivas nucleares cujo potencial pode provocar a
devastação da população mundial. Segundo, o teste
atômico de Coréia do Norte e a ambição nuclear do Irã
comprovam que a proliferação persiste. E terceiro, os
Estados Unidos dão cada vez um lugar mais importante
ao uso da força em sua política externa e estão enfati-
zando a utilidade bélica do armamento nuclear.

13. Vale destacar que, em fevereiro de 2008, a Argenti-
na e o Brasil subscreveram uma série de acordos de co-
operação em diferentes campos. No terreno nuclear e
com fins pacíficos acordaram, entre outros, o desenvol-
vimento de reatores nucleares e o enriquecimento de
urânio.

14. Supõe-se que no Pólo Norte existam 25% das reser-
vas não exploradas de petróleo e gás, e que ali se loca-
liza 10% da água doce da Terra. Considera-se que no
Pólo Sul existam grandes depósitos de petróleo e gás,
uma enorme variedade de minerais, importantes recur-
sos biológicos e 70% da água doce do planeta. Dois
fatos ocorridos em 2007 simbolizam a relevância cada
vez maior das massas polares e da postura provocadora
das potências. Com respeito ao Ártico, a Rússia plantou
sua bandeira no fundo do oceano a mais de 4.200 me-
tros de profundidade para expandir a sua plataforma
continental. Rapidamente, o Canadá criticou a preten-
são russa de estender a sua soberania. Com relação à
Antártica, a Grã-Bretanha anunciou sua decisão de re-
clamar mais de um milhão de quilômetros quadrados
do fundo do mar próximo ao continente austral. Ainda
que o Tratado Antártico tenha proibido até 2048 a ex-
ploração de petróleo, gás e minerais, a menos que seja
para pesquisas científicas, é evidente que Londres quer
proclamar a sua soberania na área para uma eventual
extração de hidrocarbonetos e minerais depois dessa
data. A Argentina e o Chile imediatamente criticaram a
ação britânica.

15. Por exemplo, entende-se que o combate ao terroris-
mo deva ser feito contra os países que abrigam terroris-
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tas (out/aiv states), contra os que o patrocinam (rogue
stafes) e nos quais prosperam devido a sua enorme
fragilidade (failed síafes). Tais tipos de Estado locali-
zam-se, em geral, nos países periféricos.

16. Isto não significa que a América Latina seja irrele-
vante. Por exemplo, é possível indicar que é um refe-
rencial no mundo: possui importantes reservas energé-
ticas, aqüíferas e de alimentos; tem uma projeção
geopolítica sobre o Atlântico, o Pacífico e a Antártida;
é majoritariamente democrática; vem avançando em
matéria de direitos humanos; não prolifera em termos
de armas de destruição em massa; contribuiu para o
direito internacional no que se refere à convivência
entre as nações; possui, em geral, um perfil diplomático
moderado; não foi território fértil para guerras fratrici-
das e é uma área culturalmente rica e desenvolvida,
entre outras conquistas e vantagens.

17. Provavelmente assistimos a uma conjuntura não tão
freqüente nas relações interamericanas: poucas vezes
apresentaram-se tantas condições concomitantes para
reduzir a subordinação aos Estados Unidos e ampliar a
autonomia da América do Sul nos assuntos mundiais.
Uma série de tendências estruturais e fenômenos con-
tingentes parecem facilitar um processo onde a região
pode culminar em um sereno afastamento de Washing-
ton, avançar nos vínculos hemisféricos mais equilibra-
dos e ter mais poder negociador na política internacio-
nal. A oportunidade está aí: seu bom ou mau uso
depende, em maior grau, dos países da América do Sul.
Deveríamos deixar de nos preocupar tanto por não
estar no radar de atenção de Estados Unidos e seria
mais proveitoso entender quais opções essa situação
nos proporciona, assim como as transformações que
estão acontecendo no mundo e na região. Dentro de
um contexto global mais amplo, o epicentro do sistema
movimenta-se cada vez menos em direção ao Pacífico
com um peso cada vez maior dos países da Ásia. A de-
mografia, a economia e a geopolítica estão se concen-
trando, simultaneamente, nessa parte do mundo. Se
existe uma área de enorme potencial comercial, finan-
ceiro, tecnológico e até militar para a América do Sul,
diante do afastamento gradual da Europa e do ambí-
guo desdém dos Estados Unidos, é a Ásia. Paralelarnen-
te, uma combinação de recursos, circunstâncias e vonta-
de parecem encorajar a América do Sur^m um caminho
para a eventual diminuição de sua proverbial depen-
dência dos Estados Unidos. Por um lado, a região entra
no século XXI como uma superpotência ambiental, em
razão de sua esplêndida biodiversidade -, uma potên-
cia em matéria de alimentos - pela variedade, quanti-
dade e qualidade de seus bens primários -, e um poder
influente no campo energético - junto com os hidrocar-

