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Os Estados Unidos estão implemen-
tando uma estratégia de primazia indisso-
luvelmente vinculada ao desenvolvimen-
to das capacidades globais de vigilância,
acesso rápido a qualquer parte do planeta
e um eventual castigo. A reativação da IV
Frota é a conseqüência de sua implemen-
tação na América do Sul.

A estratégia de primazia representa
uma mudança importante com relação
à concepção de enlargement e engagement
dominante durante os anos 1990.1 Esta úl-
tima estava fundamentada em procurar a
hegemonia mundial mediante a difusão
consensual de valores culturais como a
democracia e a economia de mercado. A
expansão de tais valores era percebida
como essencial para a manutenção da se-
gurança norteamericana. Da mesma for-
ma, a opção nem sempre constante pelo
multilateralismo complementava-se com
uma aceitação da intervenção humanitá-
ria de preferência a partir dos organismos
multilaterais. A tríade diplomacia econô-
mica, cooperação multilateral e ajuda hu-
manitária eram ferramentas-chave para a
construção de uma hegemonia/ em que a

procura do consenso ocupava um lugar de
destaque, ainda que sem descartar com-
pletamente o uso da força.

Sob o ponto de vista da agenda de se-
gurança, a década de 1990 caracterizou-se
por um "déficit de ameaças", ou seja, pela
ausência de uma ameaça dominante e
aceita pela sociedade norteamericana que
permitisse aos Estados Unidos reafirmar e
legitimar sua liderança sobre a segurança
global.2 Ainda que tenham existido vários
países e temas para ocupar o vazio dei-
xado pela queda da União Soviética, ne-
nhum conseguiu que os EUA estruturas-
sem a segurança internacional tal como
tinham feito durante a Guerra Fria.

O déficit de ameaças no sentido indica-
do aumentou a margem de manobra para
que o presidente Clinton realizasse uma
das maiores reduções no tamanho das
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Forças Armadas de toda a História.3 O
orçamento e pessoal militar foram reduzi-
dos em mais de 30%, foram cancelados
dezenas de programas de armamento de
última geração, o que provocou enfrenta-
mentos constantes com o chamado com-
plexo militar-industrial, ou seja, a coalizão
de interesses políticos, industriais e milita-
res que favorece a manutenção e o incre-
mento do gasto militar.4

Da mesma forma, a estrutura militar
global que os EUA possuíam no fim da
Guerra Fria não experimentou nenhuma
expansão durante os anos 1990. Orga-
nizações como os Comandos Unificados
Combatentes (CUC) ou as Frotas Navais
não tiveram mudanças importantes; o
número de bases no exterior foi redu-
zido e não foram desenvolvidos arma-
mentos de longo alcance além dos que já
existiam.

Em um contexto internacional onde se
multiplicavam os conflitos internos, mas
no qual a sociedade norteamericana não
percebia ameaças que comprometessem a
sua segurança, a justificativa de um au-
mento do orçamento de defesa ou a neces-
sidade de um avanço da infraestrutura
militar de controle global eram inviáveis
sob o ponto de vista da aceitação social.
Em resumo, o mundo não era percebido
como uma fonte de risco e insegurança
para os Estados Unidos.

Além disso, a persistência da síndro-
me do Vietnã na sociedade norteamerica-
na (a aversão às baixas militares) con-
tribuiu para fortalecer a estratégia da
procura da hegemonia pelo consenso. As
ameaças que eram identificadas seriam
controladas mediante a utilização de tec-
nologia de última geração apelando para
os progressos da Revolução dos Assuntos
Militares. Graças a ela, seria possível evi-
tar a mobilização das tropas e evitar, por-
tanto, os custos humanos de uma ocupa-
ção territorial.
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A magnitude dos atentados de 11 de
Setembro favoreceu o desenvolvimento
das tendências que tinham começado a se
manifestar com a chegada de George Bush
ao governo. Em outras palavras, os atenta-
dos deram impulso definitivo a um pro-
jeto de construção hegemônica baseado,
principalmente, na projeção global do po-
derio militar norteamericano. Neste novo
cenário, o chamado complexo militar in-
dustrial ganhou um papel central e se
transformou em um fator de organização
social que fortaleceu determinados atores
na sociedade civil e no Estado.

O orçamento de defesa aumentou cer-
ca de 70% desde 2001, sem contar os orça-
mentos adicionais de 2008 para as guerras
do Afeganistão e do Iraque, ou o gasto
com a segurança interna, que também te-
ve um forte crescimento. Sob o ponto de
vista dos teóricos da primazia, este au-
mento do gasto militar não só se justifica
sob uma lógica de ampliação da assime-
tria no âmbito militar com relação às po-
tências competidoras, mas também a par-
tir de uma racionalidade econômica que
valoriza o gasto em defesa como incentivo
para a economia. A força da coalizão que
favorece a estratégia de primazia está,
precisamente, em oferecer uma resposta
simples e efetiva para os problemas eco-
nômicos e militares.

Os Estados Unidos desenvolveram uma
leitura particular do fenômeno terrorista:
é definido como uma ameaça de natureza
transnacional. A partir deste diagnóstico,
as fronteiras soberanas deixaram, de repre-
sentar um obstáculo para os seus movi-
mentos e o mundo se transformou em seu
campo de operações. Esta interpretação
do fenômeno recebeu uma resposta que



A REATIVAÇÃO DA IV FROTA

consiste na reprodução da lógica do ad-
versário para poder vencê-lo. Se o mundo
é um campo de operações para o terroris-
mo, também deve sê-lo para os EUA.
Consuma-se, desta forma, a convergência
entre a procura de superioridade e a "lon-
ga guerra contra o terrorismo".

