
COMO SE fosse uma sopa de letrinhas
que logo entra em erupção e materializa
novas combinações tem ruidosas como
fugazes, nos últimos meses a região
ouvu da boca de presidentes e ministros
combinações como

FAS, CSD, CLD e ERS. O caldo -
ao invés de sal - está temperado com
pólvora: todos competem para propor e
criar conselhos de segurança, alianças
militares e exércitos regionais.

Pese as aparências, por trás do que
pareceria pura espuma há um processo
mais sutil e sério. Destinado a perdurar.
Mediante o qual o Brasil pode querer dar
forma a uma nova ferramenta estratégica
que lhe permitar consolidar um "poder
blando" na América do Sul.

Com um gasto militar total estimado
de US$ 36 bilhões anuais e nenhum ini-
migo maior ao redor além de uma dúzia
de litígios fronteiriços - em sua maioria
ridículos -, a América Latina enfrenta uma
situação contraditória. Por um lado, se
pensa nos níveis de pobreza, esse gasto
parece desmesurado. Mas, por outro,
ao compará-lo com nações equivalente
como Rússia, China inclusive Arábia
Saudita, torna-se pálido.

No nível de doutrinas militares, a ver-
dade é que a região é um kindergarten:
mantém-se ancorada no modelo tradicional
de Forças Armadas centralizadas em pos-
síveis guerras entre vizinhos (propensas
a acidentes fronteiriços) e dependente de
indústrias externas para o abastecimento
de quase todos armamentos.

Sendo esse o ponto de partida, tanto o
presidente da Venezuela, Hugo Chávez,
como o do Brasil, Lula, agudizaram nos
últimos meses esse impulso mediante dois
processos diferentes e paralelos: o primei-
ro buwca constituir uma aliança militgar
entre os membros da Alba (Venezuela,
Cuba, Bolívia, Nicarágua e Dominica);
já o segundo busca dar vida ao Conselho
Sul-Americano de Defesa (CSD).

Dia 24 de maio, em Quito, no marco
do nascimento da União Sul-Americana
de Nações (Unasul),a cordou-se criar
um grupo de trabalho que, em três
meses, apresentará uma proposta so-
bre o formato e as funções do CSD.
Sobre isso, Nelson Jobim, ministro de
Defesa do Brasil, afirmou que o CSD
não será "uma aliança militar clássica
ou um exército sul-americano contra
ninguém", mas "uma organização que
permitirá identificar problemas comuns
e continentais". Além de "coordenar as
posições da América do Sul em reuniões
internacionais e multilaterais, bem como
a integração da base de defesa".

Para Cláudio Fuentes, especialista em
defesa e diretor da Flacso Chile, o CSD
é uma ferramenta das relações exteriores
do Brasil. Ele define o Conselho como
"uma iniciativa política, uma tentativa
de ser o ator predominante na América
do Sul e eliminar qualquer tipo de con-
frontação entre os países".

Em Buenos Aires, Rosendo Fraga,

titular do Centro de Estudos Nueva Ma-
yoría, concorda: "Trata-se de mecanismo
multilateral para prevenir e resolver
conflitos, como o que se produziu re-
centemente entre Colômbia de um lado e
Equador e Venezuela de outro, ou o que
pode acontecer na Bolívia, se avança a
secesión de Santa Cruz de Ia Sierra".
Assim como iniciativa, "assemelha-se
mais ao Conselho de Segurança da
ONU, do que à OTAN".

Por enquanto, o principal problema
é a negativa colombiana de fazer parte
da iniciativa, exposta abertamente pelo
presidente Álvaro Uribe, que declarou
que o confronto com as Farc coloca o
país em uma posição distinta. Ao que
parece, o diferente é que a Colômbia
não deseja habilitar a mais mínima in-
terferência em sua soberania, no que
suas autoridades eetimam que é a fase
crítica para derrotar definitivamente os
insurgentes.