bonetos que se localizam nos países andinos soma-se
agora à riqueza petrolífera do Brasil, a grande capaci-
dade do Cone Sul no que diz respeito aos biocombustí-
veis e o recente acordo nuclear entre Brasília e Buenos
Aires. A possibilidade dada pela procura internacional
dos produtos da região, os altos preços das mercadorias
na área, a relativa condição de estabilidade para a sua
produção e abastecimento (em comparação com outras
regiões), transformam a América do Sul em um prota-
gonista potencialmente relevante na economia política
atual. Por outro lado, a desatenção dos Estados Unidos
para com a região depois de 11 de Setembro de 2001,
sua perda de credibilidade desde a invasão do Iraque e
sua má condução econômica nos últimos anos deram à
região uma margem de manobra inusitada. As mudan-
ças na área são fruto de um processo de democratiza-
ção que, de certa forma, é resultado dos estímulos á
democracia que os Estados Unidos ofereceram há al-
guns anos. O denominado "giro para a esquerda" na
América do Sul é conseqüência natural de um movi-
mento democratizador que em seu momento contou
com o apoio"decisivo dos Estados Unidos. A revaloriza-
ção do Estado em praticamente toda a América do Sul
é produto dos custos gerados por um mercado desregu-
lado que tinha seu símbolo no chamado Consenso de
Washington: seu esgotamento é visível em toda a re-
gião. O ensaio de medidas socioeconômicas heterodo-
xas não pôde ser questionado por uma Casa Branca in-
capaz de ordenar economicamente o seu próprio país.
A obsessão de Washington com o Oriente Médio e a
Ásia Central e sua perda de prestígio internacional e
hemisférico tiveram um efeito especial na América do
Sul: existe uma proliferação atípica de iniciativas conce-
bidas sem a participação dos Estados Unidos. Trata-se
de idéias gerais que não rompem com o que já existe,
mas pretendem criar uma nova arquitetura institucio-
nal na área. Por exemplo, o estabelecimento de uma
instância de interlocuçao política ampla além da OEA e
só com a presença da América Latina e do Caribe; a
criação do Banco do Sul e o fortalecimento da CAF
diante da sensação de paralisia ou manipulação de en-
tidades como o BID, o FMI e o Banco Mundial; e a su-
gestão de fundar uma Junta Sul-americana de Defesa
diante da inutilidade da Junta Interamericana de Defe-
sa que funciona em Washington. Só o fato de que essas
iniciativas tenham sido propostas e algumas delas este-
jam avançando indicam que estamos diante de um
momento novo e criativo na região - algo que os Esta-
dos Unidos não só não podem impedir como talvez, no
longo prazo, torne-se funcional para o seu principal
interesse de estabilidade na área. Por último, os Estados
Unidos atualmente precisam mais da América Latina do
que ela de Washington: a importância do eleitorado
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hispânico cresce; os temas como o narcotráfico, a mi-
gração e o meio ambiente que nos unem no continente
não podem ser resolvidos seriamente com políticas pu-
nitivas e agressivas; a energia procedente da área con-
tínua sendo a mais segura; na região não existem
ameaças provenientes do terrorismo transnadonal de
alcance global nem de atores com armas de destruição
em massa etc. Ainda que pareça exagerado, no futuro
será Washington que deverá ajustar melhor as suas
políticas com relação à região: o fato de não fazê-lo
incrementará a propensão, na região, de não escutar
suas prescrições e deslegitimar as suas ações. Hoje, a
América do Sul não precisa tanto dos Estados Unidos
como em outros momentos da sua história. Não se trata
de desconhecer o peso global, bilateral e unilateral de
Washington; trata-se de entender que existe uma con-
juntura propícia para que os nossos laços sejam menos
assimétricos e o nosso horizonte vital seja o mundo e
não somente os Estados Unidos. Mas para que isto
aconteça, devem existir duas condições indispensáveis:
a capacidade da área de assumir e resolver os graves
problemas regionais existentes (em particular, os dife-
rentes assuntos que agitam a região andina) e a preser-
vação democrática da casa em ordem (especialmente, a
favor do pluralismo e da institucionalização).