Diversos documentos oficiais, como a
Estratégia Nacional de Segurança (2002 e
2006) ou a Revisão Quadrienal de Defesa,
indicam o terrorismo e a possibilidade de
ter acesso às armas de destruição em mas-
sa como a principal ameaça para a segu-
rança norteamericana. Entretanto, junto
com esta ameaça principal surgem outras
que ampliam consideravelmente a agen-
da de segurança. São ameaças de origem
estatal, como a ascensão de potenciais
competidores e dos Estados falidos, junta-
mente com outras não-estatais, como o
terrorismo e os fatores de natureza não-
militar, que podem favorecer as suas ações:
a corrupção, a instabilidade política ou as
zonas não-governadas.

A interpretação do terrorismo como
uma ameaça de caráter global conduz à
definição do mundo como um cenário
unificado para executar operações mili-
tares. Neste sentido, impulsiona-se a ex-
pansão de uma infraestrutura militar glo-
bal que havia sido reduzida ou congelada
nos anos 1990. Os avanços produzidos
pela Revolução nos Assuntos Militares
complementam-se, agora, com a decisão
de realizar uma vigilância global e quan-
do for necessário, desenvolver operações
de ocupação efetiva do território em qual-
quer lugar do planeta.

A definição do terrorismo global como
a principal ameaça para a segurança dos
EUA transforma-se na nova fonte de legi-
timidade para a expansão da infraestru-
lura militar global, que é composta de or-
ganizações, bases e novos armamentos. A
reativação da IV Frota, a expansão das
funções do Comando Sul ou a criação de
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um novo Comando Unificado Combaten-
te para a África (Africom), são as princi-
pais manifestações organizacionais desta
estratégia. Da mesma forma, o número de
bases norteamericanas no exterior aumen-
tou desde o 11 de Setembro, revertendo a
tendência anterior.

Muitas dessas instalações não preci-
sam de pessoal militar numeroso porque
servem de postos de radar ou instalações
eletrônicas dos mais diversos tipos, en-
quanto outras são simplesmente grandes
depósitos de material militar localizados
em zonas estratégicas, como no Oriente
Médio, que podem ser utilizados no caso
de uma movimentação militar de urgên-
cia. Finalmente, os Estados Unidos desen-
volveram um amplo leque de armamentos
convencionais de última geração de al-
cance global, que lhes permitem vigiar e
castigar em poucas horas objetivos locali-
zados em qualquer lugar do planeta. Es-
tes são, portanto, os principais elementos
que tornam efetiva esta estratégia de pri-
mazia, que alguns autores também deno-
minaram de "novo paradigma de contro-
le global".5

Esta rede militar global proporciona
aos EUA a possibilidade de controle per-
manente sobre as chamadas "áreas co-
muns", ou seja, aquelas que não perten-
cem a nenhum país, mas dão acesso a todo
o planeta.6 Este controle onipresente e fun-
damentalmente não disputado favorece a
progressiva institucionalização da presen-
ça militar global dos Estados Unidos.

O argumento principal deste trabalho
é que a reativação da IV Frota pode ser
explicada a partir da convergência de fa-
tores estruturais e de acontecimentos que
se desenvolveram na América do Sul. Sob
o ponto de vista estrutural, a etapa de
unipolaridade que o sistema internacional
atravessa, a intenção dos EUA de manter
essa condição e a identificação do terroris-
mo como a principal ameaça global à se-



gurança impulsionaram a mobilização e
institucionalização da presença militar
global norteamericana. Estes fatores ex-
plicam a tendência geral, mas não o tem-
po ou as principais causas da reativação
da frota. A rede militar global se expande
à medida que diversos acontecimentos
regionais incrementam a percepção de ris-
co ou ameaça dos Estados Unidos. Em
particular, a adoção pela Estratégia de
Segurança de temas como a deterioração
da democracia ou a disputa por recursos
naturais agiram como detonadores ou ca-
talisadores da mobilização da Frota na
América do Sul. A última parte do traba-
lho analisa se a eleição de Barack Obama
modificará a doutrina de segurança dos
EUA com relação à América Latina, e em
que medida isto afetará a mobilização da
nova frota.

O novo paradigma de
segurança e a
da IV Frota

A Reativação da IV Frota é uma conse-
qüência direta da estratégia de primazia
que só os Estados Unidos podem desen-
volver e manter graças à formidável assi-
metria na distribuição de sua capacidade
econômica, tecnológica e militar entre as
unidades do sistema internacional.

A nova estratégia de segurança redefi-
ne a geografia internacional ao caracteri-
zar o planeta como um teatro de opções
único e unificado, ou seja, o mundo trans-
formado em um campo de batalha. A re-
lativização do princípio de soberania e a
doutrina de ataque preventivo são resul-
tados funcionais de tal visão. Nessa nova
geografia trava-se uma "longa guerra"
contra o terrorismo. Entretanto, a defini-
ção de terrorismo como a principal amea-
ça para a segurança dos EUA comple-

menta-se com a identificação de outras
ameaças que potencializam a imagem do
mundo como um lugar inseguro para a
superpotência.

Este diagnóstico sustenta que a globali-
zação e a interdependência econômica ca-
da vez maior criam uma rede de vulnera-
bilidades que se interrelacionam, que não
reconhecem fronteiras e que possuem a
capacidade de afetar qualquer país. A este
respeito, Donald Rumsfeld destacou que:

Durante a Guerra Fria tínhamos uma gran-
de insegurança de onde poderiam vir os
principais riscos e confrontos, de modo
que podíamos nos defender. Agora temos
de agir com uma idéia completamente di-
ferente. Precisamos ser capazes de abordar
todo tipo de operação militar, desde o com-
bate até a manutenção da paz em qualquer
lugar do mundo, e o mais rápido possível.

A segurança e o controle estão muito
ligados. O controle representa a instru-
mentação da procura por segurança ou,
pelo menos, a ilusão de que é possível al-
cançá-la. A capacidade de controlar acon-
tecimentos fomenta a incerteza, condição
indispensável para a consolidação e repro-
dução de relações de poder atuais e a ini-
bição de outras novas. O controle'pode
repousar no uso da força, ainda que, como
bem disse Foucault, a forma mais eficaz e
rentável de controle é aquela na qual pre-
domina a vigilância e não o castigo.