Além disso, está Chávez, que tende
a ver a Unasur e o CSD como "anti"
Estados Unidos. Para Fraga, o líder ve-
nezuelano se equivoca por completo."A
iniciativa brasileira é diferente da de
Chávez, que meses atrás defendeu a
criação das Forças Armadas Sul-Ame-
ricanas (FAS), ao estilo da OTAN ou do
Eurocorp europeu". Frente às fantasias
de uma articulação latino-americana
mais operativa, opina que o Brasil até
agora tem se mostrado mais resistente
a criar forças militares conjuntas na
região, não tendo apoiado iniciativas
argentinas do gênero apresentadas há
alguns anos. "Sem dúvida, isso pode
mudar no futuro, mas a diplomacia
brasileira sempre aponta a que o país
mantenha a maior liberdade de ação
possível."

Onde, surpreendentemente, há
avanços práticos é entre Argentina e Chi-
le, que estão criando uma unidade militar
binacional permanente. "Vai começar a
operar em 2009 como unidade conjunta
com mando conjunto para operações de
paz", conta Fuentes. Seus integrantes,
l ,2 mil, "já têm uma doutrina comum e
há militares argentinos trabalhando no
Ministério da Defesa chileno".

Para o argentino Enrique Zuleta
Puceiro, titular do Ibope-OPSM, essa
tendência poderia se estender, pois,
segundo ele, as condições para uma



integração militar argentino-brasileira
estão dadas. "Em conversas que tenho
com oficiais não há nenhum vestígio
dessa visão do Brasil como um inimigo
além fronteira." A isso se agrega que
os uniformados argentinos "admiram a
opção brasileira pela indústria pesada
e a eneregia nuclear" e "acham que o
Brasil está fazendo as coisas de forma
quase exemplar".

As pessoas em geral compartilham
desse ponto de vista, diz Puceiro. "Pes-
quisas de opinião sobre o tema integração
indicam que a sociedade vê uma oportu-
nidade no Brasil. Não vê riscos."

No restante da região, os países se
debatem entre adaptações do status
quo e buscar mudanças que os aju-
dem a sair de sua relativa debilidade.
Exemplo do primeiro é o Peru, que em
breve terá uma lei que vincula receitas
específicas para essa área, como um
royaltie de mineração. No país, esse
dinheiro seria usado segundo o mode-

lo tradicional: fortalecendo-se em suas
hipóteses de guerras entre os vizinhos
Chile e Equador.

Precisamente Equador, Bolívia e
Nicarágua são países que favorecem
sistemas plurinacionais de defesa por-
que se sentem e se sabem débeis. Para
isso, a opção de um aliado é Venezuela
ou Brasil. O primeiro não é atraente por
sua inimizada tão abertamente declarada
com os EUA.

Já este último não teria ciúme de um
aumento de domínio do Braisl. "Em
outro momento, a iniciativa brasileira
do Conselho de Segurança Sul-American
o poderia ser vista por Washington com
algum receio", diz Fraga. "Mas agora os
Estados Unidos aceitam, inclusive apoiam,
a liderança brasileira na América do Sul.
Isso porque vêem como uma alternativa
concreta para conter o papel de Chávez."
Ou sej,a uma alternativa política.

Por outro lado, "o Brasil é o único
país que tem produção militar de verda-
de", lembra Fuentes. E "para os países
menores, uma integração da indústria
militar poderia ser interessante, para
absorverem know-how e terem acesso
a novas tecnologias".

Mas o especialista afirma não se ilu-
dir. "A possibilidade de criar uma força
multinacional com mando comum é
improvável." Por quê? Tal força impul-
sionará uma modernização eficaz das
forças armadas regionais. "Há cerca de
14 conflitos de fronteiras na região, isso
atua como um forte inibidor de qualquer
integração militar."

Não se tratra somente de antigas
rivalidades. Também existem barreiras
mais antigas e corporativas. "Nos países
onde as instituições são mais fracas, os
militares são mais fortes" para impor 
suas demandas, diz. E estas - em geral 
- não são as de uma autêntica aliança de 
defesa regional.  
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