18. Durante a Guerra Fria, existia um vínculo tácito
entre corrupção e segurança. Na literatura especializa-
da e na prática habitual, entendia-se que a corrupção
era funcional, pois através dela se garantia o poder de
certos atores sociais que, em gerai, eram profundamen-
te anticomunistas: procuravam preservar o 5fafus quo,
acumulavam recursos materiais e simbólicos, corroíam
os adversários políticos e utilizavam as estruturas insti-
tucionais para impedir reformas relevantes. O que esta-
va em jogo, na época, era a segurança nacional do Es-
tado: evitar que setores contestadores e radicalizados
pusessem em jogo os privilégios e as vantagens dos
grupos dominantes. A tolerância do Ocidente em geral
e dos Estados Unidos em particular com relação aos
regimes autoritários, democracias aparentes, cleptocra-
cias e satrapias na periferia, assim como o pequeno
desenvolvimento de compromissos muítilaterais no
combate à corrupção evidenciaram, em grande parte, a
maneira como a lógica Leste-Oeste incidiu sobre todos
os temas sociais, econômicos, políticos e militares da
época. Se o leitmotiv norte-americano da época era
òeíter dead than red (melhor morto do que vermelho),
o lema global poderia ser resumido em "melhor um
pouco de corrupção do que alguma mudança". Contra-
ditoriamente, os setores progressistas foram abando-
nando o tema da corrupção como bandeira ética e po-
lítica, e deixaram que se transformasse em argumento

de grupos conservadores e reacionários que prometiam
e aplicavam cruzadas moralistas que nunca resolveram
seriamente esse problema. O pós-Guerra Fria abriu es-
paço para uma reavaliação desta questão. Surgiram
propostas de vários tipos para seu controle; protocolos
mundiais paj;á**sancionar práticas corruptas, organismos
não-governamentais que medem os graus de corrupção
nos países. O tema foi incluído na agenda das organiza-
ções internacionais e das entidades de financiamento,
assim como nos debates parlamentares das nações e
nas disputas eleitorais dos países. Entretanto, os avan-
ços concretos foram poucos. Nesse sentido, poderia ser
interessante reintroduzir a polêmica sobre a corrupção
vinculando-a à questão da segurança, não sob a pers-
pectiva da segurança estatal clássica, mas sim como
parte essencial da segurança humana e com o propó-
sito de repolitizar, no melhor sentido, o tema. Hoje, a
corrupção é uma ameaça significativa para os cidadãos.
Corrompe a democracia, afeta os setores mais despro-
tegidos, reforça o poder e a influência de setores priva-
dos e públicos que se apropriam ilegitimamente de
bens coletivos, deteriora as bases econômicas e ambien-
tais de um país, perpetua a iniqüidade e a injustiça,
degrada a ética social, aprofunda as diferenças de gê-
nero, facilita a ascensão político-institucional de grupos
violentos e criminosos e faz uma nação ficar mais de-
pendente do seu entorno externo.

19. Em termos de cadeiras que as mulheres ocupam nos
respectivos legislativos, a Argentina, no Cone Sul, tem
uma porcentagem superior a um terço.