A procura por segurança mediante o
controle manifestou-se historicamente em
espaços geográficos com várias dimen-
sões. O controle do espaço é um recurso
de poder fundamental que garante não só
a vigilância e a perspectiva de um castigo
antes da hora, mas também a manutenção
e a expansão dos diferentes fluxos (comer-
ciais, financeiros, de pessoas etc.) que de-
terminam o tipo de interação e o poder
entre os países em cada época histórica.
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Diversos documentos oficiais sugerem
que a segurança dos Estados Unidos de-
pende cada vez mais do desenvolvimento
de diferentes habilidades de controle glo-
bal. Por exemplo, a Revisão Quadrienal de
Defesa defende que:

Operações complexas, de longa duração,
que envolvam os militares dos EUA,
outras agências governamentais e sócios
internacionais serão implementadas de for-
ma simultânea em vários países do mun-
do... essas operações exigirão vigilância
permanente e extensa para localizar as ha-
bilidades e homens do inimigo. Também
exigirão mobilidade global, ataques rápi-
dos... será necessário manter uma presen-
ça de longo prazo e pouca visibilidade
global em diferentes áreas do mundo onde
as forças dos Estados Unidos tradicional-
mente não operam.7

vigiam

A "vigilância persistente e extensa" do
planeta é feita mediante a ocupação e o
controle de fatos denominados "espaços
comuns". Este conceito se refere principal-
mente àquelas áreas do mar e do espaço
aéreo que não pertencem a nenhum país,
mas dão acesso a todo o planeta. O espaço
aéreo soberano de cada país também é in-
cluído nesta categoria, porque a maioria
dos países carece dos instrumentos para
controlá-lo eficazmente. Em outras pala-
vras, não possuem o armamento adequa-
do para dissuadir o vôo de aviões espiões
ou de tecnologia invisível.

Barry Posen defende que o comando
não disputado dos espaços comuns é a base
principal da hegemonia dos Estados Uni-
dos.8 Este controle não é absoluto, no senti-
do de que o resto dos países pode ambicio-

nar o seu uso. Entretanto, nenhum país
conta com a infraestrutura militar global
necessária, nem pode manter por muito
tempo a presença militar que os EUA con-
seguiram estabelecer no mundo. Neste sen-
tido, o controle dos espaços comuns por
parte dos Estados Unidos não é disputado
atualmente por nenhum outro país. Da
mesma forma, a disputa das zonas comuns
é cada vez mais difícil devido ao potencial
econômico e tecnológico norteamericano
que lhes permite manter e ampliar constan-
temente a infraestrutura desse comando.

O controle dos espaços comuns é fun-
damental para poder responder eficien-
temente ao plano 4-2-1. Esta estratégia con-
siste na capacidade de reunir forças capazes
de "dissuadir as agressões e ameaças" em
quatro "regiões críticas": Europa, Ásia do
Norte (Coréia do Sul e Japão), Leste da
Ásia (Estreito de Taiwan) e Oriente Médio;
estar em condições de derrotar as agres-
sões em duas dessas regiões simultanea-
mente e "obter uma vitória decisiva" sobre
um desses conflitos no momento e no lu-
gar que os Estados Unidos escolherem.

O exercício efetivo do comando dos
espaços comuns implica o deslocamento
de uma formidável infraestrutura global
composta de organizações, bases e arma-
mentos. As organizações militares expan-
diram-se incessantemente com a criação
de novos Comandos Unificados Comba-
tentes (CUC), do fortalecimento dos exis-
tentes e da reativação da IV Frota. A prin-
cipal função dos comandos e das frotas é
organizar o mundo como um teatro de
operações para futuros conflitos bélicos.

Os Comandos Unificados
Combatentes e as Frotas

A estrutura e influência dos CUC cres-
ceram sem parar desde a Lei Goldwater-



Nichols de 1986, que promoveu uma das
reorganizações mais importantes do De-
partamento de Defesa, desde a sua criação
em 1947. Vários setores opuseram-se a es-
ta lei, especialmente o Departamento de
Estado, pois ela reduzia as suas atribui-
ções privilegiando os CUC9

O papel dos CUC na implementação
da política externa norteamericana in-
crementou-se consideravelmente desde a
sanção da lei, Atualmente, desenvolvem
atividades que eram realizadas anterior-
mente pelo Departamento de Estado. En-
tre elas cabe mencionar a elaboração das
estratégias de cooperação com os países
que se encontram em seu âmbito de ação
ou a realização de conferências regionais
sobre temas de defesa. Chalmers Johnson
ressaltou que o deslocamento adiantado e
os recursos substanciais dos CUC os colo-
cam em uma situação muito vantajosa
ante à burocracia do Departamento de
Estado. Nenhuma outra agência do go-
verno possui tantos recursos organizacio-
nais e financeiros como eles. Além disso,
mediante a transferência de armamento
ou de atividades de treinamento combina-
das, os CUC podem premiar os governos
que cooperam e aos incrementar o acesso
dos EUA às bases, a inteligência e recursos
de outros países.10

Os Estados Unidos criaram recente-
mente o Comando Africano (Usafricom),
com jurisdição em 53 países deste con-
tinente, com exceção do Egito. Diferen-
temente de outros comandos, o Usafri-
com se

concentra mais na prevenção da guerra do
que lutar em uma guerra. Este comando
tem a intenção de trabalhar com as nações
e organizações africanas para obter segu-
rança regional e capacidade de resposta
diante de situações de crise, apoiando os
esforços do governo norteamericano nessa
região.11

Isto indica que Usafricom continua
com a tendência dos outros CUC de ab-
sorver e coordenar funções de outras
agências do governo, por exemplo, do
Departamento de Estado e da Agência
para o Desenvolvimento Internacional
(Usaid).

Por sua parte, o Comando Sul está am-
pliando suas funções e estrutura organi-
zativa. Em 1990, ele incluiu entre as suas
missões a defesa diante das chamadas
ameaças "emergentes" e "não tradicio-
nais", principalmente o tráfico de drogas,
A Ata de Autorização de Defesa de 1990
estabeleceu que o Departamento de Defe-
sa deveria desempenhar o papel principal
na luta contra o narcotráfico. Até 1995, o
Pentágono e o Poder Executivo argumen-
taram que o aumento da presença militar
norteamericana na região era necessário
para apoiar os programas antidrogas.12

Em 2002, o Congresso aprovou uma "ex-
pansão da missão" para as operações do
Comando Sul. A ajuda e o treinamento,
que anteriormente estavam limitados à
luta contra as drogas, agora poderiam ser
utilizados para combater o narcoterroris-
mo e a narcoguerrilha.

A área de responsabilidade do Coman-
do Sul expandiu-se em 1997, ao incluir o
Mar do Caribe, o Golfo do México e uma
parte do Oceano Atlântico, que anterior-
mente era de responsabilidade do Coman-
do Atlântico. O comando conta atualmente
com 17 instalações de radar (principal-
mente na Colômbia e no Peru), três Espa-
ços de Segurança Cooperativa (CSLs, Aru-
ba, Curaçau e Comalapa, El Salvador) e
duas Bases Militares (Guantánamo, Cuba
e Soto Cano, Honduras),

O Comando Sul desempenha um pa-
pel significativo nas relações entre os Es-
tados Unidos e a América Latina. Ele tem
mais pessoal trabalhando em assuntos
latino-americanos do que as demais agên-
cias federais civis, "os militares norte-
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americanos estão se transformando nos
principais intérpretes dos assuntos da
região".13

Uma das principais funções dos CUC é
dar apoio às operações de deslocamento
militar global. No caso particular do Co-
mando Sul, sua função é "manter a ca-
pacidade de operar nos espaços, águas
internacionais, ar e ciberespaço comuns
mundiais e a partir deles",14 em outras
palavras, manter o comando dos espaços
comuns em sua área de responsabilidade.

A reativação da IV Frota é outro indica-
dor da estratégia norteamericana de ocu-
pação e institucionalização da sua presen-
ça nos espaços comuns. E a primeira vez
na sua história que os EUA possuem uma
estrutura militar de seis CUC e seis frotas
que lhes fornecem força naval. Com a cria-
ção da Usafricom e a reativação da IV
Frota, os Estados Unidos completaram a
divisão geoestratégica do mundo.

As frotas têm como principal objetivo
dissuadir agressões e fomentar a coopera-
ção com os sócios regionais. Neste senti-
do, contam com vasta capacidade para
patrulhar, ocupar e controlar áreas do
mar próximas de qualquer país e a partir
dali poder atacar objetivos continentais.
O deslocamento da nova frota expressa
uma nova concepção de ocupação e uti-
lização do espaço geográfico que é co-
nhecida formalmente como Programa
Seapower 21. O principal objetivo deste
programa é poder efetuar rapidamente e
de forma coordenada operações navais
em uma escala global. Isto implica o de-
senvolvimento de uma nova estrutura de
comando e controle integrada que agirá
coordenadamente de modo que o coman-
do possua informação global e em tempo
real; e que as frotas e suas unidades pos-
sam ter acesso à informação de toda a re-
de. Procura-se, desta forma, que os ciclos
de decisão sejam muito mais rápidos do
que os do adversário.
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A estrutura de comandos e frotas deslo-
ca-se e apoia-se em um crescente número
de bases norteamericanas no exterior. Este
aumento é resultado do programa "ínte-
grated Global Presence" do Departamento
de Defesa. O presidente George Bush resu-
miu o programa da seguinte maneira:

Durante a próxima década, vamos utilizar
uma força mais ágil e flexível, o que signi-
fica que a maioria das nossas tropas estará
aquartelada e se deslocará a partir daqui,
de casa. Transportaremos alguns dos nos-
sos soldados e instalações para novas loca-
lizações, de forma que possam rnobilizar-se
rapidamente para enfrentar ameaças ines-
peradas.15

As bases norteamericanas no exterior
aumentaram sistematicamente desde o
11 de Setembro. Existiam 737 delas em
2005 e, em 2007, passaram a ser 823. En-
tretanto, afirma-se que seu número pode-
ria ultrapassar mil bases.16 Por exemplo,
a Base Structure Report (Relatório sobre a
Estrutura das Bases) de 2005 exclui as
bases no Afeganistão, Iraque, Israel, Quir-
guízia, Catar e Uzbequistão. Como justi-
ficativa, uma nota no prefácio indica que:
"as instalações oferecidas por outros paí-
ses em localidades estrangeiras" não es-
tão incluídas,17

Os tipos de bases que mais cresceram
foram: a) as Unidades de Operações Avan-
çadas (FOL), que possuem instalações
com armamento pré-posicionado pronto
para ser utilizado e um pequeno número
de efetivos militares para a sua proteção;
b) as Unidades de Cooperação para a
Segurança (CSL) com instalações reduzi-
das somente utilizadas para treinamento,



exercícios e outras "interações militares".
Atualmente, os Estados Unidos têm o
equivalente ao equipamento completo de
dez brigadas em bases pré-posickmadas
na Ásia, Europa e no Golfo Pérsico. Desta
forma, é possível cumprir com um dos
objetivos mais ambiciosos do programa
"Transformações" do ex-secretário de
Defesa, Donald Rumsfeld: um prazo de
dez dias para movimentar as tropas para
qualquer lugar do mundo, trinta dias
para derrotar o inimigo e trinta dias para
estar prontos para a próxima guerra.18

Finalmente, a infraestrutura de organi-
zações e bases para o controle dos espaços
comuns completa-se com uma série de
armas de alcance global. Os Estados Uni-
dos estão desenvolvendo um sistema de
armas que lhes permitirá fazer ataques
convencionais a objetivos de longa distân-
cia. Este projeto substitui o Sistema de
Ataque Global Imediato, cancelado pelo
Congresso em 2008. Entre os requerimen-
tos do sistema existe a possibilidade de
que o objetivo possa ser atingido pouco
tempo depois (não mais de uma hora) da
tomada de decisão. Da mesma forma, o
país conta com mais de cem satélites mili-
tares e lança constantemente novos e mais
modernos satélites.