20. Em 1962, durante a Oitava Reunião de Consulta de
Ministros das Relações Exteriores reunidos em Punta
dei Este, de 22 a 31 de janeiro, foi decidido excluir Cuba
do sistema interamericano. Um pouco antes, em 9 de
novembro de 1961, a Colômbia havia solicitado a con-
vocação da referida reunião invocando o artigo 6 do
Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar),
pois se considerava que a paz e a independência dos
países da América poderia estar ameaçada pela "inter-
venção de potências extracontinentais". A convocação
colombiana recebeu 14 votos favoráveis, dois contra
(Cuba e México) e cinco abstenções (Argentina, Bolívia,
Brasil, Chile e Equador). Em 11 de novembro desse
mesmo ano, a Venezuela rompeu relações com Cuba. O
conclave aconteceu no contexto do que se percebia em
praticamente todo o continente como a "ofensiva do
comunismo", liderada pela União Soviética, cuja ex-
pressão hemisférica era, segundo as sessões de janeiro
de 1962, a "presença de um governo marxísta-leninista
em Cuba". No calor da Guerra Fria, a Organização dos
Estados Americanos (OEA) aprovou uma série de reso-
luções no Uruguai. Uma reiterou a adesão aos princí-
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pios de nào-intervenção e autodeterminação; outra
soíicitou eleições livres nos países da região; uma tercei-
ra procurou intensificar a Aliança para o Progresso com
o propósito de "extirpar os males profundos do subde-
senvolvimento econômico e social" na América Latina,
e a última e mais transcendental excluiu o governo de
Cuba de participar no sistema interamericano. A resolu-
ção argumentava que o "marxismo-leninismo é incom-
patível com o sistema interamericano e o alinhamento
de tal governo com o bloco comunista rompe a unidade
e a solidariedade do hemisfério". Dois terços aprova-
ram a resolução e seis países abstiveram-se: Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Equador e México. Passados 46
anos daquela decisão e depois da renúncia de Fidel
Castro à presidência da ilha, é possível contemplar e
discutir o retorno de Cuba à OEA? Existe um conjunto
de razões que justificam uma avaliação mais detalhada
desse retorno. Primeiro, a Guerra Fria terminou, a URSS
não existe mais e o comunismo deixou de ser uma ar-
madilha para a comunidade internacional. O anticomu-
nismo não desapareceu, mas é, sem dúvida, obsoleto:
nem a Rússia tem o poderio da ex-União Soviética, nem
a China atual é um poder agressivo e revisionista, nem
a Coréia do Norte é um farol inspirador para a revolu-
ção. Esses países podem ser irritantes e preocupantes
para os Estados Unidos e para alguns setores na Améri-
ca Latina, mas não são o desafio que significou o bloco
socialista nos anos 1960 e 1970. Cuba perdeu seu gran-
de aliado soviético, e seu atual sistema de vínculos ex-
ternos não afeta em nada o alto ou baixo grau de
união e solidariedade no hemisfério. A razão estratégi-
ca para isolar e conter Cuba já não existe. Segundo, há
alguns anos Havana deixou de exportar o seu modelo
revolucionário. Independentemente da vontade ou in-
tencionalidade da liderança cubana, a ilha deixou de
dispor dos recursos materiais, militares, políticos e sim-
bólicos para projetar a sua experiência radical no exte-
rior. Isto levou a que, salvo pelo governo dos Estados
Unidos, o resto do continente tenha as relações norma-
lizadas com Cuba. E mais ainda, em muitos casos, a di-
plomacia regional de Havana transformou-se em mo-
derada e moderadora: seus bons ofícios serviram em
anos recentes, por exemplo, para evitar conflitos mais
graves entre a Colômbia e a Venezuela. Terceiro, a
transição iniciada em 2006 com a transferência tempo-
rária de poder para Raul Castro £ reforçada pelo muito
provável eclipse final de Fidef/Tnostra que o marxismo-
leninismo não parece ser a norma prática que orienta o
processo socioeconòmico e político de Cuba. Sem dúvi-
da, existem fortes componentes personalistas e parâ-
metros autoritários entre os governantes da ilha; entre-
tanto, não existiu um aprofundamento do ethos

revolucionário, nem foram implementadas medidas
para socializar mais os meios de produção, nem políti-
cas de expropriação do capital estrangeiro. Há uma
abertura econômica tímida que muito provavelmente
será aprofundada e agilizada, e existem alguns gestos
esperançosos em matéria de direitos humanos: não se
observam indicadores concretos de que o regime pro-
curará se isolar e se transformar em um tipo tropical da
velha Albânia. Não existem condições nem espaço para
outra revolução, mas para mais reformas concretas,
prudentes e liberalizantes. Se isto se concretizar, a
América Latina poderia contribuir nessa transição.
Quarto, cinco décadas de frustração política e derrotas
diplomáticas dos Estados Unidos com relação à Cuba
poderiam levar a um incipiente reajuste de sua política
na ilha se um democrata chegar à Presidência. O lobby
cubano incide em Washington, via Florida, mas há
novas gerações de cubano-americanos menos recalci-
trantes em Miami e suficientes dilemas mundiais para a
Casa Branca depois de novembro próximo. Talvez os
Estados Unidos também vivam uma transição gradual
no que diz respeito ao tema de Cuba. Nesse sentido,
existem propostas que não podem ser feitas aberta-
mente e que seria conveniente se fossem assumidas
pela América Latina: por exemplo, facilitar espaços de
melhor interlocução entre Washington e Havana. Quin-
to, a América Latina precisa com urgência assegurar
estabilidade e prosperidade na área. Por motivos prag-
máticos, é positivo que Cuba se mantenha em ordem e
melhore o seu bem-estar; isto não será alcançado com
discursos do passado e novas recriminações. Ninguém
na região está em condições de brandir argumentos
fundamenta listas: nem as democracias da área têm ca-
ráter pleno e status justo, nem Cuba, com todos os seus
defeitos, cometeu os horrores do nazismo. Assim como
o Ocidente readmitiu a Alemanha no sistema mundial
depois da Segunda Guerra Mundial, a América pode
facilitar a reincorporação de Cuba no sistema interame-
ricano.

21. De acordo com o relatório das Nações Unidas de
2007, existem 200 milhões de consumidores (entre 15 e
64 anos) de drogas naturais ou sintéticas. Se tomarmos
a população mundial nessa escala etária, tal cifra repre-
senta quase 4,8%, e se considerarmos a população
total, corresponde a 3,2%. Se, por sua vez, calcularrmos
que aproximadamente 158,8 milhões são consumidores
de maconha, então a porcentagem dos que usam dro-
gas mais pesadas, em comparação com o total mundial
de habitantes, é ainda muito menor. Se observarmos,
por exemplo, a "cadeia de valor" que envolve produ-
ção, processamento, tráfico e uso de drogas, os dados
são impressionantes. O caso da evolução do preço da
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cocaína é bastante eloqüente: tomando o valor da
folha de coca no Chapare, Bolívia, passando pela Co-
lômbia (para o seu processamento) e o México {para o
seu tráfico), e chegando a Nova York, para o seu consu-
mo como cocaína, a variação do preço é, de acordo com
um recente estudo de Cornelius Grauber, de 1.532%.
Isto confirma quem são os que lucram mais e onde se
obtêm os maiores lucros com o negócio das drogas. Se
analisarmos a erradicação das plantações com herbici-
das, segundo dados publicados pelo Departamento de
Estado dos Estados Unidos, a conclusão é triste. Em
1990, foram erradicados, na América Latina, 23.080
hectares de coca, amapola e maconha; em 2006, o total
erradicado desses cultivos foi de 280.694 hectares. Em
17 anos, 20.316 quilômetros quadrados de cultivos
foram destruídos, uma área equivalente a quatro vezes
o Estado norte-americano de Delaware. Veja, a este
respeito, UN Office on Drugs and Crime, 2007 World
Drug Report, Nova York: UN, 2007; Cornelius Grauber,
Drugs and Confiict How the Mutual Impact of ////c/t
Drug Economies and Violent Confiict Influences Sustai-
nable Development, Peace andStability, Eschborn: GTZ,
2007 e os relatórios do Bureau for International Narco-
tics and Law Enforcement Afíairs do Departamento de
Estado, International Narcotics Contro! Strategy Report
para o período 1999-2007.