Este arsenal complementa-se com uma
ampla variedade de aviões espiões, de re-
conhecimento e de tecnologia invisível,
que contribuem para o controle soberano
do espaço aéreo. Poucos países podem
evitar o sobrevôo de aviões espiões norte-
americanos; ainda que eles possam ser
detectados pelo radar, é impossível derru-
bá-los pois poucos países contam com
mísseis terra-ar adequados. Por outro la-
do, as aeronaves que têm características
de invisibilidade (Stealh) não podem ser
detectadas pelo radar.

Os Estados Unidos possuem mais de
vinte modelos de veículos aéreos não tri-
pulados, muito difíceis de detectar em

razão de seu tamanho reduzido e de di-
versas habilidades. Alguns deles têm
uma autonomia superior a trinta horas e
inclusive podem realizar ataques com
mísseis ar-terra. Esses aviões são con-
trolados por satélite. Também desenvol-
veram outras habilidades globais como
aviões de combate, de transporte de lon-
go alcance ou embarcações capazes de
transportar mil veículos para qualquer
parte do planeta.

Causas da reativação
da IV Frota

Os Estados Unidos justificaram a ativa-
ção da IV Frota como um modo de "de-
monstrar o compromisso com seus sócios
regionais, melhorar a efetividade das mis-
sões marítimas que permitem promover e
fortalecer a construção de coalizões, fomen-
tar relações com outras nações e dissuadir
agressões". Para os países da América do
Sul, seu relançamento da Frota teria, pelo
contrário, objetivos não declarados. O pre-
sidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
questionou a necessidade da reativação e
atribuiu-a ao descobrimento de petróleo no
Brasil. Todos os governos da região expres-
saram sua preocupação e desconcerto a
respeito da mobilização da Frota.

Com certeza, os questionamentos dos
países da região parecem razoáveis. É pro-
vável que os Estados Unidos procurem
aumentar o compromisso e melhorar as
relações com os países da região, entretan-
to, o Comando Sul já dispunha de forças
navais que podiam cumprir essa função.
Além disso, é questionável que se tente
melhorar os vínculos com uma região me-
diante a mobilização de uma frota.

A reativação não só corresponde ao
novo paradigma de controle global, que
impulsiona e legitima a mobilização de
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i tamanho reduzido e de di-
lidades. Alguns deles têm
mia superior a trinta horas e
idem realizar ataques com
rra. Esses aviões são con-
satéliíe. Também desenvol-

s habilidades globais como
mbate, de transporte de lon-
>u embarcações capazes de
mil veículos para qualquer
Reta.

uma rede militar global, mas também
ao desenvolvimento de acontecimentos
regionais que agiram como catalisadores
desse paradigma na região. Dois fatores
podem ter favorecido a decisão dos EUA
de reativar a IV Frota e de fortalecer o
Comando Sul: a crescente percepção de
uma disputa pelos recursos naturais, es-
pecialmente os energéticos, e a deteriora-
ção da democracia como ameaças poten-
ciais para a sua segurança.

A disputa pelos recursos naturais é
vista como uma das principais ameaças à
segurança no século XXI. Um relatório re-
cente do Conselho Nacional de Inteligên-
cia norteamericana estima que o aqueci-
mento global instigue conflitos no mundo
inteiro devido à escassez de água e ali-
mentos.]íl O relatório estabelece que a con-
corrência econômica aumentará em virtu-
de do crescimento das economias da
China, da índia e do Brasil. Um mundo
com mais centros de poder será menos
estável que outro com uma ou duas super-
potências, criando mais potencial para o
conflito pelos recursos disponíveis, espe-
cialmente os energéticos e alimentícios.

Por outro lado, a Nova Estratégia de
Segurança dos Estados Unidos {março de
2006), destaca o risco que implicam as de-
mocracias que não desenvolvem plena-
mente as suas instituições e que afetam as
liberdades dos seus cidadãos. O docu-
mento enfatiza a ameaça representada pe-
los países cujos regimes são hostis aos
EUA ou situações nas quais a corrupção,
as instituições fracas ou as tensões inter-
nas fazem que a democracia encoraje, no
curto e médio prazo, visões antinorteame-
ricanas. O documento fornece um espaço
substancialmente maior para alguns paí-
ses e agendas da América Latina do que a
versão de setembro de 2002.

A publicação da nova Estratégia de
Segurança reflete o clima que prevalece
nos Estados Unidos com relação à percep-
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cão da deterioração da democracia ou da
instabilidade institucional como ameaças
para a segurança. A referência ao presi-
dente Chávez é constante; ele é definido
como um dirigente autoritário, que com-
pra grandes quantidades de armamento e
exporta um tipo de populismo que pode
desestabilizar a região.

No relatório de março de 2004 ao
Congresso, o ex-comandante do Coman-
do Sul, general James Hill, alertou o Co-
mitê de Assuntos Militares da Câmara de
Representantes que os EUA estão enfren-
tando dois tipos de ameaça na região: as
tradicionais e as emergentes. Encabeçan-
do as ameaças tradicionais encontram-se
"os narcoterroristas". O principal perigo
emergente, de acordo com Hill, é "o po-
pulismo radical no qual o processo de-
mocrático é sabotado para enfraquecer,
mais do que proteger, os direitos indivi-
duais". Hill afirma que os populistas ra-
dicais que estão surgindo por todo ohe-
misfério estão "valendo-se de frustrações
profundas, provocadas pelo fracasso das
reformas democráticas. Ao valer-se des-
sas frustrações, que surgem paralela-
mente com as frustrações causadas pela
desigualdade social e econômica, esses
líderes são capazes de reforçar posições
radicais ao exaltar o sentimento anti-
americano". De acordo com James Hill,
"Chávez é um expoente do populismo
radical", nova categoria política que re-
presenta a "preocupação mais séria pela
segurança, junto com os narcoterroristas
da Colômbia, as redes de extremistas is-
lâmicos e as gangues de criminosos na
América Central".

Um documento do Pentágono sobre o
planejamento no longo prazo menciona
pela primeira vez a Venezuela como uma
preocupação. A Revisão Quadrienal de
Defesa (QDR) de 2005 afirma que uma
má distribuição de renda e instituições
democráticas fracas levaram ao "ressur-



gimento dos movimentos autoritários e
populistas em alguns países, como a Ve-
nezuela... Esses movimentos são uma
fonte de instabilidade política e econômi-
ca". A QDR é publicada a cada quatro
anos e é utilizada como um guia estraté-
gico para o futuro estabelecimento das
tropas e compra de armas dos EUA. A
menção da Venezuela na QDR é impor-
tante, porque habitualmente o documen-
to discute tendências gerais e não costu-
ma fazer referência a países. A QDR de
2001, por exemplo, não mencionou ne-
nhum país latino-americano.

Com a chegada do novo chefe do Co-
mando Sul em 2006, o almirante Stabridis,
os Estados Unidos adotaram um tom de
maior confrontação com a Venezuela. Fa-
la-se de seus vínculos políticos e de segu-
rança com o Irã e a Síria, países considera-
dos pelos EUA como patrocinadores do
terrorismo. Destacam-se suas compras de
armas sofisticadas da Rússia, seu papel
como principal difusor de políticas e ideo-
logias anti-Estados Unidos no hemisfério,
e seu papel na ampliação da presença da
China na região.

O populismo radical ou a futura dis-
puta pelos recursos naturais tratados nos
vários documentos e declarações oficiais
são percebidos, essencialmente, como uma
ameaça à segurança norteamericana. Se
estes temas fossem só motivo de preocu-
pação de instituições como o Departa-
mento de Comércio, a Agência para o
Desenvolvimento Internacional, o Depar-
tamento de Estado ou o Departamento de
Energia, estaríamos perante uma resposta
não-militarizada. A reativação da IV Fro-
ta e o fortalecimento do Comando Sul
parecem indicar o contrário: uma respos-
ta militar para problemas cuja origem
e solução não parecem depender do uso
da força.

A América do Sul não é alheia à onda
mundial de otimismo gerada pelo recente
triunfo de Barack Obama. A chegada à
Casa Branca de um presidente que perten-
ce a uma minoria historicamente preterida
na sociedade norteamericana e que, além
disso, é portador de um discurso que pro-
mete transformações substanciais em dife-
rentes áreas da política, criou uma grande
expectativa na região. Em particular, a
maior esperança está em que se produzam
mudanças na política de segurança inter-
nacional e regional.

A política de segurança dos Estados
Unidos com relação à América do Sul es-
teve historicamente condicionada pela de-
finição de diferentes ameaças extra-hemis-
féricas à sua segurança.20 A partir do 11 de
Setembro, o terrorismo e os aspectos que
os EUA consideram essenciais para o seu
desenvolvimento como a corrupção, insti-
tuições fracas, a demagogia ou o crime
organizado transformaram-se no elemen-
to ordenador da política de segurança em
direção a região. Os EUA responderam a
esta percepção de ameaça reforçando o
papel de suas agências militares e propon-
do um papel mais destacado para os mili-
tares sul-americanos no combate ao crime
organizado, ao narcotráfico e a guerrilha,
O fortalecimento do Comando Sul, em
detrimento do Departamento de Estado
ou da Agência para o Desenvolvimento
Internacional, ou a utilização dos militares
colombianos para combater o narcotráfico
são alguns exemplos desta tendência. Em
resumo, o emprego predominante da for-
ça militar para combater fenômenos que
têm profundas raízes sociais, econômicas
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e políticas transformou-se em um traço
definidor da política de segurança norte-
mericana. A mobilização da IV Frota é
uma nova manifestação deste padrão de
militarização das relações com a região.

As diferentes doutrinas de segurança
que Estados Unidos implementaram ao
longo de sua história foram construídas,
em um sentido amplo, a partir de um diag-
nóstico da posição desse país no sistema
internacional, da identificação de ameaças
e das respostas que deveriam ser dadas às
mesmas.21 Duas perguntas fundamentais
devem ser feitas a partir da chegada de
Obama à presidência: em que medida a
doutrina de segurança mudará, o diagnós-
tico, a definição de ameaças e o tipo de
respostas? Como essas mudanças afetarão
a política de segurança dos EUA no que se
refere à América do Sul?

Jacob Gustavsson defende que o nível
de continuidade ou descontinuidade da
política externa de um país depende da
magnitude da mudança em três dimen-
sões principais:22 a) nas condições estru-
turais, sobretudo aquelas vinculadas ao
chamado poder duro; b) no nível de legiti-
midade ou imagem internacional de um
país, ou seja, seu poder brando; c) na pre-
sença de líderes com um discurso inova-
dor e com vontade de mudança. Alte-
rações importantes nas três dimensões
provocam transformações radicais na
orientação da política externa dos países.
Modificações em algumas delas fomen-
tam, pelo contrário, variações menos
substantivas. A aplicação deste enfoque
pode ser útil para analisar o que a região
pode esperar do novo governo norteame-
ricano em sua política de segurança.