22. É importante lembrar que, segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saúde, o total de homicídios anuais
com armas leves na América Latina oscila entre 73 mil e

A

90 mil, e que essa cifra é o triplo da média mundial,
ao mesmo tempo em que a violência se transformou
na causa fundamental de morte de pessoas entre 15 e
44 anos.

23. Como se sabe, o fenômeno das drogas afeta muito
especialmente a sub-região andina, o México, a Améri-
ca Central e o Caribe. Entretanto, vale destacar que al-
gumas dimensões deste negócio ilícito (por exemplo, o
tema do consumo) tendem a afetar cada vez mais o
Cone Sul.

24. Hoje o crime organizado possui uma dimensão inte-
gral, opera em um contexto que é funcional para o seu
crescimento, tem como objetivo prioritário projetar a
sua dominação, age com meios de preferência {mas não
exclusivamente) violentos, apóia-se em um código
pragmático e é portador de uma orientação essencial-
mente reacionária. Todos estes componentes estão
presentes no caso das modalidades do crime organiza-
do que se desenvolvem na América Latina.

25. Recentemente, o Comando Sul (em seu relatório de
2007 - "US Southern Command Strategy 2016 Partner-
ship for the Américas) indicou sua visão estratégica da
região e introduziu um ambicioso plano; provavelmen-

te o mais ambicioso concebido em muitos anos por uma
agência oficial norte-americana com relação à região.
Nesse sentido, a missão e a visão do Comando Sul são
amplas;jrítitula-se a organização líder entre as agências
existentes, para garantir "a segurança, a estabilidade e
i prosperidade em toda a América". Além das tarefas
que são comuns para responder aos perigos que os Es-
tados Unidos enfrentam, acrescentam-se a criação e o
apoio de coalizões regionais e globais {as denominadas
coalizões de voluntários) para operações de paz nos
âmbitos zonal e mundial, assim como a identificação de
"nações alternativas" para que aceitem imigrantes e
estabeleçam instalações para enfrentar o problema das
migrações em massa. A fim de incrementar a estabilida-
de, procura-se, entre outras, vincular diversos órgãos
do Estado, organizações não-governamentais e institui-
ções públicas e privadas. Também se propõe a negociar
"acordos de segurança em todo o hemisfério", desig-
nar novos países com o stafus de aliados extra-Otan
(hoje só a Argentina possui este staíus) e estimular es-
forços conjuntos entre atores governamentais e não
estatais em tarefas humanitárias. Para estimular a pros-
peridade, o documento destaca a importância de de-
senvolver na América Latina programas de treinamen-
to no campo da "segurança interna" das nações e
incrementar o número das chamadas localizações de
segurança cooperativa. Além disso, fala-se em respal-
dar a iniciativa de um batalhão conjunto das Forças
Armadas da América Central "para realizar operações
de estabilização" nessa sub-região, colaborar na confi-
guração das "estratégias de segurança nacional" dos
países íatino-americanos e melhorar a definição do
papel do Departamento de Defesa nos "processos de
desenvolvimento político e sodoeconômico" das na-
ções da região.

26. Vale ressaltar que, em um continuam que vai desde
a indiferença perante o bem-estar do outro até a inter-
dependência instrumental (o interesse pelo outro deri-
va-se de que as ações de um podem afetar o outro), da
interdependência situacional (o interesse pelo outro
está ligado à melhoria do próprio bem-estar) até a in-
terdependência por empatia {o interesse pelo bem-
estar do outro por si mesmo ultrapassando o seu pró-
prio bem-estar), o Cone Sul está a meio caminho entre
a interdependência instrumental e a situacional. Sobre
essas quatro situações de interdependência veja,
Robert 0. Keohane, "Emphaty and International Regi-
mes", em Jane J. Mansbridge (ed.), Beyond Self-lnte-
rest, Chicago: University of Chicago Press, 1990.