Não parece existir no curto e médio
prazo indicadores que antecipem uma
mudança significativa na distribuição da
habilidade material do sistema. Ainda que
vários autores tenham destacado o aumen-
to do poder econômico e militar da China,

afirma-se também que o sistema interna-
cional continuará sendo unipolar nos pró-
ximos anos. A recente crise financeira in-
ternacional é outro aspecto que poderia
afetar a estrutura do sistema. Entretanto, é
difícil que o agravamento da crise afete só
os Estados Unidos e não os seus competi-
dores; nesse caso, a distribuição atual das
habilidades se manterá inalterada. Os Es-
tados Unidos representam 30% do PIB
global e seu orçamento militar representa
50% do gasto militar mundial. A isto pode-
mos somar a mobilização do mais avança-
do equipamento militar que permite ao
país vencer qualquer adversário conven-
cional, e uma economia industrial e tecno-
logia que estão entre as mais modernas do
planeta. Se estas condições estruturais se
mantiverem, é pouco provável que os EUA
modifiquem o seu diagnóstico de unipola-
ridade do sistema internacional, assim co-
mo também não o farão com a estratégia
de manutenção e consolidação de sua he-
gemonia, essencial para a reprodução do
atual sistema internacional.

Entretanto, a hegemonia militar e eco-
nômica dos Estados Unidos coexiste com
uma profunda crise de sua legitimidade
política internacional. O diagnóstico de
unipolaridade e a definição do terrorismo
como a principal ameaça para a sua segu-
rança levaram à implementação de uma
série de políticas unilaterais e militaristas,
como o ataque preventivo, que teve um
excessivo custo humano, material e pou-
quíssimos resultados políticos. A percep-
ção generalizada, tanto nos EUA quanto
no resto do mundo, é que os erros e os
custos destas políticas tornaram-se insus-
tentáveis. A reputação internacional ame-
ricana está, hoje, no nível mais baixo de
sua história. Uma recente pesquisa reali-
zada em 25 países indica que 49% dos en-
trevistados consideram que os EUA de-
sempenham um papel negativo no mundo
e só 10% afirmam o contrário.23
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A militarizacão da política externa
norteamericana também chegou à Améri-
ca do Sul. Apesar da intervenção dos Es-
tados Unidos na Colômbia ser apresenta-
da como um modelo a ser aplicado em
outras partes do planeta, sua eficiência
diminuiu e seus custos humanos são mui-
to elevados. As fumigações aéreas em
massa sobre os cultivos de coca as cente-
nas de colombianos extraditados para os
EUA não conseguiram reduzir a colheita
de coca e nem enfraqueceram as organi-
zações de narcotraficantes, que continuam
agindo em todo o país. Da mesma forma,
o Plano Colômbia repercutiu negativa-
mente nas relações da Colômbia com al-
guns de seus vizinhos. Arlene Tickner
defende que "a ênfase monotemática do
governo colombiano na luta contra o ter-
rorismo contrastou com a posição da
maioria dos países da América do Sul,
que procuraram distanciar-se das políti-
cas antiterroristas e de segurança dos Es-
tados Unidos".24 Finalmente, a ofensiva
militar do governo colombiano contra a
guerrilha, ainda que bem-sucedida sob o
ponto de vista do enfraquecimento das
FARCs, provocou o maior número de re-
fugiados na história da região e um nú-
mero cada vez maior de denúncias de
abusos e violações dos direitos humanos
contra camponeses, sindicalistas e grupos
indígenas.

Outro fator que pode favorecer a des-
continuidade das políticas da administra-
ção Bush é a liderança evidente de Obama
e sua visão de mudança e renovação nas
relações com a América Latina. O docu-
mento "A New Partnership for the Améri-
cas" foi o primeiro que o líder democrata
dedicou à região.25 A análise deste docu-
mento, de algumas de suas declarações e
da eleição de seus assessores, pode contri-
buir para revelar a visão do novo presi-
dente com relação aos problemas de segu-
rança na região.

Obama destacou em numerosas oca-
siões a importância de proteger as liberda-
des. As duas mais previsíveis, a liberdade
política (poderes legislativos fortes, tribu-
nais independentes, liberdade de impren-
sa, forças policiais honestas), junto com a
liberdade do temor (a luta contra todas as
fontes de violência que oprimem as pes-
soas), estiveram presentes no discurso de
Bush e de quase todos os presidentes dos
EUA nos últimos anos. A mais nova, so-
bretudo pela ênfase dada no documento
"A New Partnership..." e em outros dis-
cursos seus, é a liberdade da necessidade e da
oportunidade, que enfatiza a promoção de
oportunidades econômicas como um ele-
mento essencial para diminuir a pobreza.
Obama defende que é preciso terminar
com a pobreza e com as desigualdades
na região, fatores que identifica como as
principais causas do crime e da corrupção.
Também ressaltou que é indispensável
promover o crescimento na América Lati-
na de "baixo para cima", através de amplo
sistema de imigração nos EUA e do incre-
mento da ajuda econômica externa. Como
medidas concretas, ele anunciou o cance-
lamento da dívida externa de Paraguai,
Guiaria, Bolívia, Haiti e Honduras.26

Obama afirmou em outros discursos
que é preciso equilibrar a ajuda militar
para a Colômbia com reformas econômi-
cas e sociais. De fato, esta visão já foi im-
plementada em novembro de 2006, quan-
do os democratas conseguiram a maioria
no Congresso. A partir daí, a ajuda através
do Plano Colômbia começou a sofrer pe-
quenas modificações, em particular ao dar
maior ênfase aos programas sociais, hu-
manitários e de fortalecimento da justiça.

Da mesma forma, Obama ressaltou
que o fenômeno das gangues transnacio-
nais, o tráfico de drogas e o crime organi-
zado devem ser enfrentados mediante
uma "ampla estratégia" que não só inclua
a profissionalização da polícia e da justiça
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ou o combate à corrupção, mas também
mediante o tratamento das condições eco-
nômicas e sociais que favoreçam o desen-
volvimento dessas atividades.

A entrada de assessores como Greg
Craig ou Dan Restrepo para sua equipe é
outro indicador da visão renovadora do
novo presidente. A designação de Greg
Craig pode representar "a visão que Wa-
shington precisa para corrigir a divisão
entre os Estados Unidos e a nova esquerda
na América Latina".27 Graig afirmou que o
país deve focalizar a sua agenda na região
em temas como educação, saúde, pobreza
e outras questões sociais. Dan Restrepo
destacou que os EUA devem trabalhar
para uma

associação com os países da América para
que a democracia, a criação de oportunida-
des e a segurança se espalhem por toda a
região... mediante estratégias de cima para
baixo, que melhorem as condições sociais e
as oportunidades econômicas.28

Que mudanças podemos esperar com
a chegada de Obama à Presidência dos
EUA? Certamente, é difícil que o diagnós-
tico de unipolaridade e a conseqüente
procura e manutenção da posição hege-
mônica dos EUA se modifiquem com a
chegada do novo governo. A visão de am-
bos os partidos e do establishment é que a
unipolaridade não deve ser considerada
como um momento de transição para ou-
tra etapa do sistema internacional, mas,
um fator que não se modificará no médio
prazo e que deve ser reproduzido.

Também não é provável que a percep-
ção sobre o terrorismo seja modificada.
Tanto na plataforma do Partido Democrata
quanto nas intervenções públicas e nos
artigos escritos por Obama, o terrorismo
global é definido como a principal ameaça
à segurança. Obama destacou, na influente
revista Foreign Affairs, que a ameaça mais

preocupante para os EUA é o terrorismo
internacional e a possibilidade de que esse
tenha acesso a armas de destruição em
massa,29

Sendo assim é provável que o paradig-
ma de controle global transcenda a admi-
nistração Bush. Obama declarou em várias
ocasiões que "o terrorismo opera global-
mente e que deve ser enfrentado da mesma
forma". Como afirma Buzan, a macrosecuri-
tízation da ameaça terrorista permitiu aos
EUA resolver o déficit de ameaças na déca-
da de 1990.30 A definição do terrorismo co-
mo uma ameaça global (a longa guerra
contra o terror) é funcional para a mobili-
zação mundial das Forças Armadas norte-
americanas e, portanto, para o incremento
de sua capacidade militar. Esses fatores são
essenciais para a reprodução da unipolari-
dade e da posição hegemônica dos Estados
Unidos no sistema internacional.

A mudança na doutrina de segurança
norteamericana no governo Obama pro-
vavelmente não virá de uma modificação
no diagnóstico ou na percepção de amea-
ças, mas sim, principalmente, das respos-
tas que forem dadas a elas. De acordo
com Obama, "a segurança e o bem-estar
dos americanos dependem da segurança
e do bem-estar dos que vivem além de
nossas fronteiras". Se esta afirmação se
transformar em fatos, podemos esperar
uma prática hegemônica norteamericana
baseada mais no consenso do que na coer-
ção. Portanto, é provável antecipar uma
orientação diferente dos EUA sobre a ma-
nutenção de sua hegemonia e sobre como
enfrentar a ameaça terrorista. Uma estra-
tégia mais centrada no multilateralismo,
menos militarizada, com predomínio da
colaboração e da cooperação econômica, e
com uma abordagem mais profunda so-
bre a pobreza. Mesmo que a manutenção
e reprodução da hegemonia ainda seja
seu principal objetivo, os instrumentos
para alcançá-la serão diferentes. Se esta
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nova orientação for concretizada, haverá,
sem dúvida, um novo papel para a IV
Frota, cujas funções serão dirigidas prin-
cipalmente para a ajuda humanitária e a
cooperação para o desenvolvimento dos
países da região.

A reativação da IV Frota não é só o re-
sultado do desenvolvimento de eventos na
região, mas faz parte de uma estratégia
mais ampla de mobilização de uma rede
militar de vigilância e controle global dos
EUA. A construção desta rede é possível
graças à enorme assimetria na capacidade
material que os Estados Unidos têm diante
dos outros países do sistema. Graças ao
seu poder econômico, pode manter uma
grande infraestrutura global que permite
um controle constante dos espaços co-
muns. Esta presença favorece uma cres-
cente institucionalização do controle e o
desenvolvimento da capacidade militar
que nenhum outro país possui. Somente os
Estados Unidos desenvolveram uma visão
integral do mundo como campo de opera-
ções militares.

Entretanto, a ilusão de controle absolu-
to apresenta alguns problemas. O princi-
pal talvez se relacione com a possibilidade
real de alcançar o sonho da segurança
através de meios estritamente militares. A

resposta militarizada que os EUA deram
para as ameaças que identificaram mos-
trou ter sérias limitações. O uso da força
pode ser uma alternativa em algumas si-
tuações, mas sem a adoção de medidas
mais amplas, vinculadas a uma agenda de
desenvolvimento global, não será possível
alcançar níveis razoáveis de segurança. É
preciso que os Estados Unidos façam uso
de uma infraestrutura que fomente o de-
senvolvimento global, um novo Plano
Marshall dirigido às regiões menos favo-
recidas do planeta. Sem uma aproximação
integral a respeito do problema do conflito
e da violência, só haverá outras e novas
formas de insegurança.

Subsiste a pergunta de se Barack Oba-
ma modificará a política norteamericana
no que diz respeito à região. A análise do
seu discurso e dos principais documentos
parece indicar que se aproxima uma mu-
dança no exercício da hegemonia norte-
americana. Esta talvez consista em um
espaço menor para a militarizaçào e um
aumento da cooperação econômica, da
diplomacia multilateral e da ajuda que
permita enfrentar as causas profundas dos
conflitos políticos, sociais e econômicos.
Só podemos esperar que uma liderança
inovadora e a procura da legitimidade
perdida contribuam para que essa mu-
dança finalmente aconteça.

Tradução Míriam Xavier
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