27. Com relação ao movimento de pessoas no Cone Sul
é bom incluir o tema do turismo, junto com a imigração
e os residentes nacionais de um país nas nações vizi-
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nhas. Por exemplo, no caso da Argentina, dos aproxi-
madamente quatro milhões de turistas que o país rece-
beu em 2006, 55% foram dos países do Cone Sul (22%
do Chile, 13% do Brasil, 12% do Uruguai e 8% do Para-
guai). Veja a seção Empresas & Negócios de C/ar/n, 7 de
outubro de 2007, p. 10.

28. Como indica Deutsch, uma comunidade de seguran-
ça entrelaçada se caracteriza por ter expectativas de
mudança pacífica entre as unidades e a ausência de
preparativos substanciais para a guerra entre as partes.
Karl Deustch, op. cit.

29. Entende-se a integração como um processo que in-
clui e supera a dimensão comercial, isto é, constitui um
processo amplo, intenso, complexo e profundo que im-
plica a vinculação e a interpenetração econômica, social,
política, cultural, científica, diplomática e também mili-
tar entre duas ou mais nações. É importante destacar
que com os Estados, os atores sociais exercem um papel
dinâmico e primordial nos processos de integração.

30. Segundo Deutsch, essas são as quatro "condições de
fundo" da integração. Karl Deutsch, op. cit.

31. Por exemplo, o Brasil adota a típica política externa
do país que tem como objetivo ascender no cenário
internacional e que, conseqüentemente, combina apro-
ximação, distanciamento e independência com relação
à principal potência. O Chile e o Uruguai procuraram
estratégias de inserção, acordes com os respectivos re-
tornos às democracias e no contexto do processo de
globalização, valorizando simultaneamente a diploma-
cia comercial e o apego aos princípios do direito inter-
nacional. O Paraguai manteve um perfil externo baixo,
muito próximo da introversão e refletindo as pouquís-
simas transformações internas. A Argentina teve, com
relação aos Estados Unidos, o ponto principal de sua

oscilação internacional, alternando uma política de
adesão ativa à Washington e uma política de acordos
pontuais e desacordos limitados.

32. A idéia de pragmatismo na política externa podeter
várias conotações, todas elas expressas na literatura
especializada sobre o tema. Pode indicar, entre outras:
1) a existência de uma política carente de princípios ou
alheia à defesa de princípios básicos; 2} uma política ad
hoc movida pelas circunstâncias em constante mudan-
ça; 3) uma política instrumental ou utilitária; 4) uma
política centrada nas razões de conveniência; 5) uma
política que confia que o que se impõe, é verdadeiro;
6) uma política sustentada e motivada por razões eco-
nômicas; 7) uma política incrementai e prudente; 8)
uma política consistente que persiste em um curso de
ação determinado; 9) uma política ecumênica; 10) uma
política que se submete à avaliação periódica e que,
conseqüentemente, não é dogmática. Aqui se entende
uma política externa pragmática como uma que combi-
na, de algum modo, as cinco últimas acepções.

33. Duas resojuções desta junta sobre o Irã foram trans-
cendentais nos últimos anos. Em setembro de 2005,
manifestou-se sobre a aplicação do acordo de salva-
guardas com relação ao Tratado de Não-Proliferação
Nuclear por parte do Irã. A Argentina votou favoravel-
mente e o Brasil se absteve. A votação total foi de 22 a
favor, 12 abstenções e 1 voto contra. Em fevereiro de
2006, a OIEA decidiu levar o caso iraniano ao Conselho
de Segurança das Nações Unidas. Buenos Aires e Brasí-
lia votaram afirmativamente. A votação total foi de 27
a favor, 5 abstenções e 3 contra.

34 Entende-se o minilateralismo como um modo de
multilateralismo menos numeroso. Miles Khaler, "Mui-
tiiateralism with Small and Large Numbers" em Inter-
national Organization, v. 46. N. 3,1992.

85 VOL 17 N°l JUN/JUL/AGO 2008

Text Box
Fonte: Política Externa, n. 1, p. 49-85, jun/ago. 2008.




